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Slovo hejtmanky

Z moci
úřední?

U

ž jsme si všichni zvykli, že to ve vládní koalici pěkně skřípe. Když však
jde o zvýšení daní a tahání
dalších stokorun z peněženek obyčejných lidí, shoda
se mezi ministry najde velmi rychle. Tím to však nekončí, na řadu přicházejí další rezorty. Ministerstvo
zdravotnictví chce z moci
úřední zavírat nemocnice. Už tedy nejde jen o naše
peníze, ale i zdraví a životy. Nejžhavějším kandidátem na likvidaci má být
údajně žatecká nemocnice. Pro Ústecký kraj, ačkoli
není vlastníkem nemocnice,
je tato varianta nepřijatelná. Vedení i Zastupitelstvo
Ústeckého kraje vyjádřily
jednomyslnou podporu zachování nemocnice v Žatci
se všemi odděleními. Je nepřijatelné, aby v bývalém
lounském okrese nabyla
žádná nemocnice. Kladu si
proto otázku: „Co se ještě
musí stát, abychom dostali konečně vládu, která bude
myslet hlavně na obyčejné
lidi?“

hejtmanka Ústeckého kraje

– květen v šesti městech ...

KRUPKA A MĚDĚNEC
jsou na čekatelském seznamu
UNESCO...
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www.kr-ustecky.cz

Představujeme
KRAJSKOU
ZDRAVOTNÍ, a.s.

V Rumburku o sociálně vyloučených lokalitách
V

rumburském kulturním
domě Střelnice se ve
čtvrtek 19. dubna uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro sociálně vyloučené
lokality. Tato skupina byla
ustavena Radou Ústeckého
kraje a jejím předsedou je
radní Martin Klika. Jednání
se zúčastnila také hejtmanka Jana Vaňhová a řada dalších přizvaných odborníků
i starostů. Jak řekla nejvyšší
představitelka kraje, je nezbytné průběžně si předávat
zkušenosti a informovat se
o konkrétních krocích, které
se již realizují nebo připravují jak z podnětu Ústeckého
kraje, tak na úrovni Policie
ČR, Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách, úřadů práce, měst
a obcí nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
„V tuto chvíli,“ řekla Jana
Vaňhová, „je pro nás klíčové zajištění bezpečnosti pro
všechny občany. Proto také
trváme na tom, aby námi,
tedy Ústeckým krajem, připravený ,balíček´ legislativních opatření znovu přišel
na program poslanecké sněmovny. Musím také říci, že si
velmi vážím široké podpory
občanské veřejnosti Ústecké
výzvě za bezpečný kraj.“
Pokračování na str. 3

Bezpečnostní situace ve městech se sociálně vyloučenými lokalitami, dodržování práv občanů z majoritní i menšinové skupiny obyvatelstva nebo konkrétní zkušenosti s vyplácením
dávek v hmotné nouzi. To byla hlavní témata nedávného výjezdního zasedání nově ustavené rady pro tuto problematiku. Aktivně se pracovního jednání zúčastnily také hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová (vpravo) a zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva Monika Šimůnková.

Pozvání na krajský úřad

S

tejně jako v předcházejících
letech umožní i letos
Krajský úřad Ústeckého kraje široké veřejnosti prohlídku
svých prostor, které jsou obvykle nepřístupné. Tradiční Den
otevřených dveří se připravuje
na čtvrtek 31. května, kdy
v předem určených časech provede úřadem skupiny zájemců
pověřený úředník. Zvláštní
příležitost dostanou studenti středních škol z Ústeckého
kraje, kteří si nejen budou moci prohlédnout např.

jednací místnost rady, pracovnu ředitele úřadu a hejtmanky
a další vybraná místa, ale na
vlastní kůži si vyzkoušejí, jak
probíhá zasedání zastupitelstva. V průběhu dne totiž
proběhne první oficiální jednání Zastupitelstva studentů
středních škol. Hejtmanka
posléze vylosuje jednu ze
zúčastněných škol, která obdrží
školní výlet do Království
železnic v Praze. Více informací
naleznete na www.kr-ustecky.
cz počátkem května.

Ústecký kraj: Sedm hlavních
hříchů české vlády
V minulém, březnovém vydání Krajských novin jsme vám
„představili“ první ze sedmi
hříchů české vlády ve vztahu
k občanům Ústeckého kraje
– nekonání ve snižování vysoké míry nezaměstnanosti.
Dnes o hříchu druhém...
• Vysoká míra
nezaměstnanosti
• Nedokončená dálnice D8
• Omezování dotací na sociální služby
• Neřešení situace v sociálně vyloučených
lokalitách
• Zhoršující se bezpečnostní situace v kraji
• Životní prostředí – pálení
ostravských kalů
• Tolerance rostoucího
extrémismu

Hřích druhý – Nedokončená
dálnice D8
Hlavní díl viny za zhruba desetileté zdržování dostavby
dálnice D8 nese zřejmě ekologické sdružení Děti Země.
A také to dobře vědí. Ústecký
kraj totiž uskutečnil několik
setkání na téma dokončení
D8 s občany, kteří žijí na objízdných trasách, a vždy byli
zástupci tohoto sdružení zváni. Nikdy však žádný z nich
nepřišel. Tak vehementně bojují za svoji pravdu, že nikdy
nenašli odvahu sdělit ji občanům přímo do očí.
Otázka však zní, jak je možné, že několik ekologických
jedinců zablokuje na deset let
stavbu, která je klíčová pro
rozvoj Ústeckého kraje a která
by za posledních pět let,
Pokračování na str. 4

Z loňského Dne otevřených dveří. Školáci zasedli k jednacímu stolu v kanceláři paní hejtmanky...

Ústecký kraj
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z jednání rady Ústeckého kraje

Kraj dal miliony na kampaň Žijeme Londýnem

Vybíráme ze 101. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním
období:

Ú

Udělování cen Ústeckého kraje

Členové rady projednali možnost udílení cen Ústeckého kraje
a doporučili zastupitelům schválit zásady pro udělování. Půjde
o ocenění, kterými kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů a na další různé oblasti lidského života. Udělovat se budou fyzickým i právnickým osobám nebo kolektivům, a to jako Záslužná medaile
Ústeckého kraje nebo Medaile hejtmana ÚK.

Rozdělení volných finančních prostředků

Rada doporučila zastupitelstvu rozdělit volné finanční prostředky z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 tak, že 75 mil. Kč je
určeno jako příspěvek příspěvkovým organizacím v sociální oblasti (kompenzace za krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven) a 39 mil. Kč je určeno pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje na opravy silnic II. a III. třídy.

O nemocnicích následné péče

Rada zrušila své usnesení ze dne 29. 2. 2012, kterým souhlasila se záměrem Krajské zdravotní, a.s. převzít činnosti zajišťované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
– Nemocnicí následné péče Most a Nemocnicí následné péče
Ryjice. Obě zařízení jsou v dohledné době schopna poskytovat
zdravotní péči pouze ze zdrojů zdravotního pojištění. Úspory
na výdajové straně rozpočtu kraje lze tedy dosáhnout interními opatřeními v rámci provozů obou nemocnic, které nadále
zůstanou samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Za kvalitnější vzdělávání

Projednán byl materiál Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem na r. 20122016, která byla zpracována na základě neuspokojivých výsledků
škol u maturit v roce 2011. Jde o soulad s programem Páteřních škol
a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Ústeckého kraje na roky 2012 – 2016, kde je mimo jiné rozvedena
i snaha kraje podporovat rozvoj tzv. učňovského školství. Strategii
musí schválit zastupitelé.

Navštívili nás

N

a pracovní návštěvě pobývala ve
čtvrtek 12. dubna v Ústeckém
kraji
ministryně
kultury Vlády ČR
paní
Alena
Hanáková. Do
našeho regionu zavítala
v rámci snah
o zápis Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří do seznamu přírodního dědictví
UNESCO. Na začátku prohlídky některých objektů ji
na hradu v Krupce přivítala hejtmanka Jana Vaňhová
(vpravo) a radní kraje pro

stecký kraj se v loňském
roce zapojil do projektu
Českého olympijského výboru
„Žijeme Londýnem“, jehož hlavním cílem je motivovat veřejnost k aktivní podpoře českých
sportovních reprezentantů na
blížících se Hrách XXX. olympiády v Londýně 2012 a šířit
olympijské ideje. Olympiáda už
začíná za 90 dní! Díky kampani obyvatelé vybraných
měst Ústeckého kraje
poznávají prostřednictvím
výstav a besed
české sportovce a připomínají si významné okamžiky jejich
úspěšné kariéry.
Poprvé se kampaň v Ústeckém
kraji představila loni v červnu, kdy se v Ústí nad Labem
konala venkovní výstava, jejíž
vernisáže se zúčastnili atraktivní hosté: běžkyně na lyžích
Květa Pecková, kanoisté Martin
Doktor a Petr Procházka nebo
veslař Václav Chalupa. V průběhu šesti dnů si výstavu historických olympijských úspěchů
prohlédlo 36 tisíc návštěvníků. Připravené byly i vzdělávací
programy pro žáky základních
škol, kteří mohli s úspěšnými sportovci besedovat, a také

zastávky londýnského doubledeckeru ve vybraných městech
Ústeckého kraje.
V letošním roce projekt
„Žijeme Londýnem“ opět pokračuje a nabídl atraktivní program
na dalších místech regionu.
Ústecký kraj věnoval ze svého rozpočtu na zmíněnou kampaň dva miliony korun. Výstavu
olympijských fotografií si v dubnu užili lidé v Mostě
a Chomutově, kde se
také školy zapojily do vzdělávacího programu pro své
žáky. Londýnského
doubledeckeru, tedy patrového červeného autobusu,
se dočkaly Ústí, Teplice, Most
a Chomutov.
Zástupci Ústeckého kraje nebudou chybět ani na olympijských sportovištích v Londýně
2012. Jistou účast na hrách
má zatím ale jenom plavkyně Simona Baumrtová. „Jsem
ráda, že besedy cílící hlavně na
mládež měly úspěch. Možná,
že právě mezi mladými žáky je
budoucí vynikající sportovec
a reprezentant Ústeckého kraje i České republiky,“ říká Jana
Vaňhová, hejtmanka Ústeckého
kraje, která v této souvislosti

Tenhle dvoupodlažní krasavec jezdil opravdu ještě nedávno po Londýně. Originální
„doubledecker“ byl obdivován v několika městech v našem kraji.
nezapomněla připomenout projekt „Atletika pro děti“.

Atletika pro děti
Kraj na něm už třetím rokem
spolupracuje s Českým atletickým svazem. Hlavním cílem
je vytvářet u dětí od nejútlejšího věku pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. V rámci projektu pak vybrané sportovní
oddíly Ústeckého kraje získávají speciální atletické sady, které jsou barevné, z příjemných

Hospodářská problematika regionu

R

ámcovou smlouvu o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou hospodářskou
komorou podepsala hejtmanka
Jana Vaňhová a předseda KHK
František Jochman. Smlouva navazuje na předcházející smluvní
vztah z r. 2001, který bylo třeba

aktualizovat, a definuje konkrétní oblasti, ve kterých bude kraj
s komorou spolupracovat. Jde
např. o dopravu či školství
a vzdělávání. Cílem je zvýšit prosperitu kraje a zlepšit jeho image.
„Krajská hospodářská komora je významné sdružení

podnikatelů, které reprezentuje podnikatelské prostředí a má
značný odborný potenciál, proto je pro Ústecký kraj důležitým
partnerem pro řešení hospodářské problematiky regionu s vysokou nezaměstnaností. Naším cílem je snížit nezaměstnanost v

materiálů a přizpůsobené věku
dětí. „Atletika pro děti“ pokračuje i v letošním roce. Zahájena
bude 17. května na stadionu v Rumburku, kde si budou
moci mateřské a základní školy zasportovat a sady vyzkoušet.
Očekává se účast až 600 dětí.
Postupně přijdou na řadu i další města. Letos věnoval Ústecký
kraj na nákup atletických sad pro
děti přes osm set tisíc korun, podobná suma půjde od společnosti Net4Gas, která v našem kraji
staví plynovod z Brandova.

regionu do roku 2020 na celostátní průměr. Věřím, že i výsledky deklarované spolupráce nám k tomu
napomohou,“ řekla při podpisu
hejtmanka Vaňhová. František
Jochman zmínil zejména spolupráci v oblasti vzdělávání. Právě
kvalita lidských zdrojů může být
pro investory důležitým faktorem
při výběru místa pro podnikání.

Dvě vítězství z jubilejních Vinařských Litoměřic

D

oblast kultury a památkové péče Jana Ryšánková.
Kromě Krušnohoří byly tématem jednání také práce
na realizaci projektu Terezín
–město změny a obecně i záchrana a obnova historického dědictví v našem kraji.

esátý ročník oblíbené akce
v srdci Zahrady Čech přilákal v polovině dubna tisíce návštěvníků a desítky vinařů. Lidé
mohli ochutnávat vína nejen
z Ústeckého kraje, ale také z dalších oblastí České republiky i ze
zahraničí. Výstavu navštívila řada
významných hostů, například náměstek hejtmanky Pavel Kouda,
první místopředseda
Senátu Parlamentu
ČR Přemysl Sobotka,
ministr obrany Alexandr
Vondra, ministr zemědělství Petr Bendl, radní Ústeckého

Jednu z cen předávali náměstek hejtmanky Ústeckého
kraje Pavel Kouda (zcela vlevo) spolu s organizátorem
Pavlem Kacerovským (druhý zleva) a předsedou Cechu
českých vinařů Jiřím Čábelkou.

Květen plný oblíbených trhů

Termíny trhů ve vašich městech
květen 2012

3. 5.

ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM

13 – 18 hod.

5. 5

CHOMUTOV

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

8 – 12 hod.

11. 5. TEPLICE

OC OLYMPIA TEPLICE

13 – 18 hod.

12. 5. JIRKOV

DR. E. BENEŠE

8 – 12 hod.

17. 5. ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM

13 – 18 hod.

18. 5. ÚSTÍ NAD LABEM OC VŠEBOŘICE

13 – 18 hod.

19. 5. CHOMUTOV

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

8 – 12 hod.

24. 5. KADAŇ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

12 – 17 hod.

25. 5. TEPLICE

OC OLYMPIA TEPLICE

13 – 18 hod

26. 5. MOST

HIPODROM

8 – 12 hod.

26. 5. ÚSTÍ NAD LABEM PARK SEVERNÍ TERASA 8 – 12 hod.
31. 5. ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM

Trhy se konají pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové

13 – 18 hod.

patron projektu

www.severoceskefarmarsketrhy.cz

D

vanáct
prodejních
Severočeských
farmářských trhů, které pořádá
v Ústeckém kraji občanské
sdružení Český um – Artificium
Bohemicum, nabídne letošní květen. Trhy, jejichž přehled
zveřejňujeme na plakátku vlevo, probíhají za téměř milionové finanční podpory Ústeckého
kraje. Podobné prodejní akce se
ale samozřejmě konají i na dalších místech našeho regionu.
Letošní květnové trhy v sedmi
městech kraje nabízejí i řadu
novinek, třeba prodej vyzrálého hovězího a jehněčího
masa, uzené sladkovodní ryby
z Blatné a zahrádkáři jistě vezmou frontálním útokem stánky
se sadbou zeleniny nebo květin.
Přibývá i novinek, soutěží a doprovodných programů. Nechte
se inspirovat na www.severoceskefarmarsketrhy.cz

kraje Jiří Šulc a Radek Vonka, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
a mnoho dalších. Akci finančně
podporuje tradičně i Ústecký kraj.
Byla tu vína od více než 40
vystavovatelů; součástí největší výstavy vín v rámci České
republiky byla také soutěžní část. A bodovala také vína
z Ústeckého kraje. Z oblasti
Čechy uspěl Agrofrukt Kamýk,
který získal cenu za nejlepší kolekci vín, a maložernosecké Vinařství sv. Tomáše, které
mělo nejlépe hodnocené víno
oblasti – Pinot Noir 2009 výběr
z hroznů.

Ústecký kraj
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V Rumburku o sociálně
vyloučených lokalitách
Pokračování ze str. 1
Předseda pracovní skupiny Martin Klika analyzoval současnou situaci na

posuzované osoby a děti, příspěvek na bydlení, vyplácení dávek v hmotné nouzi),
bezpečnostní (kvantitativní zvýšení pěší hlídkové čin-

rozšiřování sítě služeb, maximální podpora neziskovým
organizacím z oblasti sociálních služeb). V průběhu uzavřeného pracovního jednání

K jednání pracovní skupiny byli přizváni také starostové nebo primátoři měst, která mají nejvíce problémů s občany ze sociálně
vyloučených lokalit. Na našem snímku je zcela vpravo primátor Děčína František Pelant.
severu Ústeckého kraje a zabýval se také návrhy opatření. V oblasti legislativní
(sociální dávky na společně

nosti policistů, drogová problematika) a sociální oblasti
(větší zapojení obcí a měst do
součinnosti s úřady práce,

vyslechli přítomní starostové a primátoři měst odborné analýzy krajského ředitelství Policie ČR z úst plk. Jiřího

Šenkýře, pověřeného řízením
KŘP, s informacemi o aktuálních tématech na úrovni vlády a o pozicích krajských koordinátorů pro oblast romské
problematiky hovořila zmocněnkyně vlády pro lidská
práva Monika Šimůnková.
Velmi prospěšnými pro celou problematiku byly také
příspěvky Jitky Gjuričové, ředitelky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR, Martina Šimáčka, ředitele odboru Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách i dalších odborníků. S náměty, návrhy a doporučeními jednotlivých starostů měst a obcí, kde je nejvíce
sociálně vyloučených lokalit, bude skupina dále pracovat. Připravuje se na toto
téma manuál, odborná příručka s postupy a radami,
jak řešit situaci ve zmíněných lokalitách. V současné
době jich je v našem kraji
pětašedesát a žije v nich přes
22 000 občanů.

Starostka obce Obrnice Drahomíra Miklošová ocenila ve svém vystoupení práci skupiny
a konkrétně jejího předsedy. Martin Klika pomohl svými zkušenostmi vyřešit konflikt
mezi dvěma příslušníky „nesmiřitelných a protichůdných“ skupin ze dvou obrnických
hostinců. Skupina pracující při Radě Ústeckého kraje je podle paní Miklošové potřebná
a snad pomůže alespoň částečně zmírnit napětí a občanskou nespokojenost v dlouhé řadě
měst a obcí regionu...

Martin Klika, předseda pracovní skupiny. Jinak je též neuvolněným radním Ústeckého
kraje, zastupitelem města Litvínova a velitelem tamní městské policie.

Arno Fišera píše poslancům

O budoucnosti nemocnice v Žatci

ástroje, které má k dispozici současný zákon o ochraně ovzduší, jsou nedostatečné
a nevedou k plnění cílů stanovených českou a evropskou legislativou v oblasti ochrany ovzduší, k nimž je Česká republika
také vázána mezinárodními závazky, říká náměstek hejtmanky
Arno Fišera. „Žádám Vás, abyste
podpořili návrh zákona o ochraně ovzduší ve znění Senátem přijatých pozměňovacích návrhů.

ejtmanka Jana Vaňhová
a její náměstek Pavel
Kouda se sešli 4. dubna na
krajském úřadě s ředitelem
pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Ústecký kraj
Petrem Veselským a zástupci

N

Umožníte tak alespoň částečně
řešit nepříznivý stav ovzduší,“
apeluje proto na poslance.
Kvalita ovzduší se v poslední
době opět zhoršuje. Arno Fišera
upozorňuje, že vedle takových
nástrojů, jakými jsou emisní limity, emisní stropy či technicko-organizační podmínky, je
potřeba zefektivnit rovněž poplatky tak, aby provozovatele
stimulovaly k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek

Miliony z Fondu ÚK

L

etos bude financováno z prostředků Fondu Ústeckého
kraje jedenadvacet projektů po
celém našem regionu. Celkový
objem poskytnutých dotací představuje 20,5 milionu Kč. Žádosti
o příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje přijímá a administrativně

zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je také správcem fondu.
Doporučení pracovní skupiny
následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje Rada Ústeckého
kraje a následně Zastupitelstvo

Poděkování seniorů
V

íce než 250 seniorů ze
Svazu důchodců okresní oblasti Most a Litvínov
se sešlo na společenském
posezení v kulturním středisku Citadela v Litvínově.
Program, který připravila programová pracovnice Citadely
paní Blažena Lochovská, mile
překvapil. Jak vystoupení

pěvecké dívčí skupiny, tak
ukázka tureckého tance, kterou předvedli žáci z jedné litvínovské školy. Bylo neuvěřitelné vidět cvičit seniorky
s míči. Jedné z babiček bylo
více než 90 roků. Během odpoledne proběhla také vědomostní soutěž, vítězi se stali z 16 klubů pánové z KD

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení funkce ŘEDITELE
na dobu určitou v trvání 3 let, s možností prodloužení
až na dobu neurčitou

Regionálního muzea v Teplicích,
příspěvkové organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním
programu;
• nejméně 5 let praxe v manažerské a vedoucí funkci;
• občanská bezúhonnost;
• negativní lustrační osvědčení;
• znalost fungování a financování příspěvkové organizace;
• dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti.

pod stanovené limitní hodnoty. „Opatření navržená v novém zákoně o ochraně ovzduší
by nám konečně dala možnost,
abychom finanční prostředky ze zdrojů, které velkou měrou přispívají ke špatné kvalitě
ovzduší na území našeho kraje,
mohli použít do programů ke
zlepšení této situace. Tuto možnost vnímáme jako dlouho očekávanou pomoc takto poškozeným krajům.“

ÚK. Příspěvky ve většině případů tvoří max. 70 % z celkových
nákladů. Fond poskytuje pouze
účelové příspěvky. Příjemce příspěvku je povinen použít prostředky pouze v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy.
Způsob použití účelových finančních prostředků podléhá kontrole orgánů Ústeckého kraje.

Litvínov. K tanci dobře hrála
Hvozdova hudební skupina.
V dnešní době – pro seniory
velmi těžké, kdy asociální vláda škrtá na seniorech, nemocných a rodinách s dětmi, je
dobře, že senioři mají možnost
se takto setkávat. Aspoň na
chvilku zapomenout na každodenní starosti, jak každý měsíc vyjít ze skromného důchodu. Vše se zdražuje, a tak každý měsíc velká většina z nich

H

Petici pro zachování dětského
a gynekologicko – porodnického
oddělení v Žatecké nemocnici podepsal
také náměstek hejtmanky Arno Fišera.

má velký problém s penězi
vystačit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení kulturního domu
Citadela, ekonomce paní Haně
Thótové a dalším, že nezapomínají na staré lidi a umožňují jim
dvakrát ročně se sejít a strávit
společně pár hezkých hodin...
Alois Malý,
předseda Krajské rady seniorů
Ústeckého kraje

Výhodou:
• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče;
• znalost německého nebo anglického jazyka;
• orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů;
• publikační činnost a aktivity v profesních orgánech;
• řidičský průkaz skupiny B.
Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail,
datum a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
• strukturovaný profesní životopis;
• koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4;
• motivační dopis;
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů;
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních
údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona

Žatecké nemocnice – jejím ředitelem Čestmírem Novákem
a starostkou Žatce Zdeňkou
Hamousovou. Tématem byla
snaha o zachování nemocnice v Žatci, zejména jejího gynekologicko – porodnického
oddělení. „Žatecká nemocnice
má v rámci okresu nezpochybnitelnou spádovost, kterou nemůže jiná nemocnice nahradit,“ zdůraznila hejtmanka
Vaňhová. Náměstek Kouda ji
doplnil: „Ústecký kraj nestojí o zrušení nebo omezení nemocnice, také ji několikrát finančně podpořil. V okrese
Louny má Žatecká nemocnice
své opodstatnění a kraj jí vyjadřuje svou morální podporu. Nejdůležitější ale je postoj
zdravotních pojišťoven, se kterými je třeba jednat.“
Ředitel nemocnice Č. Novák
popsal ekonomickou situaci

nemocnice, která hospodaří v černých číslech. Také
řekl, že restrukturalizace lůžek v okrese proběhla samovolně zánikem nemocnice
v Lounech. Žatecká nemocnice má velkou podporu místních obyvatel. Ovšem ředitel Veselský za VZP zmiňoval
klesající porodnost a podporu odborných společností.
V tuto chvíli se postoj zdravotních pojišťoven k úpravě
a redukci akutních lůžek nemění. Termín, ve kterém by
měly nemocnice uzavřít dohody s pojišťovnami, je na
konci června. Obě strany pracovaly s jasnými a pochopitelnými argumenty. Vzhledem
k tomu, že i pro pojišťovny by
měla být prioritou dostupnost
zdravotnické péče, jednání
s nemocnicemi v Ústeckém
kraji budou ještě pokračovat.

„Přijde“ vám Magazín

K

oncem tohoto týdne
dostanete do svých
schránek mimořádné vydání Magazínu Ústeckého
kraje. Na čtyřiadvaceti
stranách se dočtete zajímavé informace o dotacích
z evropských fondů, které
využívají četní žadatelé

z našeho kraje. Magazín
vám představí také úspěšné
a zajímavé projekty
podpořené z Regionálního
operačního programu
Severozápad. Obsah magazínu bude doplněn informacemi k právě zahájené
turistické sezóně.

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;
• kopie odborných osvědčení.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě; platová třída 13.
Termín nástupu: 1. 1. 2013
Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ doručte do podatelny Krajského
úřadu nejpozději do 18. 5. 2012 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála
tel.č.: +420 475 657 256, 732 212 646
e-mail: spala.r@kr-ustecky.cz

Ústecký kraj
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Hřích druhý: Nedokončená dálnice č. 8
Pokračování ze str. 1
...podle statistik Policie ČR, ušetřila
padesátku lidských životů? Je to snad
vina špatné legislativy, pomalých soudů, nejednoznačných zákonů, laxnosti úředníku? Možná. Jisté však je, že

se schvalováním a realizací takto zásadních staveb není něco v pořádku.
Bohužel anabáze s dokončením D8
nevedla k takovým systémovým změnám, jež by do budoucna obstrukcím
pseudoekologů zabránily. Zde stát
svoji roli nesplnil.

Ale je zde ještě jiná rovina. Ústecký
kraj nechal uskutečnit měření v obcích na objízdných trasách za nedokončenou dálnici D8. Závěr byl
jednoznačný – tito občané jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně hrozby rakoviny. Ústecký

duben 2012
kraj výsledky měření okamžitě poskytl ministerstvu dopravy, ministerstvu životního prostředí i ministerstvu zdravotnictví se žádostí, aby
urychleně přijala taková opatření,
která povedou k výrazné eliminaci
zdravotních rizik. Odpověď ze všech
tří ministerstev byla prakticky stejná – není to v naší kompetenci, nás

nic nenapadá, my nic udělat nemůžeme. A samozřejmě – nemáme na to
peníze.
Nejenom že je stát zcela impotentní proti neospraveditelným obstrukcím ekologických aktivistů, ale není
schopen udělat nic ani pro ochranu
jejich zdraví.

Po zamítnutém odvolání se D8 může dostavět
N

edokončený úsek dálnice D8 mezi Bílinkou
a Řehlovicemi má platné územní a stavební povolení. Krajský
úřad Ústeckého kraje dnes vydal
rozhodnutí, ve kterém jako odvolací orgán zamítnul odvolání
Společnosti ochránců životního
prostředí Lubomíra Studničky
a potvrdil územní a stavební povolení vydané stavebním

úřadem v Lovosicích. Proti tomuto rozhodnutí již není možné
podat odvolání. Po nabytí právní moci, které nastane po uplynutí 15denní lhůty od vyvěšení
na úředních deskách všech dotčených obcí, může Ředitelství
silnic a dálnic zahájit stavbu
posledního úseku D8. „Ústecký
kraj dlouhodobě usiloval o co
nejrychlejší dokončení dálnice

D8 a je pro nás potěšující, že můžeme oznámit, že dokončení dálnice D8 již nic nebrání. Nyní je už
možné začít stavbu na zbývajícím úseku a věřím, že nejpozději do konce roku 2014 bude celá
dálnice dokončena,“ uvedla Jana
Vaňhová, hejtmanka Ústeckého
kraje. Rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje je možné napadnout pouze soudní
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Takhle se staví D8 mezi Bílinkou za Lovosicemi a Řehlovicemi. Snímky: ŘSD ČR

žalobou, která však nemá odkladný účinek. „Jsem přesvědPrackovice
Tluèeò čená, že úřady odvedly profen. Labem
Libochovany
8
sionální práci a nedokážu si již
představit, že by se objevil nějaký pseudoekolog, který by chtěl
Litochovice
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nad Labem
Kamýk
legitimnost a nezbytnost rychlého dokončení dálnice znovu napadnout. Takový postup by již
nemohl být nazván jinak než vyMalíè
děračským. Dálnice je již v taVelké
Malé
Žernoseky
kovém stupni rozestavěnosti, že
Žernoseky
Michalovice
žádná jiná varianta její trasy ne30
Lhotka
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n. Labem
Vaňhová.
Píšany
Jak dále připomněla, scházející dálnice je jednou z příčin
Lovosice
nižšího zájmu o tento region ze
Litomìøice
strany zahraničních investorů,
15
Most
Praha
kteří by tak mohli přispět k vy15
tváření tolik potřebných nových

pracovních míst. Vedle toho již
dříve Ústecký kraj odborným
měřením prokázal, že občané žijící na objízdných trasách jsou
vystaveni zvýšeným zdravotním

rizikům včetně rakoviny. K tomu
je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie
ČVUT ročně pohybují okolo 700
milionů korun.

Tady zatím D8 končí-ústím tunelu nad Radejčínem...

Můj názor: Už aby ta „dé osmička“ byla!
Martin Strakoš (ČSSD),
zastupitel

Dálnice D8 je největším strašákem české nedokončené infrastruktury, jestliže její stavba trvá bezmála třicet let, tak
to o něčem svědčí. Kdo si vzpomene na knihu “Amerika v troskách“, která nastartovala národní infrastrukturní krizi tím,
že katastrofálně po desetiletí
špatně a nedostatečně investovala, tak tento životabudič ekonomického růstu, což je investice do infrastruktury, potažmo
tedy dálnice, musí být prioritou
každé naší vládnoucí garnitury.
Největším škůdcem, který ohryzává průběh dokončení dálnice, jsou ekologičtí aktivisté –
spíše ekoteroristé bojující za
“zlepšení životního prostředí“.
Ti by si měli zkusit žít bez silnic, elektřiny, tepla atd.; jediné
doporučení pro ně je, ať se vrátí

na strom jako v pravěku, tam se
budou dopravovat jako opice.
Je tristní a smutné, že bohužel
hlavním přínosem dokončení
D8 je záchrana lidských životů
z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dalším
pozitivem je možnost spojení
s hlavním městem, kde je větší nabídka pracovních míst, jinými slovy dokončení bude mít
i zásadní vliv na zaměstnanost
občanů našeho kraje. Dalším
vlivem je v rámci cestovního
ruchu, kdy konečně cestování bude mít punc odpočinku
a pohody, namísto strastiplné
a rizikové cesty. Je jen škodou,
že naši ekoteroristé zabránili
původně navrženému odstavnému pruhu na unikátním
Opárenském mostě, který mohl
turistům poskytnout nádherné
výhledy na krajinu. Nemalým
přínosem je příliv investorů,
kteří mají jednu z rozhodujících
podmínek, aby výrobní haly
stály maximálně do 15 minut
jízdy od dálnice. Nejpalčivějším
problémem však je placení dálničních známek za nekvalitní dálnice podobajících se tankodromu či neustálé uzavírky
a omezení, nehledě na to, že
mnoho motoristů nemá finanční prostředky na zakoupení dálniční známky, jejíž cena neodpovídá přínosům.

Jiří Šulc (ODS),
radní Ústeckého kraje s gescí za
dopravu a silniční hospodářství

Je jaro, nač to zastírat, a s jarem,
tak jako každoročně, stoupá na
našich silnicích intenzita silniční
nákladní i osobní dopravy. Podle
posledních sčítání se na obou objízdných trasách chybějící části
D8 mezi Lovosicemi a Ústím nad
Labem, tj. podle Labe i „přes kopečky“, pohybuje denně neuvěřitelných 18 tisíc aut. To je pořádná porce i na čtyřpruhou dálnici.
Další statistiky Ředitelství silnic
a dálnic a policie potvrzují, že na
těchto objízdných trasách za pět
let zemřelo 52 lidí a těžce zraněno
bylo 303 lidí. To byly mimochodem předvídatelné údaje, které
jsem kdysi při zahájení výstavby
D8 přes České středohoří veřejně
konstatoval, a za které pak mě tzv.
zelení aktivisté tři roky tahali po
soudech, abych to doložil nebo

se omluvil. Není za co. Bohužel se
má předpověď jen potvrdila. A to
statistiky nemluví o ztraceném
času, který nejde zaplatit, či o stamilionových škodách na autech,
majetku a zdraví lidí zejména
v Lovosicích, Velemíně, Bořislavi
i jinde. Reakce šéfa sdružení Děti
země Miroslava Patrika na zveřejněné statistiky je zarážející a k lidem pohrdavá. Mrtví a zranění na
obou silnicích totiž podle něj nesouvisí s nedostavěnou dálnicí,
ale s tím, že lidé jezdí proti předpisům. Za nedostavěnou část dálnice prý nemůžou tzv. zelení aktivisté či ochránci přírody a jejich
desítky žalob a odvolání, ale pracovníci ŘSD a ministerstva dopravy, sám bývalý ministr životního prostředí a jeho pracovníci,
projektanti, dopravní odborníci
vč. odborníků na životní prostředí, stavební úřady, krajský úřad,
starostové obcí na trase, krajští politici a vlády ČSSR a NDR,
resp. ČR a SRN, které trasu D8
mezi Berlínem a Prahou dohodly již v 80. letech a později potvrdily. Výrok pana Patrika je hodný oceněním Ropák roku! Škoda
jen, že si ho sám sobě určitě neudělí, nicméně v jeho chování
se potvrdilo jen staré osvědčené
české přísloví: Já za nic nemůžu, já jsem (zelený) muzikant…
PS: Stejně jako biblický Pilát, tímto
si pan Patrik ruce neumyje.

Jaroslav Komínek (KSČM),
zastupitel a člen Komise pro
dopravu Rady Ústeckého kraje

V první řadě považuji za
nutné připomenout, že stavba dálnice D8 je plně v zodpovědnosti
státu.
Proto
aktivita Ústeckého kraje
k dokončení této strategické stavby je dá se říci výjimečná. Není mi známo, že
by například kraj Vysočina
inicioval opravu dálnice D1,
či Moravskoslezský kraj jakkoliv vstupoval do jednání
o nápravě nekvalitně provedeného úseku dálnice D47.
Pokud se zhruba 12kilometrový úsek opravdu za tři roky
otevře, a já chci věřit tomu,
že to tak bude, nejen se uleví obyvatelům mnoha obcí,
kudy nyní po přetížených silnicích jezdí kamióny, hlavně ale nebude docházet na

přetížených úsecích ke zbytečným dopravním nehodám
i s těmi nejhoršími – smrtelnými následky. Děsivá jsou
čísla o mrtvých a raněných
a zbytečných škodách na majetku. Je to opravdu nutné?
Jak dlouho bude ještě hrstka
stěžovatelů převážně z ekologických sdružení blokovat
dostavbu tak důležité a strategické komunikace? Jak by
si asi všechny ty soudy, které v minulosti vyhověly těmto jedincům, počínaly, kdybychom všichni podali naopak
žalobu na tyto „stěžovatele“,
za veřejné ohrožení? Je to nekonečný boj s pár jedinci, kteří chtějí dělat ostatním pouze naschvály. Jednou jsou to
protesty proti silnici, když se
poté nabídne řešení k přepravě zboží lodní dopravou, tak
je zase problém ve splavnosti,
respektive stavbou jezů a tak
je to stále dokola. Vzhledem
k faktu, že D8 je mezinárodní
silnice, která vede téměř přes
celou Evropu, je smutné, že
tato sdružení drží v šachu nejen české řidiče. V dokončení
vidím hlavně zlepšení a větší
bezpečnost na komunikacích
v Ústeckém kraji, ale také
zlepšení jména v Evropě, protože přece jenom stavba trvá
již 28 let…

Ústecký kraj

duben 2012

5

Krupka a Měděnec na „čekatelském“ seznamu UNESCO
S

polu
s
hejtmankou
Janou Vaňhovou, radní
Janou Ryšánkovou, starostou
Krupky Zdeňkem Matoušem
a dalšími si nedávno prohlédla česká ministryně kultury A. Hanáková s doprovodem

štolu Starý Martin nad Krupkou.
Štola i celé hornické město
Krupka jsou spolu s hornickými památkami obce Měděnec
na Chomutovsku dvěma historickými statky zapsanými na indikativní (čekatelský) seznam

UNESCO za Ústecký kraj. Na
Karlovarsku jsou v seznamu čtyři
oblasti a v Sasku jich je zapsáno
dvaačtyřicet! Alena Hanáková
potvrdila, že její ministerstvo
bude všemi možnými prostředky podporovat snahu o zápis do

UNESCO, což by jistě přineslo
vedle rozvoje cestovního ruchu
rovněž mnohé pracovní příležitosti ve službách. Společné snahy Ústeckého a Karlovarského
kraje a Svobodného státu Sasko
o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam přírodního dědictví UNESCO jsou,
zdá se, velmi nadějné.
Pracovní návštěva ministryně Hanákové potom pokračovala v Měděnci, malé obci
na Chomutovsku, která byla
kdysi významným hornickým centrem a v jejímž okolí

se těžily stříbronosné měděné
rudy. V obci ji přivítala starostka Valerie Marková a doprovázeli ji tady poslanci Parlamentu

ČR – Patricie Kotalíková, chomutovská lékařka zvolená za
Ústecký kraj, a Rudolf Chlad (za
Karlovarský kraj).

Vrch Mědník u Měděnce

Praha poznávala České Švýcarsko
V

dubnu měli Pražané možnost se blíže seznámit
s krásami Národního parku
České Švýcarsko, který leží
na území Ústeckého kraje.
Tzv. Dny Českého Švýcarska
byly součástí celoroční kampaně Ministerstva životního
prostředí ČR, která propaguje

národní parky a chráněné jeskyně. Cílem je veřejnosti představit jedinečná místa, kvůli
kterým nemusí cestovat nikam
daleko. České Švýcarsko je
nejmladším národním parkem ČR a také držitelem titulu Evropská excelentní destinace EDEN – European

Foto Zdeněk Patzelt

Destination of Excellence.
Zájemcům se představil formou výstav, seminářů, přednášek a literárním večerem.
„Monumentální
Pravčická
brána, romantická plavba soutěskami Kamenice, fascinující
vyhlídky v okolí Jetřichovic, tajemná zákoutí skalních hrádků na Krásnolipsku, to vše
bere dech,“ komentoval ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa toto unikátní přírodní území. Skalní dominanta parku - Pravčická brána - je největší pískovcovou
skalní bránou v celé Evropě.
„Věřím, že i tato forma prezentace Ústeckého kraje k nám
přiláká nové návštěvníky,

kteří si České Švýcarsko oblíbí a budou se rádi vracet,“
řekl radní Ústeckého kraje pro

regionální rozvoj a cestovní
ruch Radek Vonka.

Z prezentace Českého Švýcarska v Praze – zleva jsou ministr Tomáš Chalupa, radní Radek Vonka a ředitel o.p.s. České Švýcarsko Filip Brodský

Nový Hrad v Jimlíně otevřel svoje brány
Velikonoce načaly novou turistickou sezónu

A

ni velmi chladné počasí
v neděli 8. dubna na Boží
hod velikonoční neodradilo
přes tisícovku návštěvníků, kteří se přišli podívat na Velikonoce
na zámku Nový Hrad v Jimlíně
u Loun. Historicky první zámeckou oslavu Velikonoc s pravými velikonočními zvyky, jarmarkem a farmářskými trhy zde
připravil Ústecký kraj.
Přivítat návštěvníky při zahájení zámecké sezóny přijela osobně hejtmanka Jana
Vaňhová. „Jsem ráda, že vás neodradilo dnešní chladné počasí. Svědčí to o tom, že obyvatelé kraje již objevili krásy a půvab

tohoto zámku a navštěvují krajský zámek od jara do zimy. Už
brzy se zde uskuteční tradiční

novohradská pouť, pak bude následovat dětský den a po letních
a podzimních akcích ukončíme
sezónu na zámku oslavami adventu před Vánoci,“ zrekapitulovala průběh zámecké sezóny
hejtmanka. Velikonoční program na zámku byl velice pestrý. Všechny zaujalo vystoupení cimbálové muziky Jiřího
Janouška a lidových tanečníků, hudební skupiny Hradní
duo a dalších účinkujících,
kejklířů, žonglérů a komiků.
Velikonočním oslavám na zámku však vévodily tradiční velikonoční zvyky. Každý si mohl
odnést vlastnoručně upletenou

pomlázku či ozdobená vajíčka.
Vše doprovázely ukázky tradičních řemesel a velikonoční jarmark. Zpřístupněny byly
k prohlídce všechny zámecké
prostory.
Za poslední čtyři roky vložil
kraj do oprav a rekonstrukcí

zámku na 120 milionů korun. Vloni byl zámek zpřístupněn po rozsáhlých úpravách pro návštěvníky pouze
o letních prázdninách, letos
je turistům a příznivcům památek poprvé otevřený po celou sezónu. Od letošího roku

je zámek Nový Hrad v Jimlíně
samostatnou
příspěvkovou organizací kraje, předtím spadal pod správu lounského muzea. Podrobnosti
o provozu zámku naleznete na webových stránkách
www.novyhradjimlin.cz.
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Krajská zdravotní, a.s. se představuje

Radek Scherfer: Pacient je na prvním místě
Pro ty, kteří Krajskou zdravotní neznají anebo si neuvědomují, že krajské nemocnice
patří do jednoho celku, které nemocnice akciová společnost sdružuje a jakou spádovou oblast zahrnují?
„Krajská zdravotní, akciová
společnost, sdružuje pět největších nemocnic, dnes odštěpných závodů, v Ústeckém kraji.
Vezmu-li to podle jejich umístění, leží v ideální linii protínající náš kraj, s konkrétními místy v Děčíně, Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě a Chomutově.
Jejím zřizovatelem a jediným
akcionářem je Ústecký kraj.
V současné době má společnost
bezmála 6 300 zaměstnanců
a patří tak k největším zaměstnavatelům v regionu, v rámci

úskalí sdružení nemocnic do
jednoho obřího celku?

Předseda představenstva Krajské zdravotní,
a.s., Mgr. Radek Scherfer
zdravotnictví pak k největším
subjektům v Česku. Zajišťuje
odbornou zdravotní péči pro
zhruba 850 000 lidí v severních
Čechách.“
V čem vidíte výhody a možná

„Výhodou a zároveň nevýhodou je právě její velikost.
Kladem je, že řada činností, které s řízením jednotlivých
nemocnic souvisejí, se dá řešit centrálně. Tím dosáhneme značných úspor. Zatím se
tak ve všech případech neděje, a právě na tom musíme dál
usilovně pracovat. Dále si můžeme v rámci Krajské zdravotní lépe nastavit systém zdravotní péče a určit, na co se bude
která nemocnice specializovat
tak, aby pacienti v Ústeckém
kraji dostali to nejlepší. Jako
příklad mohu uvést špičková
pracoviště, například pro oblast robotické chirurgie, neurologie a kardiologie, které mají

mezinárodní renomé a snesou
srovnání s významnými zdravotnickými zařízeními nejen
v ČR, ale i v celé Evropě. Mohl
bych ale uvést řadu dalších,
a co mě těší, napříč všemi spravovanými nemocnicemi.
Další výhodou je lepší vyjednávací pozice při komunikaci s ministerstvem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami
i dodavateli technologií, materiálů a služeb. Na druhou stranu
může být velikost i nevýhodou.
Po uplynutí bezmála pěti let se
takovéto obří zařízení ukazuje i ve svých negativech a problémech. Stále je co zlepšovat,
v minulosti se udělalo několik chyb a špatných rozhodnutí
a naším úkolem je si s tímto poradit. Proto bych byl rád, kdyby
se podařilo zlepšit komunikaci

Žádnou nemocnici nerušíme!

Š

ířením poplašné zprávy se daly jednoznačně
označit informace, zveřejněné 6. dubna zpravodajským
serverem Aktuálně.cz o možném rušení děčínské nemocnice, spadající pod Krajskou
zdravotní, a. s. Krátce po vydání článku tuto výbušnou
zprávu převzala i ostatní česká média. Přesto, že neexistují žádné validní informace, rozhodl se redaktor Petr
Holub mást a zneklidňovat

veřejnost svými spekulacemi.
Zpráva způsobila obavy a doslova paniku mezi veřejností
Ústeckého kraje. „Údajná likvidace jedné z našich nemocnic je spekulací vytvořenou redaktorem Aktuálně. cz Petrem
Holubem a následně bohužel
převzatou a mediálně šířenou
veřejnoprávní Českou televizí a dalšími médii. Podobné
strašení široké veřejnosti považuji za velmi nekorektní
a nezodpovědné. Současně

Netradiční pohled na Nemocnici Děčín...

Ptáme se Jana Lamiho, náměstka pro řízení lidských zdrojů

Systém procesního řízení se osvědčuje
Pane náměstku, ve své době
Krajská zdravotní zrušila pozice ředitelů jednotlivých nemocnic. Bylo to dobře, a proč
se tak stalo? Zaznívají i hlasy
požadující jejich návrat. Jsou
tyto hlasy oprávněné?
„Pozice ředitelů nemocnic
byly zrušeny v polovině roku
2010. Cílem bylo snížit náklady a počet stupňů řízení v KZ.
V jisté přechodné době byla absence ředitelů v nemocnicích
vnímána možná negativně, tato
změna však byla nezbytná pro

MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení
lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

snížení nákladů obslužných
procesů a pro zlepšení poskytované zdravotní péče. Krajská
zdravotní, bohužel, nedostala do vínku jen bezvadně fungující a nové nemocnice, ale
také i ty se zastaralým vybavením a v mnoha oblastech
podfinancované.
Sečteno a podtrženo, s tím
vším bylo zapotřebí něco dělat, a to rychle. Z našich nemocnic nezmizeli jen ředitelé,
ale zmizela i celá řada technickohospodářských pracovníků.
Krajská zdravotní těmito kroky

Správa výpočetní techniky pro krajské nemocnice
musí přinést finanční úspory
V současné době ještě běží
výběrové řízení na outsourcing
informačních technologií (IT)
Krajské zdravotní, a. s. (KZ).
Tato veřejná zakázka vzbudila nejen zájem médií, ale mluvilo se o ní i na posledním zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Můžete nám záměr krajské
zdravotní více přiblížit? První
z otázek pro R. Scherfera.
„Vedení Krajské zdravotní rozhodlo o prodloužení termínu
pro přijímání nabídek do výběrového řízení na komplexní
outsourcing IT služeb. Původní
termín 27. dubna se prodlužuje o měsíc, tedy do 25. května.
K otevření nabídek by mělo dojít o tři dny později, 28. května.
Důvodem je velký počet zájemců – dokumenty k tendru si vyzvedlo již 36 firem. Řešení oblasti IT v krajských nemocnicích

nelze dále odkládat, jak tomu
dosud bylo. Je pochopitelné, že
transformace pěti nemocnic do
jednoho celku měla své priority
především při zajištění hlavního
procesu, tedy poskytování zdravotní péče. Nebylo možné řešit
vše najednou, což se samozřejmě týkalo především tzv. obslužných procesů, tedy i IT. Oblast
IT sice byla částečně řešena –
a to především prostřednictvím
evropských peněz – stále je ale
dlouhodobě
podfinancovaná
a tento stav je třeba urychleně
řešit.“
Proč ale zrovna
outsourcingem?
„Více než rok pracovala Krajská
zdravotní na podrobné analýze
IT, která zmapovala nejen konkrétní stav, ale vydefinovala
i nezbytný objem investic, a to

nejen na reprodukci, ale také
na nezbytný rozvoj. Potřebné investice ale KZ nemůže v potřebném čase do IT soustředit, proto se po zralé úvaze, podpořené
expertními posudky, rozhodla
přenést tyto činnosti na specialisty v oboru, kterým ve většině ohledů nemůže konkurovat.
Společnost tak jde cestou většiny českých nemocnic, které
kromě zdravotnických všechny
ostatní služby, jako například
stravování, úklid a informační
technologie, svěřují odborných
privátním firmám. Naším úkolem je léčit, a na to bychom se
měli soustředit.“
Je opravdu třeba do IT investovat právě teď a takový objem
prostředků?
„Naopak – už není možné
dál do IT neinvestovat, neřešit

uspořila desítky milionů ročně a tento proces bude nadále
pokračovat. Tímto odpovídám
i na vaše poslední dva dotazy.“
Nezbyla ale po těch ředitelích jakási díra, prázdno? Lidé
na ně byli zvyklí. Jak jste tohle
vyřešili?

mezi vedením společnosti a jejími zaměstnanci, slyšet
od nich zpětnou
vazbu.“
Čím Krajská zdravotní v současné době žije?
„Prvořadým úkolem a posláním Krajské zdravotní, a.s., je
a zůstane zajišťování kvalitní
zdravotní péče. Tomu musíme
podřídit vše ostatní. V současné
době musíme umět čelit obecně
nepříznivé ekonomické situaci,
která se u nás konkrétně promítá především ve snižování
příjmů od zdravotních pojišťoven, s nimiž permanentně v zájmu našich klientů tvrdě vyjednáváme, a také v nejasnostech,
které přinášejí zdravotnické

reformy, naposled
například zmatené úpravy ve zdravotnické legislativě. Ty by se měly
dělat systémově a promyšleně, bez ohledu na plnění vládních koaličních dohod. Naše
myšlení se musí řídit jednoduchým pravidlem – pacient na
prvním místě. Skutečnost, že
jsme všechny dosavadní vnější problémy, spojené například
s akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“, či se zadržováním
evropských peněz za již zrealizované projekty, kdy audit vypracovaný pro policii neprokázal předražení, dokázali ustát,
mne opravňuje k důvěře v tým
zaměstnanců všech pěti nemocnic, kterým bych rád touto
cestou poděkoval.“

samozřejmě
vnímám,
že
článek
dobře plní zadání
v rámci začínajícího předvolebního boje
před krajskými
volbami,“ uvedl Mgr. Radek
Scherfer,
předseda
představenstva KZ, která zastřešuje
pět krajských

nemocnic v Děčíně, Ústí nad
Labem, Teplicích, Mostu
a Chomutově.
S ohledem na závažnost
a dopady zveřejněných dezinformací podala Krajská zdravotní, a. s. na Aktuálně.cz
žalobu pro šíření poplašné
zprávy. Proti nepravdivým informacím Aktuálně.cz se okamžitě důrazně ohradila také
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

i jakékoli jiné firmy. Proto
představenstvo
společnosti
určilo pro jednotlivé nemocnice tzv. manažery komunikace,
kterými jsou někteří z náměstků ředitele Krajské zdravotní.
To je i můj případ. V praxi to
znamená, že kromě řízení lidských zdrojů v Krajské zdravotní mám na starosti také
teplickou a mosteckou nemocnici, kam pravidelně jezdím.
Řeším konkrétní problémy či

požadavky těchto nemocnic,
komunikuji s primáři, ostatními zaměstnanci a obracejí
se na mě i pacienti. Jsem přesvědčený, že má-li pět nemocnic fungovat a spolupracovat,
musí být řízeny jako jeden celek s důrazem na komunikaci na všech stupních. Systém
procesního řízení Krajské
zdravotní, spolu s funkcemi
manažerů nemocnic, tento požadavek určitě naplňuje.“

Jiří Vondra, tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a. s.

„Jak jsem již řekl, situace
není vždy úplně ideální a způsoby komunikace jsme museli hodně upravovat, protože jsou klíčem k úspěšnému
řízení nejen nemocnice, ale

reprodukci a rozvoj, včetně
sledování nejnovějších trendů a technologií. Současná infrastruktura hardware i software KZ je zastaralá, místy až
v havarijním stavu a nutně potřebuje modernizovat. Ve vypsané soutěži počítáme s tím,
že vítězná firma, která zajistí nejen chod, ale i rozsáhlou
inovaci IT celku, vystačí díky
zkušenostem, profesnímu zázemí a přirozenému pohybu na
trhu s IT, které nemůže zdravotnické zařízení mít, s částkou podstatně nižší než kterou
by musela vynaložit Krajská
zdravotní.
Pokud by ale uchazeči nabídli vyšší částku, než je pro
Krajskou zdravotní přípustná, budeme dál spravovat
Centrum informačních technologií sami. Do správy IT jdeme
totiž kvůli tomu, abychom díky
outsourcingu inovovali levněji, i proto je výběrové řízení nastaveno tak, že z 55 procent je
rozhodující nabízená cena.“

Na sále robotické chirurgie
Právě cena a parametry outsourcingu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsou
ale nejvíce kritizovány.
„Je zajímavé, že je kritizována
cena, kterou ještě nikdo nezná. Ta
přece vzejde ze soutěže, je jejím
hlavním parametrem. Před vyhlášením výběrové řízení si KZ nechala zadávací dokumentaci prověřit
renomovanou právní kanceláří. Ta
konstatovala, že posuzovaná zadávací dokumentace je připravena velmi kvalitně. Outsourcing IT Krajské
zdravotní není nahodilý nápad managementu z posledních týdnů.
Odborníci firmy nutnou modernizaci Centra informačních technologií
připravují už od roku 2010.
Jedním z přizvaných externích

IT znalců je i Ing. Jan Šott, CSc.,
který se v oblasti informačních
technologií profesně pohybuje
přes třicet let, působil ve vrcholových funkcích v zahraničních
nadnárodních IT firmách, je autorem využívaných IT programů. Poslední více než dva roky
se podílel na rozboru nemocničního informačního systému
v Krajské zdravotní a outsourcing jednoznačně doporučuje.
Při prezentaci oblasti IT zastupitelům Ústeckého kraje doslova uvedl ‚Outsorcing je jediná
cesta, jak z pohledu IT zachránit
Krajskou zdravotní‘.“

Stránku připravilo tiskové
odd. KZ, a.s.
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Naši učitelé na odkaz Komenského nezapomínají
Ú

stecký kraj přesně na Den
učitelů (28. března) slavnostně ocenil vybrané pedagogy ze škol, kterých je zřizovatelem. Učitelům poděkovali

Jana Vaňhová, radní pro školství, mládež a sport Petr
Jakubec a předseda Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Oldřich Bubeníček.

Hejtmanka předává ocenění paní Jaroslavě Kohoutové, ředitelce DD, ZŠ a SŠ v Žatci.
V pozadí jsou radní Petr Jakubec a zastupitel Oldřich Bubeníček.
za dosavadní práci při výchově mladé generace hejtmanka

Letos bylo oceněno celkem
14 pedagogů, a to nejen ze

středních škol a učilišť, ale také
z dětských domovů, základních
škol a domu dětí a mládeže.
Diplomy a věcné ceny obdrželi
Mgr.
Květoslava
Straková
–
Gymnázium
Chomutov, Ing. Miroslav
Pacholík – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie Kadaň, PhDr. Hana
Bretfeldová –ZŠ prof. Zdeňka
Matejčka, Most, Mgr. Jiřina
Rychtářová – Střední škola
technická, Most, Mgr. Alois
Studenovský – Gymnázium
Václava Hlavatého, Louny,
Mgr. Jaroslava Kohoutová
– Dětský domov, Základní
škola a Střední škola, Žatec,
Miroslav Fíček – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice n. L.,
Mgr. Jaromíra Venclíčková
– Střední odborná škola technická a zahradnická,

Lovosice, Mgr. Milan Kubík –
Konzervatoř Teplice, Dagmar
Želivská – Dům dětí a mládeže, Teplice, Martina Říhovská

– Základní umělecká škola,
Ústí n. L. - Neštěmice, Mgr. et
Bc. Lenka Mašátová – Dětský
domov a Školní jídelna, Ústí n.

L., Ing. Danuše Petrášková –
Evropská obchodní akedemie,
Děčín a Mgr. Jaroslav Kokeš
– Gymnázium Rumburk.

Střední škola technická v Mostě nabízí žákům jistotu zaměstnání
S

třední škola technická
v Mostě patří s více než dvanácti sty žáky k největším středním školám v Ústeckém kraji. Je
zařazena do sítě krajských páteřních škol a vzdělávání nabízí
v bezmála dvou desítkách oborů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví a ekonomiky. Studovat se ovšem na této
škole dá i chovatelství koní nebo
bezpečnostně právní činnost.
V rozsáhlém areálu školy je pro
žáky i pedagogy k dispozici moderní zázemí, které se vedení
školy snaží průběžně modernizovat a doplňovat. Škola disponuje odbornými učebnami, jako
jsou např. laboratoře pro elektrotechnické měření, zkušebny
strojního a stavebního materiálu, strojírenským centrem pro
výuku robotizace a CNC obrábění, řadou speciálních učeben,
posluchárnami pro výuku cizích
jazyků a v neposlední řadě i dvěma desítkami učeben pro výuku
ICT.
Kromě moderního vybavení a kvalitního pedagogického sboru láká škola úspěšně

v posledních letech žáky na příslib jistého pracovního místa.
„Spolupracujeme s několika regionálními firmami, které už žákům
od prvého ročníku nabízí možnost
vyučit se konkrétně pro ně. Pokud
má žák dobré výsledky ve studiu
a zájem o zvolený obor, má tak od
nástupu do naší školy jistotu perspektivního zaměstnání. Dovolím
si tvrdit, že takováto nabídka je
pro žáky a jejich rodiče v dnešní době velmi zajímavá,“ říká ředitel střední školy Jiří Škrábal.

Děčín a Most oslnily ve Zlatém erbu

V

rámci konference Internet
ve státní správě a samosprávě
2012
byly
nedávno
v Hradci Králové
slavnostně vyhlášeny výsledky
celorepublikového
kola
soutěže
Zlatý
erb. Zapojilo se
do něj celkem 11 krajů, včetně Ústeckého. Zástupci našeho regionu slavili úspěch hned
v několik kategoriích. Čtrnáctý

ročník Zlatého erbu ovládly
obce a města z Ústeckého kraje. Město Děčín
získalo 1. místo v kategorii
„Nejlepší elektronická služba“.
Na 2. místě v této
kategorii skončil Most, který
si připsal ještě
1. místo za „Nejlepší webovou stránku města“ a obdržel
také Cenu Jana Savického za
nejlépe zvládnuté kriterium

Probíhá to poměrně jednoduše,
žák, resp. jeho rodič, škola a firma uzavřou trojstrannou smlouvu. V této smlouvě se žák zavazuje k tomu, že bude řádně plnit
své studijní povinnosti, škola
k zajištění kvalitní výuky, která
je po konzultaci se zástupci firmy
šita přímo na míru konkrétního
zaměstnavatele a firma k tomu,
že bude žáka během studia podporovat a po získání absolutoria mu nabídne podpis pracovní
smlouvy, a tím i jistotu zaměstnání. „Firmy si pochopitelně své
žáky vybírají v rámci osobního pohovoru a na základě jejich výsledků ze základní školy do konkrétních oborů. Pro žáka to znamená,
že si musí po celou
dobu studia udržet dobré výsledky, jak v teoretické, tak i praktické
přípravě a vystříhat se všech vážných kázeňských
problémů. Zájem
žáků ale ukazuje, že výhody, které jim program

„Povinné informace“ v rámci
soutěže Zlatý erb 2012, garantovaná Otevřenou společností,
o. p. s. Ústecký kraj měl kvalitního reprezentanta i mezi obcemi. Modlany na Teplicku se
mohou radovat z 2. místa za
„Nejlepší webovou stránku
obce“ a také ze Zvláštní ceny
ministra vnitra.

přináší za trochu snažení stojí,“ připomíná ředitel. Kromě zaměstnání totiž poskytují firmy žákům během celého studia řadu
výhod, např. bezplatně pracovní a učební pomůcky a za dobré

Pýchou školy je atletický areál
studijní výsledky jsou ti nejlepší
žáci odměňováni různými bonusy, např. mobilními telefony, kredity na volání či osobními notebooky atd. V současné době se
takto pro různé firmy ve Střední
škole technické v Mostě připravuje přibližně 120 žáků, tedy asi
desetina z celé školy.
Spolupráce s firmami je pro

stecká Poradna při finanční tísni pořádá semináře,
které se týkají jednak prevence zadlužování, a jednak problematiky exekučního a insolvenčního řízení. Některým
našim účastníkům jsem položila několik otázek, týkajících
se uzavírání smluv. Devadesát
procent z nich odpovědělo, že
smlouvy čtou jen povrchně, 5 %
smlouvy nečte vůbec s tím, že
jim zástupce společnosti ukáže,

kde co se má vyplnit a kde se
podepsat.
Dnes odpovídáme:
„Podepsala jsem na schodech před domem smlouvu
na 2 roky na volání telefonem
s tím, že budu měsíčně platit
300,- Kč. Obchodní zástupce
mne ujišťoval, že lepší smlouvu nikde nenajdu, že musím
hned, jinak budu mít smůlu. Díky ztrátě zaměstnání si

borné pracovníky, mají konkrétní požadavky na výstupní úroveň
absolventů. Proto po důkladné
znalosti plánu učiva podporují
školu a poskytují jí např. speciální stroje, nářadí, pomůcky a dokonce i odborníky ze svých firem
pro část výuky. Na základě této
pomoci a spolupráce je výuka
vybraných oborů velmi kvalitně

Rada Instituce Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové
řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky veřejné
výzkumné instituce
Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17,
odst. (4)-(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, v platném znění;
• dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně
v magisterském nebo inženýrském studijním programu;
• organizační a řídící schopnosti a zkušenosti;
• dobré jazykové znalosti NJ nebo AJ
• morální bezúhonnost;
Výhodou:
• vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru
archeologie;
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;

nemohu těch 300,- Kč dovolit
platit. Chci smlouvu ukončit,
ale operátor o tom nechce slyšet. Co mohu udělat?“
Odpověď:
Podepsala jste smlouvu
na dobu určitou. Ukončení
smlouvy na dobu určitou je velmi problematické.
Přestanete-li hradit měsíční paušály, operátor může od

technicky zajištěna, aniž bychom
tím zatížili rozpočet školy“, říká
Jiří Škrábal. Firmy se také aktivně zúčastňují náborových akcí
pořádaných školou, na kterých
představují své aktivity a spolupráci se školou. Samozřejmostí
je v rámci této spolupráce zajištění odborné praxe pro žáky
a část výuky praktického vyučování na provozních pracovištích
těchto firem.
Aktivní přístup školy a propojení s regionálními podniky se
pochopitelně líbí i jejímu zřizovateli Ústeckému kraji. „V dnešní době je perspektiva toho, že
žák bude mít po skončení studia jisté pracovní místo, asi tím
nejlepším, co může škola nabídnout. Navíc v dnešní době, kdy
se permanentně mluví o nedostatku peněz ve školství, je taková spolupráce se soukromým
sektorem velmi žádoucí. Způsob
spolupráce,
kterou
rozvíjí
Střední škola technická v Mostě,
přesně odpovídá koncepci a cílům Ústeckého kraje,“ připomíná krajský radní pro školství
Petr Jakubec.

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Ústavu archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most

Jak předcházet dluhům
Ú

mosteckou střední školu technickou zajímavá i z ekonomického hlediska. „Podniky, jako je třeba BIZ Czech nebo Inelsev, které
s námi spolupracující a pro které
připravujeme jejich budoucí od-

smlouvy odstoupit a naúčtovat Vám smluvní pokutu ve
výši všech zbývajících paušálů. V poslední době jsem se setkala, že s odstoupením otálí
a řeší situaci dalšími smluvními pokutami. Takto narostlou
pohledávku pak prodá s větším ziskem. Někteří operátoři však za poplatek umožňují převod smlouvy na jiného.
Vždy si smlouvu, ve které se

Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017.
Mzdové podmínky podle § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce
Přihlášky se strukturovaným životopisem, úředně
ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším
než 3 měsíce, dalšími doklady (čestné prohlášení)
o splnění podmínek podle § 17, odst. 4 - odst. 6 zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
ve znění pozdějších předpisů, přehledem dosavadní
praxe a seznamem hlavních vědeckých prací, stručným
návrhem koncepce hlavních záměrů a představ o řízení,
činnosti a dalším rozvoji ústavu doručí uchazeč
písemně nebo osobně včetně všech příloh na adresu:
Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i., Žižkova 835, 43401 Most nejpozději do
7. května 2012 do 15.00 hodin.
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení - neotvírat“.

zavazujete na delší období, řádně promyslete, zda se
Vám opravdu vyplatí a není
výhodná jen pro druhou stranu. Musíte myslet také na to,
že budoucnost je velmi nejistá a kdykoli můžete přijít např.
o část svého příjmu. Vždy
si zjistěte, za jakých podmínek se smlouva může ukončit
a nikdy nepodepisujte nic ve
spěchu, ani na schodišti, ani
nikde jinde. Nenechte se žádným obchodním zástupcem
vyprovokovat slovy rychle
a teď. Vezměte si vždy den dva

i více na rozmyšlenou a nechte posoudit smlouvu i někomu
jinému v rodině.
Jako vždy se můžete se obrátit na 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 , 400 01 Ústí nad
Labem, Tel: 411 135 200
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Sportovní královnou je opět Simona Baumrtová

N

a slavnostním galavečeru
s vyhlašováním nejúspěšnějších sportovců Ústeckého
kraje za rok 2011 se stala vítězkou v anketě čtenářů Deníku

chomutovská plavkyně Simona
Baumrtová. Jedním z pořadatelů celokrajské ankety a slavnostního večera byl také
Ústecký kraj. Nejlepší sportovci
byli v pondělí 26. března vyhlášeni v ústeckém Severočeském
divadle opery a baletu nejen v dospělých, ale také mezi

mládeží a v dalších kategoriích.
Vítězku Simonu Baumrtovou
dekoroval mezi jinými také radní Ústeckého kraje pro školství, mládež a tělovýchovu Petr
Jakubec (na snímku je
zcela vlevo).
Jednotlivci dospělí:
1. Simona Baumrtová
– plavání (TJ Slávie
Chomutov), 2. Zdeněk
Chládek – box (SKP
Sever Ústí), 3. Jiří Motl
– házená (HK A.S.A.
Město Lovosice),
4. Pavel Houška –
basketbal (BK Děčín),
5. Petr Bartůněk –
plavání (Chemička
Ústí), 6. Lenka Hrochová –
kanoistika (TJ Kajak Děčín),
7. Martina Mikulášková – cyklokros (TJ Stadion Louny),
8. Jiří Pokorný – judo (Sport
Judo Litoměřice), 9. Pavel
Verbíř – fotbal (FK Teplice),
10. Lucie Záleská – cyklistika
(Lucas Frames Blšany).

Sportovní hvězda Deníku:
S. Baumrtová.

3. Jan Štochl – běžecké lyžování (TJ Lokomotiva Teplice).

Kolektivy dospělí:
1. Házenkáři HK A.S.A.
Město Lovosice,
2. Basketbalisté BK Děčín,
3. Hokejbalisté Elba DDM Ústí
n. L.

Kolektivy mládež:
1. Aerobic Junior club I.
Mrňákové – sportovní aerobik, 2. HC Piráti Chomutov – hokej, 3. Jazzmani Žatec – plavání
Masters:
1. Václav Jelínek – cyklistika

Jednotlivci mládež:
1. Andrea Rothmeierová –
kanoistika (TJ Kajak Děčín),
2. David Urban – plavání
(Jazzmani Žatec),

Handicapovaní:
1. Dezider Holub – ÚSP Blesk
Liběšice.

Chystá se repete bitvy u Chlumce
J

edna z největších bitev vojsk
císaře Napoleona proti „zbytku“ Evropy se odehrála na konci srpna roku 1813 u Chlumce
poblíž Ústí n. L. Koaliční armády Pruska, Rakouska a Ruska
porazily vojska Francie s velícím generálem Vandammem.
Památkou na krvavé řeže z 29.
a 30. srpna 1813 jsou spousty pomníků, památníků či hromadných hrobů u Chlumce,
Varvažova,
Přestanova,
v Petrovicích, Źandově i jinde.
V roce 2013, tedy za šestnáct,
měsíců, se u Chlumce odehraje rekonstrukce bitvy. Má
se jí zúčastnit na 1000 vojáků
a celá vzpomínková akce bude
velkolepou událostí na území Ústeckého kraje i celé ČR.

Toto, put,
noon

Úmrtí

Americká
rocková
skupina

Koordinací akcí se ujal Ústecký
kraj, jehož rada také nedávno
odsouhlasila (na tuto těžkou
dobu) docela zajímavé finance
na organizaci celé akce, další
přidají obce, sponzoři i jiné instituce. V pracovní skupině jsou
krajští radní Jana Ryšánková
(památková péče) a Radek
Vonka (regionální rozvoj a cestovní ruch), zástupci odborů
krajského úřadu, ale také starostové všech obcí z území bitvy, odborníci z muzeí, historici
a další. Příprava začíná. Zatímco
Napoleon ani Vandamme před
199 lety nevěděli, kdy a kde dostanou na frak, vy si už nyní
můžete poznamenat hodně
dopředu termín nové bitvy:
30. 8. – 1. 9. 2013!

Těžký
toxický kov

MPZ
Slovenska

Výzva

Země

„Bitva u Chlumce a Přestanova
v roce 1813 je považována za
největší a nejdůležitější vojenské střetnutí Napoleonských
válek na území Čech. Analogií
v kontextu ČR může být bitva tří císařů u Slavkova a tudíž chceme připravit důstojné
a zajímavé oslavy tohoto výročí, podobně jako se toho ujal
v roce 2005 Jihomoravský kraj.
Chceme využít i odborné veřejnosti z řad historiků, organizátorů vojenských střetnutí, spolků a sdružení, které se touto
tématikou zabývají.“

Ženské
křestní jméno
(13.ledna)

Prachový
nános
Internet
Protocol

Deset na
druhou

Radní Jana Ryšánková:

Kilogram

Domácky
Lolita

Belgická
firma s fotoaparáty

Hovorový
souhlas

Obydlí

Zápor (opak)

2. díl
tajenky

Zkratka
akademického titulu

Orgán zraku

1. díl
tajenky

Materiál na
topení

Chemická
značka
berkelia

Chem. zn.
thallia
Citoslovce
tišení

Fáze Měsíce

Postava ze
Středozemě

Radiační
centrum
Sada
Autodopr. sp.
akciová

Nástěnky
se školními
fotografiemi

Dědeček
(něm.)
3. díl
tajenky

Vojenský
útvar

Ekologický
(hovorově)

Cizí jméno
Úvahy

Americký
zpěvák

Tur domácí

Mrchožravý
pták
Evropská
komise

On - 4. pád

Fed. minist.
vnitra (zkr.)
Solmizační
slabika

Forma knihy
ve starověku
Bývalá SPZ
Brna-venkov

Římsky 50

Potravinářská
přísada

Sediment

Improviz.
přístřeší

St. techn.
kontroly
Velký široký
pytel

V (něm.)

Předložka

Elektroda

Obsazeno
(opak)

Anglická
předložka

Ukazovací
zájmeno

Italský člen

Příslovce

To (angl.)

Římsky 156
Výrobce
fotoaparátů
Hračka
prarodičů

Časté české
mužské kř.
jméno

Dobývání
nerostných
surovin
Poledne
(angl.)
Povel
k palbě

Název hlásky

Mládě krávy

Název hlásky

Ono - 6. pád

Niz. král.
aerolinie

Symetrála

Položit (angl.)

Král zvířat

Zubní pasta

Okrasný pták

Honba

Nebo (angl.)

Evropan

Inic. JUDr.
Sokola

Karetní hra

Pokud
(slovensky)

Zpěvný pták

4. díl
tajenky

Francouzský
člen

Papoušek

Největší
a nejdelší
tepna v těla

Orgán
sloužící k pohybu těla

vchodem zazděn svorník ze
13. století s velmi známým vyobrazením lva, který byl však
v místní tradici považován
spíše za kočku či kocoura.
Vlastníku této kulturní památky – farnosti – byl vloni poskytnut příspěvek z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK ve výši 320
tis. Kč, přičemž celková částka,
kterou si vyžádala obnova středové věžičky dosáhla necelého
půl milionu Kč. Jak se stavba
nazývá a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do 16. května na
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí n. L. nebo emailem 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
ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

Novohradská pouť, 19. - 20. května, Eurobabička - casting krajského kola soutěže, 24. 5.,
Beethovenův festival, 26. 5.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Gotická desková malba
v severozápadních a severních Čechách, do 10. 5. - deskové malby z let přibližně
1340 až 1550 pocházející ze
severozápadních a severních
Čech.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Pravěký šperk versus šperk
současný, do 17. 6. - kontrast
mezi pravěkým šperkem ze
severních Čech a současným
šperkem. Anifest a Jiří Trnka,
do 13. 5.- doprovod filmového
festivalu s tématem filmových
loutek.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Komisař Vrťapka v zajetí zločinu, od 3. do 30. 5. - ilustrace
Petra Morkese (ul. W. Churchilla
3, vstup volný). Hravá neděle,
13. 5. od 14 hodin - deskové hry,
hlavolamy, fairtradový čaj u příležitosti Mezinárodního dne
nenakupování (vstup zdarma,
pob. Hornická).

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Kouzlo starých stromů, do
20. 5. - velkoplošné fotografie a popisy památných stromů
Česka. Cukr, cukr, cukříček, od
15. 5. do 5. 8. -výstava baleného
cukru a cukrových homolí sběratelky Miloslavy Žďárské z Prahy.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Vladimír Pokorný/Černobílá
krajina, do 30. 6. - výstava fotografií. Jan Křížek/Síla znaku,
do 10. 6.

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ

Mistři české malby, do konce
října. Výstava výtvarných děl
z majetku České spořitelny. Ex/
Position - do 30. 6. - výstava fotografií Gabrielly Héjji.

Křížovka o ceny

Deset (angl.)

Bývalá MPZ
Sovět. sv.
Rozborka
(opak)

Český herec

inule jsme ve Fotokvízu
měli Starokatolický kostel ve Varnsdorfu (viz malé
foto). Ze správných odpovědí, jsme vylosovali Petra
Heinricha
z
Jílového
u
Děčína,
J i ř í h o
Nikodema
z Varnsdorfu a Jana Cestra
z Malých Žernosek. Výherci
se mohou těšit na ceny od
Ústeckého kraje. A jdeme na
nový Fotokvíz. Bude se týkat
další stavby z velkého množství sakrálních kulturních památek nalézajících se na území
našeho kraje. S ohledem na její
ne zcela obvyklý tvar, vzniklý při stavbě kostela na konci 18. století, nebude pro vás,
naše čtenáře, jistě příliš náročné zjistit, o jakou stavbu se jedná a čemu
je
zasvěc e n a .
Zejména
pokud
si
dovolíme
ještě
prozradit ,
že v tomto
kostele z 18. století je nad

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Píseň
K. Kryla
Jm. spis.
Vachka
Pohádková
postava

M

Sdružení nezávislých výtvarníku Litoměřicka, od 3. 5. do
8. 7. - keramika, šperky, kresba,
malba, fotografie, sklo.

Jednotné
zemědělské
družstvo

Mužské jm.
(14. 8.)

fotokvíz

Domácky
Olga

Kastrovaný
samec tura
domácího

T

ajenkou březnové křížovky
byla otázka Co zahájí novou
turistickou sezónu na Novém
Hradu? Správnou odpověď získali
úspěšní luštitelé na letáčku akce
Velikonoce na Novém Hradu
u Jimlína (8. 4.) na straně čtvrté.
Ze záplavy mnoha set správných
odpovědí jsme opět vylosovali z e-mailů a korespondenčních lístků pět výherců. Jsou jimi: Josef
Jindříšek z Ústí nad Labem,
Ludmila Kubištová z Mostu,
Miroslav Sejpka z Proboštova,
Zdeňka Hánová z Vilémova
u Kadaně a Květoš Kmínek
z Děčína. Samozřejmě všem blahopřejeme a sdělujeme, že výhry

všichni obdrží do poloviny měsíce května. I dnešní křížovka má
tajenku, v níž je otázka. Odpověď
naleznete v některém z našich
materiálů. Pošlete nám nejen tajenku, ale i odpověď! Vaše maily
a „koresponďáky“ posílejte tak,
aby nám byly doručeny nejpozději do středy 16. května 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 .
Připojte heslo „Křížovka“; v mailech i na korespondenčních lístcích nezapomeňte uvést plnou
adresu!
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