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Vláda neřeší vysokou nezaměstnanost, Po dálnici D8 z Lovosic až do Bílinky
Ústecký kraj má vlastní plán

Ú

stecký kraj představil
akční plán Ústecký program zaměstnanosti 2020,
jehož cílem je snížit míru nezaměstnanosti v tomto severočeském kraji na celorepublikový průměr. Hejtmanka
Jana Vaňhová věří, že snížení vysoké nezaměstnanosti přispěje i k řešení dalších
problémů, jako je narůstající napětí v sociálně vyloučených lokalitách nebo vysoká
kriminalita.

• Paní

hejtmanko, proč
Ústecký kraj tento program na snížení nezaměstnanosti zpracoval?

„Především musím zdůraznit,
že za dramaticky vysokou nezaměstnanost v Ústeckém kraji

je zodpovědná současná vláda,
ale i vlády předchozí. Aktuální
vládní přístup však jasně dokazuje, že ve Strakově akademii jsou potřeby a problémy
našeho kraje tím posledním,
čím by se chtěli zabývat. Proto
jsme se obdobně jako v případě Ústeckého balíčku pustili
za hranici našich kompetencí
a opět začali suplovat roli vlády. Pokud nezačneme být sami
aktivní, nikdy se nelichotivého
prvenství v počtu nezaměstnaných lidí nezbavíme.“

• Co

konkrétně si Ústecký
program
zaměstnanosti
2020 klade za cíl?

„Náš cíl je velmi ambiciózní,
ale věřím, že reálný. Chceme snížit nezaměstnanost v Ústeckém

kraji na celorepublikový průměr. Rovnou dodávám, že bez
aktivního zapojení vlády a její
ochoty nám pomoci se neobejdeme. Pokud se toho nedočkáme od současného premiéra,
věřím, že u příštího nalezneme
pro náš plán pochopení.“

• Co

tedy krajský program
konkrétně obsahuje?

„Ústecký program zaměstnanosti 2020 například deﬁnuje 17
konkrétních požadavků směrem
k vládě a Poslanecké sněmovně.
Jde například o zvýšení výdajů
na aktivní politiku zaměstnanosti, vytvoření motivace v podobě výrazně vyšší minimální
mzdy v porovnání s výší dávek,
Pokračování na str. 6
Okamžik po uvedení nejnovějšího úseku D8 do provozu: spolu s hejtmankou jsou na snímku (zleva) ministr Pavel Dobeš a ředitel
Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček. Vpravo je představitel německého ředitelství dálnic.

Záchranáři se předvedou
v červnu v Mostě!

T

radiční oslava obětavé
a
chvályhodné
práce
členů Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje se chystá opět do Mostu.
V neděli 24. června se na
Polygonu Autodromu Most
uskuteční Den záchranářů
ÚK 2012. Oficiální zahájení
bude v 10 hodin, ale kyvadlová přeprava autobusy vás
doveze do centra bezpečné
jízdy už dříve. Představí se

N

edaleko
mimoúrovňové křižovatky Bílinka byl
v pondělí 14. května slavnostně otevřen a spuštěn do provozu první dokončený úsek
dálnice D8 mezi Lovosicemi
a Řehlovicemi, konkrétně necelé 4 km z Lovosic do Bílinky.
Nad obcí Vchynice je dálniční
most zakryt skleněným tubusem, který chrání proti nadměrnému hluku a emisím, a silnice je doplněna protihlukovými
stěnami.
Mezi významnými hosty byla

zdravotničtí záchranáři, profesionální i dobrovolní hasiči,
policisté a další složky IZS,
zaujmou vás určitě i ukázky nejmodernější techniky.
Připravujeme
také
hezké
počasí, občerstvení, kulturní
doprovodné i jiné programy
a Ústecký kraj předá na akci
také dary IZS
v mnohamilionové hodnotě. Soutěže
a ankety o ceny! Vstupné
se neplatí!

Kraj odmítá nařčení z chybování v projektech
„V České republice již delší dobu
probíhá hon na údajné zneuživatele evropských dotací. Stačí,
aby některý novinář či zaujatý
politik ukázal prstem, a hned
jste vinni. Důkazy nejsou potřeba a vždy se najde někdo, kdo je
připraví.
Stačí si například zadat audit.
Takové auditorské ﬁrmě bude
každý věřit. Ministerstvo ﬁnancí si najalo společností Deloitte
Advisory, aby provedla audit 35 projektů ﬁnancovaných
z Regionálního operačního programu Severozápad, z toho pouze sedm projektů připadá na
Ústecký kraj. Světe div se, všechny projekty prý byly s chybami.
Kontroly ale proběhly v rozporu
se stanovenými pravidly. Navíc

Ministerstvo ﬁnancí
odeslalo Evropské komisi audit

v případě sedmi Ústeckých projektů šlo o údajné chybné administrativní úkony. Ústecký
kraj odmítá jakékoli systémové
pochybení či zneužití v případě svých projektů a je připraveno svůj postup hájit.Závěrečná
zpráva auditorů obhajobu krajských projektů potvrdila.
Mezi kontrolovanými projekty byly dotace z roku 2008, tedy
z doby předchozího vedení kraje. Přesto někteří novináři a političtí oponenti (zejména Jiří
Paroubek) osočují současnou
krajskou reprezentaci z údajných pochybení. Takové kritické
výroky zásadně odmítáme.“
Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje

provedený společností Deloitte
Advisory na 35 projektech

ﬁnancovaných prostřednictví
Regionálního operačního programu Severozápad. Ve své
zprávě ministerstvo zohlednilo připomínky Ústeckého a
Karlovarského kraje k auditu.
Audit prováděla společnost
Deloitte u vybraných 35 projektů, z nichž v sedmi byl příjemcem dotace přímo Ústecký
kraj. Původně auditoři především zpochybňovali administrativní úkony. Ministerstvo ﬁnancí se nakonec ztotožnilo s
námitkami, které Ústecký kraj
uplatnil, a nesouhlasilo se závěry auditu, rozsahem pochybení
ani s výší navrhovaných ﬁnančních korekcí. Závěrečná auditorská zpráva neshledala u
čtyři ze sedmi krajských projektů žádné chyby, pouze u
tří z kontrolovaných projektů
Ústeckého kraje se jednalo o
chyby administrativní. Žádný
z prověřovaných projektů

nebyl předražený, nejde ani o
sebemenší podezření ze zneužití dotací či nekvalitně odvedené práce.
„Jsem ráda, že ministerstvo vyslyšelo naše námitky. Ústecký
kraj realizuje projekty maximálně odpovědně a stojíme si za
správností provedení. Věřím, že
Evropská komise naše argumenty přijme také a fungování ROP
Severozápad nebude nadále
ohroženo,“ řekla hejtmanka Jana
Vaňhová.
V rámci kontroly bylo prověřeno sedm projektů Ústeckého
kraje v celkové výši 1,2 miliardy
korun, jedná se o rekonstrukce
silnic a škol.
Kontrolované projekty:
• Gymnázium Jateční ul., Ústí
nad Labem – dostavba areálu 4. Etapa (Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne
24. 9. 2009; způsobilé výdaje
dle smlouvy 150 mil. Kč)

také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. „Otevření
tohoto úseku jsme se dočkali po pěti letech a s pětiměsíčním zpožděním. Citelně se uleví obyvatelům Vchynic, ale zátěž
z nadměrné dopravy se přesune
do ostatních obcí na objízdných
trasách. Proto doufám, že bude
bez problémů dokončený i zbývající úsek do Řehlovic, a to třeba i v kratším termínu než avizovaných 32 měsíců,“ řekla při
úvodním slovu hejtmanka Jana
Vaňhová.

• SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem –
revitalizace areálu školy
4.-6.etapa (24. 9. 2009;
160 mil. Kč)
• Rekonstrukce silnice
Údlice-Kadaň-Klášterec n.
O. (13. 8. 2008; 290 mil. Kč)
• Rekonstrukce silnice
Bílina-Kozly (13. 8. 2008;
110 mil. Kč)

Ilustrační foto z otevření silnice Bílina – Kozly.

Dostavbu D8 od Bílinky až
do Řehlovic, která byla nedávno znovu zahájena, komplikuje nechvalně známý litoměřický aktivista Lubomír
Studnička. Podal totiž k ústeckému soudu žádost o zastavení dostavby dálnice D8 a napadl rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Ten
minulý měsíc v odvolacím řízení stavební povolení potvrdil. Aktuální podrobnosti na
webových stránkách kraje
a v novinách v červnu 2012...

• Rekonstrukce silnice
Perštejn-Vejprty
(13. 8. 2008; 167 mil. Kč)
• Rekonstrukce silnice
Klášterec n. O. - HradištěRusová (15. 10. 2008;
145 mil. Kč)
• Rekonstrukce silnice
Duchcov-TepliceHostomice-Kostomlaty
(15. 10. 2008; 185 mil. Kč)

Ústecký kraj
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MŮJ NÁZOR: SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OHROŽENÍ?

Ze 103. zasedání (III. volební období) dne 9. května:

Projekty ve školství
Rada byla informována o průběhu přípravy projektových
záměrů do výzvy č. 33 Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad. Do úrovně úvodního projektového záměru byly připraveny čtyři projekty středních škol ve správě kraje.
Vzhledem k zaměření výzvy jsou projekty připravovány na nákup moderních technologií a vybavení pro výuku a provedení
nezbytných stavebních úprav.

M

yslíte si, že sociální služby v našem kraji a péče
o potřebné v domovech a ústavech, jsou z důvodů neustálého
snižování dotací ze strany ministerstva práce a sociálních
věcí, tedy státu, ohroženy? Co
může dělat Ústecký kraj, aby
tomu tak nebylo?

Dar od České spořitelny
Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření darovací smlouvy
s Českou spořitelnou, a.s. a doporučila zastupitelům rozhodnout o poskytnutí dotace pro žadatele Česká federace Spastic
Handicap o.s. Česká spořitelna na základě darovací smlouvy
poskytuje Ústeckému kraji ﬁnanční dar ve výši 250.000,- Kč na
podporu tělovýchovy a sportu, konkrétně na podporu činnosti
paralympijského týmu Ústeckého kraje. Ústecký kraj následně
uzavře Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s občanským
sdružením Česká federace Spastic Handicap o.s.

Peníze od NET4GAS
Společnost NET4GAS, s.r.o je významným subjektem, jehož
činnost se dotýká i Ústeckého kraje. V rámci grantových programů NET4GAS (Blíž přírodě, Blíž poznání, Blíž regionům) Ústecký
kraj požádal o poskytnutí grantů na tyto projekty: 1. Atletika pro
děti aneb Staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje (820 tis. Kč),
2. Podpora technických oborů (300 tis. Kč) a 3. Finanční pomoc
na ochranu zvířat a jejich zdraví, které má kraj pod patronátem
(80 tis. Kč). Celková ﬁnanční podpora činí 1.200.000 Kč. Společností
NET4GAS, s.r.o. byla podpora těchto projektů schválena.

Složkám Integrovaného záchranného systému
Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu ke schválení
věcné dary pro činnost složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Vybavení v celkové částce 10,322 miliónu
korun bylo pořízeno na základě požadavků Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje.

NAVŠTÍVILI NÁS

V

Ústeckém
kraji jsme přivítali delegaci ze
Žilinského samosprávného kraje
v čele s jeho předsedou
Jurajem
Blanárem. Oba
kraje loni v lednu
podepsaly
v Žilině dohodu o vzájemné
spolupráci, která se zaměřuje
na oblasti cestovního ruchu,
školství a podnikání. Na delegaci ze Slovenska čekal na severu Čech nabitý program. Ve
čtvrtek 17. května se hosté ze
Žiliny zúčastnili slavnostního galavečera Mistrovství ﬂoristů ČR Děčínská kotva 2012.
Páteční program byl zahájen
na Krajském úřadě Ústeckého
kraje, kde se poprvé sešla ústecko-žilinská pracovní skupina, která se bude zaměřovat

na oblasti cestovního ruchu
a školství. Předseda Blanár se
pak zúčastnil jednání o podnikání v obou regionech. Kromě
děčínského zámku a krajského úřadu delegace navštívila
Gotický hrad v Litoměřicích. Na
snímku: Předsedu Žilinského
samosprávného kraje Juraje
Blanára (vlevo) vítá hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstek
Arno Fišera a předseda výboru pro zahraniční vztahy krajského zastupitelstva Jaroslav
Foldyna.

Tomáš Kříž (ČSSD),
zastupitel, člen sociálního výboru a předseda Sociální komise
Rady ÚK
Jako předseda Komise sociální Rady Ústeckého kraje a zároveň manažer sociálních služeb,
musím upozornit na skutečnost,
že rok 2012 je pro mnohé poskytovatele sociálních služeb kritický, protože významní donátoři
služeb hlásí omezení výše dotací
pro tento rok /Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky,
Ministerstvo zdravotnictví apod./
Situace není jednoduchá ani přehledná. Poskytovatelé sociálních
služeb vědí, že se to opakuje každý rok. Nejistota v očekávané výši
dotací do sociálních služeb se ovšem čím dál tím více může odrážet i v jejich kvalitě a bohužel
i v jejich udržení vůbec. A to je
alarmující zjištění. Pro management sociálních služeb je například velmi obtížné udržet kvalitní
a patřičně vysokoškolsky vzdělaný personál především z důvodů

očekávaní negativní perspektivy
každoročního snižování dotací,
které už dosahuje pomalu ale velmi jistě dna. Další nepříjemností je i zvyšování byrokratického
tlaku na vedení služeb, když jsou
kontrolovány ze strany úředníků
některých donátorů služeb i desetikorunové položky takovým
způsobem, že musí zákonitě dojít
k nárůstu účetní administrativy,
což opět odčerpává tolik potřebné peníze z přímé realizace služeb... Padni komu padni v oblasti
sociálních služeb rozhodně není
to správné heslo! Oblast ﬁnancování sociálních služeb je na okraji zájmů veřejnosti laické, politické i odborné. Je potřeba mnohem
silněji burcovat komunální, krajské, ale zejména celostátní politiky, aby s ﬁnancováním sociálních služeb pohnuli pozitivním
směrem. A je třeba rovněž říci, že
sociální služby již dnes nezajišťují pouze příspěvkové organizace
měst a krajů, ale i řada nestátních
neziskových organizací a nově
i soukromých subjektů. Padni
komu padni - nebo spíš padne či
nepadne sociální služba?

Petr Fiala (ODS),
zastupitel, předseda Finančního
výboru ZÚK
Nemluvil bych asi přímo
o existenčním ohrožení těchto služeb, ale je pochopitelně

Naši hrdinové
V

zpomínkový
ceremoniál
k 67. výročí ukončení 2. světové války na evropském kontinentu připravil Ústecký kraj
spolu s Krajským vojenským
velitelstvím v Ústí n. L. a dalšími institucemi a zúčastnili se jej
vedle přestavitelů kraje a města
také někteří poslanci a senátoři Parlamentu ČR zvolení za
Ústecký kraj, zástupci velvyslanectví Ruské federace, Francie
a USA, váleční veteráni, členové
Československé obce legionářské a další hosté. Kytice položili hosté u pomníku v Městských
sadech, tu za Ústecký kraj hejtmanka Jana Vaňhová a zastupitel Oldřich Bubeníček. V krátkých projevech připomněli
řečníci nejen hrdinství a obětí
všech, kteří se zasloužili o naši

svobodu, ale také vzrůstající nebezpečí extremistického

jasné, že snižování příspěvku
od MPSV na tyto služby jejich
kvalitu ani dostupnost nezlepší.
Podﬁnancování sociálních služeb je letitý problém a aktuální škrty v rozpočtu de facto jen
zhoršují už tak nepříliš dobrou
situaci. Musím připomenout, že
sociálním zařízením a ústavům
vždy stačily prostředky právě
tak na provoz. Jakékoli větší investice v posledních letech vždy
ﬁnancoval kraj ze svého rozpočtu. Co může krajská samospráva
v této situaci dělat? Objem peněz v krajském rozpočtu je omezený, a tak bude třeba ještě výrazněji určit priority v oblasti
poskytování sociálních služeb.
Kraj patrně bude muset nasměrovat ﬁnanční podporu především do svých příspěvkových
organizací, které tvoří základ
systému poskytování sociálních
služeb v regionu. To ale znamená, že patrně omezí podporu pro
jiné organizace v této oblasti. Je
to ale asi jediný způsob, jak občanům garantovat sociální služby v patřičném rozsahu. Na místě by také bylo otevřít debatu
o systému ﬁnancování sociálních služeb a jejich překryvu se
zdravotnictvím. Například některá krajská sociální zařízení
mají totiž složením a zdravotním
stavem klientů spíše povahu léčeben dlouhodobě nemocných.
Služby v nich poskytované
jsou pochopitelně nákladnější,
a proto bychom měli diskutovat
o tom, zda by se na jejich ﬁnancování neměly podílet více například zdravotní pojišťovny.

současná pravicová vláda,
se situace neustále opakuje. Jedná se o katastrofální
stav. Hrozí vysoké riziko zániku některých sociálních služeb v rámci celé ČR. Nemám
žádnou radost, že se naplnilo všechno negativní, na co
Ústecký kraj upozorňoval.
Současná pravicová vláda se
nestydí šetřit a brát těm, kterým vděčí za to, že dnes může
jen prodávat, likvidovat a ničit, co lidé, kteří jsou v důchodovém věku a právem si
„užívají“ důchodu, vytvořili
svou poctivou prací, když byli
v produktivním věku!

Od roku 2010, kdy se do
čela naší země „postavila“

V rámci Ústeckého kraje působí v oblasti sociální celkem
šestnáct příspěvkových organizací. Přestože se náš kraj
také potýká se snižováním
příspěvku od státu, který ale
stát musí ze zákona poskytovat, tak Ústecký kraj nehodlá
ani jednu organizaci rušit. Náš
kraj tedy nahrazuje stát a nepřipustil, aby jeho organizace
a lidé, kteří využívají těchto sociálních služeb, byli postaveni před katastrofální věc ……
člověče nejsou peníze, dnešní
heslo pravice …. pomoc si sám
jak můžeš. To občané našeho
kraje neslyší. Jak dlouho to ovšem při nezájmu současné vlády lze vydržet, ukáže až čas.

hnutí v ČR i v Evropě a sociální jevy, které nepřispívají
ke klidnému životu a výrazně
v posledních letech ohrožují
demokracii.

Váleční veteráni si pak na krajském úřadu prohlédli výstavu
Operace Anthropoid a při malém občerstvení si také společně zavzpomínali...

Radek Belej (KSČM),
zastupitel, člen sociálního výboru ZÚK

Terezínská tryzna památce obětí nacismu
V
Terezíně se na Národním
hřbitovu koná každoročně v druhé polovině května,
konkrétně o třetí květnové neděli, Terezínská tryzna, tradiční vzpomínková slavnost
k uctění památky obětí hitlerovských zvěrstev a nacistické perzekuce v Evropě. V neděli 20. května se pietního
aktu zúčastnila také delegace Ústeckého kraje, v níž byla
hejtmanka Jana Vaňhová,
radní Jana Ryšánková a ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí n. L. plk. gšt.

Rostislav Domorák. Pietnímu
aktu přehlíželi také návštěvníci Malé pevnosti, velvyslanci dvaceti zemí z celého světa,
čeští ústavní činitelé a představitelé institucí a sdružení a někteří bývalí vězni z terezínského
koncentračního
tábora. Hlavní projev měla
předsedkyně
Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Miroslava Němcová. Na závěr nedělní Terezínské tryzny
2012 zazněl sbor z třetího dějství Verdiho opery Nabucco
(Děčínský pěvecký sbor).
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Předseda senátu Milan Štěch navštívil Ústecký kraj
Vaňhová. Předseda Milan Štěch
zdůraznil, že kraje mají svá speciﬁka, která je třeba osobně
poznávat: „Ústecký kraj prošel
restrukturalizací z čistě průmyslového regionu. Zkušenosti z jiných států jsou takové, že v takových regionech se vždy časem
vedlo lépe.“
Delegace navštívila Kampus
Univerzity
JEP,
kde
si
prohlédla i vývojové dílny
a laboratoře. Další zastávka byla v Masarykově nemocnici na špičkovém rentgenologickém oddělení, kde se
k léčbě používají nové a šetrné

Předseda senátu Parlamentu ČR Milan Štěch na výstavě o UJEP v areálu nově budovaného univerzitního kampusu

N

a celodenní pracovní návštěvě Ústeckého kraje
byl počátkem května předseda Senátu Parlamentu České
republiky Milan Štěch. Po kraji ho provázela hejtmanka
Jana Vaňhová. Program celého dne respektoval prioritní

témata regionu, hovořilo se
tedy o vzdělávání, zdravotnictví, rekultivacích i bezpečnosti a sociálně vyloučených
lokalitách.
Návštěva začala na krajském
úřadě, kde se předseda Štěch
setkal se zastupiteli a vedením

úřadu. „Senát vnímáme jako
pojistku. Věřím, že najdeme
společnou řeč a podporu nejen
pro naše legislativní návrhy řešící sociální vyloučení, ale třeba i pro řešení opakovaného
blokování dopravních staveb,“
řekla v úvodu hejtmanka Jana

Kraj Přemysla Oráče
V

rámci tradičního Dne zemědělců Ústeckého kraje
u pomníku Přemysla Oráče ve
Stadicích, který zorganizoval
Ústecký kraj spolu s Krajskou
agrární komorou a dalšími institucemi, byla vyhlášena
soutěž o Nejlepší regionální

výrobek Ústeckého kraje –
Kraje Přemysla Oráče. Na svátek Přemysla, 16. května, vyhlásil soutěž náměstek hejtmanky
Ústeckého kraje Arno Fišera
(na snímku). Tato akce
je
o rok starší než celostátní soutěž Regionální potravina (viz

vedlejší
informace), podrobnosti o ní získají
výrobci z potravinářského rezortu na www.kisuk.cz nebo
na oakmo@oakmo.cz a samozřejmě také na webových
stránkách hlavního pořadatele

Spolu s paní hejtmankou a dalšími členy doprovodu si pan předseda prohlédl
emergency pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí n. L. – Severní Terase

metody. V kojeneckém ústavu v Mostě se
všichni shodli,
že plán MPSV na
jejich uzavření
je
unáhlený
a nedomyšlený.
Ústav
dnes
p o s k y t u je
špičkovou
péči a zázemí
dětem od naroV síni tradic chmelařství v žateckém Chrámu chmele a piva zení do tří let.

Cesta dále vedla přes Hněvín,
ze kterého se nabízejí zajímavé výhledy na okolní rekultivované plochy, do Žatce
a Chrámu chmele a piva. Tam
předseda senátu diskutoval se
starosty a primátory o problematice sociálního vyloučení
a řešení úkolů z této oblasti.
Shodli se, že koncepce vládních opatření je nedostatečná
a nerealizovatelná. Předseda
Štěch také vyjádřil podporu
Ústeckému balíčku.

– Ústeckého kraje
(www.kr-ustecky.cz). Soutěž
se jménem zakladatele české
státnosti odsud
ze severu Čech je vyhlášena v devíti kategoriích
a na zářijové Zahradě Čech budou představeny nejlepší výrobky (maso, uzeniny, mléko,
med, nápoje a d.) a oceněni výrobci z malých a středních podniků a provozoven.
Součástí už devátého Dne
zemědělců byly ve Stadicích
i ukázky zemědělské práce starých i nových postupů,

a také položení květin a kytic
k pomníku Přemysla Oráče.

prezentace některých škol kraje vyučujících zemědělské obory

Regionální potravina
P

řihlaste své pot r av i n á ř s ké
výrobky do soutěže Regionální
potravina
Ústeckého
kraje! Soutěž
probíhá
každoročně v jednotlivých krajích
ČR. V Ústeckém
kraji ji letos organizuje

Jak na předváděcích akcích
„Vážení spoluobčané, varujte se předváděcích akcí.“ Toto jsou
úvodní slova na informačním letáku Sdružení českých spotřebitelů, o.s. a ve stejném duchu varují i další občanské organizace, které
stojí na straně spotřebitelů.

společnost už zašla tak daleko, že odmítá odstoupení od smlouvy, které je po právu, s tím, že neunesete stres z možného soudního řízení a zaplatíte – právě toto se stalo naší klientce. Ta bohužel
nevydržela psychický tlak soudního řízení, peníze si půjčila od
příbuzných a zaplatila, ačkoli byla v právu.
Tucet rad jak se vyvarovat problémů:

Bohužel se mnozí z vás i nadále stávají oběťmi nekalých praktik společností, které se zabývají tímto druhem podnikání. Pro
mnohé tyto společnosti je spotřebitel jen objekt, ze kterého má
být systematicky a za použití všech psychologických a jiných dostupných metod vylákáno maximum peněz, jež mají být vydány
za zboží mnohdy pochybné kvality. Předváděcí akce se může stát
vaší pozdější noční můrou, hororem a to i v případě, že využijete odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů a zboží vrátíte zpět prodejci. Doma, potom co si v klidu smlouvu přečtete
(na „předváděčce“ vám obvykle nikdo čas nutný pro prostudování neposkytne), zjistíte, že jste smlouvu uzavřeli v provozovně společnosti nebo dokonce u vás doma a obchodního zástupce
jste si za tímto účelem pozvali. Jedna společnost byla dost aktivní a zakomponovala do různých listin obě tyto varianty – co
kdyby..., další společnost se spoléhala na to, že ztratíte smlouvu
a oni si jednu z uvedených možností ve smlouvě zaškrtnou. Další

1. Kupte si lupu a čtěte na pozvánce informace psané miniaturním písmem, a pokud stanoví, že prodejce si vyhrazuje
dárky změnit nebo pro nevhodné chování nárok na dárek
zaniká, vyhoďte pozvánku do koše a zůstaňte doma;
2. Když už na akci půjdete, neberte si s sebou občanský průkaz, aby ho z vás prodejci nevylákali a nezneužili vaše citlivé údaje;
3. Nechoďte sami, vezměte si s sebou známého, příbuzného,
pokud umí průběh akce nahrávat na mobilní telefon, svědek a důkazní materiál se může v budoucnu hodit;
4. Pokud vyplňujete nějaké lístečky, ať již pod záminkou slosování, tomboly a jiných akcí, nevyplňujte své pravé jméno
a adresu, prostě si něco vymyslete;
5. Nepijte na akcích alkohol;
6. Nevěřte speciálním slevám „pouze dnes a pouze pro vás“
za podmínky podpisu smlouvy „rychle a teď“;
7. Rychle a teď – naučte se reflexi „v klidu a zítra“!

Místní akční skupina
Šluknovsko
ve spolupráci
s Ministerstvem
zemědělství
ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem a Okresní
agrární komorou
v Mostě. Cílem této
soutěže je podpořit malé

a střední potravinářské provozy
a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat
požadované parametry, udělit
značku Regionální potravina
Ústeckého kraje.
Metodiku a přihlášku s přílohami najdete na webových
www.regionalstránkách
nipotravina.cz, www.mas-sluknovsko.cz a www.kisuk.cz.

8. Nikdy nepodepisujte smlouvu, která uvádí nepravdivé
údaje!
9. Nikdy nepodepisujte smlouvu, která není doplněná!
10. Nenechte se dealerem odvézt domů a nepouštějte ho do
bytu!
11. Pokud přeci jen podepíšete smlouvu, doma si vše rozmyslíte a odstoupíte, musí prodejce odstoupení do čtrnácti dnů
obdržet, nestačí dát odstoupení poslední den lhůty na poštu. Odstupujte tedy co nejdříve, písemně, nejlépe doporučeným dopisem. Kopii odstoupení, originál smlouvy, pozvánku a další listiny uchovejte minimálně po dobu 4 let.
12. Nebojte se soudního ani rozhodčího řízení pokud jste v právu. Jestliže jste schopni smlouvu podepsat, buďte schopni
i svá práva vymáhat.
Dárky, oběd, cestu a další vnadidla musí někdo zaplatit.
Společnosti pořádající předváděcí akce nejsou charitativní organizace. Vy jste ti, kdo zaplatí, a když ne dobrovolně tak se některé
společnosti uchýlí i k nátlaku, výhrůžkám a agresi. Vzniklé problémy řešte hned. Kdykoli se můžete obrátit pro pomoc na naši
Poradnu při ﬁnanční tísni o.p.s.. Každé pondělí můžete volat zdarma na zelenou linku 800 722 722.

Kateřina Rothová, Poradce Poradny při ﬁnanční tísni o.p.s.,
Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 411 135 200, usti@ﬁnancnitisen.cz
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Pozvání seniorům k projížďce lodí Porta Bohemica
H

ejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová zahájila v polovině května pracovní návštěvy některých
zařízení z oblasti sociálních
služeb. V jednotlivých zařízeních ji doprovázela radní
Jana Ryšánková, jež má sociální věci v kraji v přímé gesci,
předseda sociálního výboru
krajského zastupitelstva Petr
Husák, vedoucí příslušného
odboru krajského úřadu Petr
Severa a další odborníci.
Nejprve si představitelka
kraje prohlédla dvě zařízení Domovů sociálních služeb
Litvínov, což je příspěvková
organizace Ústeckého kraje –
Ústav sociální péče a Domov
pro seniory, obě zařízení jsou ve
čtvrti Janov. Navštívila rovněž
krajské sportovní hry seniorů
v Litvínově, domov pro seniory v Chomutově, „seniorský“
Den Evropy na zámku Červený
Hrádek a také dvě zařízení,
které spravuje na Litoměřicku

Centrum sociální pomoci –
konkrétně Domov pro seniory
v Libochovicích a bývalý čížkovický Diagnostický ústav,

který se dnes jmenuje Domov
Na Svobodě. Posláním pracovních cest představitelky kraje
je projednání aktuální situace

v této oblasti práce pro lidi,
především pro seniory a občany s nejrůznějším tělesným či
smyslovým postižením, a také

ﬁnancování služeb, zvláště
v souvislosti s neustálým krácením dotací z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.

malé důchody, krácení peněz od státu a mnohdy smutné žití ve stáří. Aby bylo aspoň trochu veseleji, pozvala

Senioři měli v libochovickém domově spousty dotazů. Na snímku je také zdejší klient,
bývalý oblíbený herec Václav Sloup
Ve většině zařízení, která
využívají naši senioři, hejtmanka s klienty besedovala a zajímala se o podmínky
nejen bydlení, ale také volnočasových aktivit a diskuze se většinou také stočily na

V dílně mezi šikovnými chlapy z ÚSP v Litvínově – Janově...

Besední místnost byla v domově pro seniory v Libochovicích téměř plná...

V janovském ústavu mají klienti spousty možností k volnočasovým aktivitám, také ke sportu

představitelka kraje na závěr neformálních besed klienty z Litoměřicka, Mostecka
a Chomutovska k projížďce lodí Porta Bohemica.
Připravuje
se
několik
vyjížděk.

Domov Na Svobodě v Čížkovicích

Co rozhoduje o kvalitách sociálních služeb? Ptáme se Jany Ryšánkové.

Domovy, ústavy, ale také práce terénní a ambulantní
„Vládním politikům chybí
osobní zkušenost se sociálním
a zdravotním vyloučením, postrádají empatii a pokoru. Pokud
stát neumí nebo se dokonce odmítá postarat o lidi, kteří to sami
nedokážou, pak neplní ani základní předpoklad humánní společnosti“, tvrdí radní Ústeckého
kraje pro sociální oblast Jana
Ryšánková. Jak už jsme informovali dříve, nejen krajské domovy pro osoby se zdravotním

postižením a domovy pro seniory mají existenční problémy. „Někteří další poskytovatelé
služeb, např. na Litoměřicku, už
dle našich informací museli propustit své zaměstnance a ukončit činnost. Je nám to velmi líto,
ale krajský rozpočet nedisponuje takovým objemem ﬁnancí,
abychom mohli sanovat služby,
které mají být hrazeny ze státního rozpočtu. Poslední odhady
ukazují, že jen námi zřizovaným

organizacím bude na provoz
chybět téměř 75 mil. korun a ty
budeme muset na úkor jiných
resortů v rozpočtu najít. Naše
pobytové služby jsou však jen
jedním dílkem v mozaice sociálních služeb. Bez služeb terénních a ambulantních se neobejdeme. Stále větším trendem je
domácí péče a podporované zaměstnávání lidí s lehčím typem
postižení. Neziskovky pomáhají
zaměstnávat i uživatele z našich

krajských zařízení“, doplňuje
Ryšánková.
Velké problémy mají např.
služby sociální prevence, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro děti, domovy na půli
cesty, střediska sociální rehabilitace a další. Pokud se azylové domy zruší, lidé v nouzi
nebudou mít kam jít. Nejhorší
je, že situace se od revoluce
nelepší. Na ulici zůstává čím
dál tím víc lidí - a hlavně žen

s dětmi. Handicapovaní, duševně a mentálně postižení možná budou mít kde bydlet, ale
nikdo s nimi nebude pracovat.
Neziskovky roky usilují o to,
aby lidé s postižením nežili jen
v ústavech. Dokud existují ambulantní služby, mohou zůstat
v domácím prostředí. Proto kraj
znovu žádá ministerstvo o evropské peníze, které jsou určeny právě pro podporu těchto služeb. „Věříme, že s žádostí

uspějeme. Nezanedbatelné není
ani množství lidí, kteří v sociálních službách pracují. Pokud
další poskytovatelé skončí, několik tisíc lidí v kraji přijde o práci.
Tyhle souvislosti ale ministr práce a sociálních věcí Drábek nevidí, zcela ho zaměstnává situace
na úřadech práce. Přitom „spackaná“ sociální reforma stála
velký balík peněz, které mohly
být použity ve službách sociální
péče“, uzavírá Jana Ryšánková.

obě strany. Zástupci členských
organizací považují za stěžejní v příštím období prosadit
zpracování plánu vyrovnání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Dále by přivítali, aby mohli navrhovat své

zástupce – odborníky do krajských komisí sociální, zdravotní, pro dopravu, pro sport
a tělovýchovu, pro kulturu a památkovou péči. Budou usilovat,
aby se do každodenní praxe dostaly body přijatého Memoranda
podepsaného Asociací krajů
a NRZP ČR, zejména ten, v němž
se kraje zavázaly napomáhat

komunikaci s krajskými složkami při přípravě jednotlivých
projektů, zlepšujících integraci
osob se zdravotním postižením
a zlepšujících prostředí pro tyto
osoby.
Do čela Ústecké krajské rady
byl na čtyři roky již potřetí jednomyslně zvolen pan Jaroslav
Slavík.

sociální péče, které spravuje
Ústecký kraj. Mnozí klienti ÚSP,
tělesně postižení, nalézají například práci v některých chráněných dílnách Diakonie.
Součástí
litoměřického

odpoledne dvacetileté Diakonie
byly workshopy s možností zkusit si práci s keramikou,
malování a také pokus o zápis
do České knihy rekordů. Akce
Držme se!, do níž se zapojilo

hodně přes sto lidí z Diakonie
i některých škol ze města,
měla přinést co nejdelší řadu
sešitých (spojených) rukavic.
Podařilo se – řetěz měl délku
141,3 metru!

O integraci osob se zdravotním postižením
M

inulý týden se na hejtmanství sešlo volební shromáždění Ústecké krajské rady
osob se zdravotním postižením, aby zhodnotilo svou práci za čtyři uplynulé roky a stanovilo si nové cíle. Jednání

se zúčastnili jako hosté radní
Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí Jana Ryšánková
a předseda Národní rady Václav
Krása.
Ve zprávě předsedy Ústecké
KR i z vystoupení hostů zazněla

chvála na prohlubující se spolupráci ústecké krajské rady
s vedením Ústeckého kraje.
Z jednání vyplynulo, že nastalá spolupráce bude i v novém
volebním období pokračovat
a rozvíjet se, neboť obohacuje

Rekord k oslavě dvacetin Diakonie

L

itoměřické
středisko
Diakonie Českobratrské
církve
evangelické
se

představilo 2. května na centrálním náměstí v Litoměřicích.
Před dvaceti roky, konkrétně

1. května 1992, bylo založeno
a poskytuje sociální i vzdělávací služby pro zdravotně postižené spoluobčany ve více
než 40 střediscích po celé ČR.
Mezi gratulanty této prospěšné neziskové společnosti byla
také radní Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí
Jana Ryšánková, krajský zastupitel Hassan Mezian, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
a další hosté. Radní Ryšánková
předala představitelům jubilující Diakonie dort se symbolickou dvacítkou a také v krátké
zdravici ocenila pomoc střediska klientům řady ústavů
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Když budoucí hvězdy běhají, skáčou a házejí
T

řetí ročník projektu Českého
atletického svazu Atletika
pro děti, který v našem regionu podporuje Ústecký kraj, zažil premiéru roku 2012 na severu
Čech. Na soutěžení v Rumburku
se 17. května podílel Český atletický svaz, Ústecký kraj a tamní
městský úřad.
Na městském stadionu se

v osmi soutěžích netradičních
atletických disciplín snažilo vybojovat první “osobáky“ a diplomy i věcné ceny na pět stovek dětí z mateřinek i nejnižších
ročníků základních škol. V rámci projektu s leitmotivem Staň
se atletickou nadějí Ústeckého
kraje, se už třetím rokem konají atletická dopoledne v našich

Z osmi disciplin patřilo cvičení na minižíněnce k těm spíše dovádivým...
městech. Letos byla premiéra v Rumburku, pokračovat se
bude 1. června v Ústí nad Labem,

soutěže Atletiky pro děti v řadě
měst kraje, jedenáct atletických
oddílů, škol, školek nebo zaříze-

v září potom v Chomutově a skákání, běhání a házení připravuje
ČAS spolu s krajem také na první podzimní měsíc do Klášterce
nad Ohří. Od roku 2010 byly

ní pro děti a mládež také získalo
hodnotné atletické sady pro netradiční disciplíny nejmenších
sportovců. Daroval je Český atletický svaz z ﬁnančních příspěvků

Než začnou jednotlivé soutěže, musí se nejprve absolvovat rozcvička. Tyhle malé děti
i ji berou jako radost...

Ústeckého
kraje. Letos už přibyli další donátoři,
Ústecký kraj určil na atletiku pro
děti pro letošek
800 tis. Kč a například významná
společnost
NET4GAS, která
je u nás provozovatelem přepravní
plynárenské soustavy,
darovala
820 tisíc korun dětem z Ústeckého
kraje právě na
jejich
atletické Pořadatelé rozdali na rumburském stadionu více než pět
stovek diplomů. I pro malou Míšu je tenhle doklad o účasti na
začátky!
V
Rumburku opravdové atletické soutěži prvním v životě.
se v chladném,
ale většinou slunečném dopo- Istanbulu a vybojoval si také
ledni „výborně skákalo, skvě- účast na blížící se londýnské
le běhalo a nádherně házelo“, letní olympiádě. Spolu s oštějak komentoval dětskou sna- pařkou Bárou Špotákovou
živost moderátor Ruda. Osm i dalšími reprezentanty ČR
disciplín, pět stovek diplomů podporuje Atletiku pro děti
a plné tašky cen, to byl závod v Ústeckém kraji, vždyť i naše
Atletiky pro děti. Spokojen byl špičky by chtěly, aby se tu rourčitě také Jakub Holuša, skvě- dily a působily další atletické
lý český půlkař, který nedávno hvězdy...
získal stříbrnou medaili v běhu
Podrobnosti k projektu na
na 800 metrů v tureckém www.atletikaprodeti.cz.

Atletická sada
se bude hodit!

Malí atleti využili příležitosti získat podpis od hvězdy české atletiky Jakuba Holuši a také
se s ním vyfotografovat. I tato brána Atletiky pro děti je bránou borců!

„Pohyb patří ke zdravému životnímu stylu a jsem velmi rád,
že prostřednictvím projektu
Atletika pro děti pomáháme,
aby si děti k pohybu vytvořily
kladný vztah již od nejútlejšího
věku,“ řekl radní Petr Jakubec
na prvním letošním sportování v rámci projektu Atletika pro
děti. Bylo to nedávno v nové tělocvičně Gymnázia v Ústí n. L.Jateční ulici. V rámci sportování si na své přišli i studenti
gymnázia. Byli svědky slavnostního předání speciální atletické
sady pro sportovní klub PARTA
Litoměřicko z Úštěku, kterou
předal pan radní předsedovi

Vladimíru Slavíkovi. (Dodejme,
že tako akce patřila ještě do
loňského druhého ročníku
ApD. Letošní premiéra byla až
v Rumburku...) V rámci sportovního dopoledne si mohly
speciální pomůcky děti z mateřských škol samy v nové tělocvičně gymnázia vyzkoušet.
Na větší sportovce čekala beseda s významnými hosty českého sportu – elitní překážkářkou Zuzanou Hejnovou
a bývalou českou reprezentační
běžkyní Bedřiškou Müllerovou
– Kulhavou. Vrcholem její kariéry byl start na olympijských
hrách v Římě 1960...

Radní Petr Jakubec (vpravo), jenž má v kraji na starosti školství, mládež a tělovýchovu,
předává atletickou sadu pro malé úštěcké sportovce. Sady jsou pořizovány Českým
atletickým svazem z prostředků Ústeckého kraje.

Simona si vyplavala londýnskou olympiádu

Loni v prosinci získala Simona bronz v závodě na padesát metrů znak. Čas byl českým rekordem – 26,94 sec. a plavkyně jej dosáhla
v krátkém, tedy 25 metrovém bazénu. V polském Štětíně, kde se ME uskutečnilo, byla pořízena tato fotograﬁe s trenéry: vlevo je otec
Tomáš Baumrt, vedle pak Jaroslav Jezbera. Tento snímek je z archívu SB

D

vacetiletá plavkyně TJ
Slávie Chomutov Simona
Baumrtová si na březnové
Velké ceně Českých Budějovic
doplavala ve ﬁnále závodu na
200 metrů znak pro zlato a časem 2:10,76 zároveň splnila ostrý limit pro start na XXX. olympijských hrách. Ty začnou za

necelé dva měsíce v Londýně.
Jen další čtyři čeští plavci okusí olympijské vody a Simona
Baumrtová je také jediná sportovkyně z Ústeckého kraje, která bude reprezentovat Českou
republiku.
Už podruhé letos vyhrála anketu Nejlepší sportovec

Ústeckého kraje
a jak sama říká,
je to pro ni čest
být nejlepší sportovkyní, i když
o titulu v anketě
nerozhoduje až tolik lidí.
Přesto je to pro

ni spolu s vidinou úspěchu
na olympiádě výzva, aby nezklamala a něčeho pro sebe,
město Chomutov, Ústecký kraj
i malou ČR něčeho dosáhla.
„Jsem moc ráda, že o mé úspěchy i práci všech trenérů a plavců tady ve Slávii se zajímá například hejtmanka kraje paní
Vaňhová, která mezi nás občas přijde a u bazénu také fandí,“ řekla mi Simona. Ona i její
trenér Jaroslav Jezbera mi nedávno u chomutovské „padesátky“ prozradili, že reálným
cílem je v závodě na 200 m znak
postoupit z rozplaveb do semiﬁnále. “A olympijskou vítězkou
v téhle mé disciplíně se stane mladičká Melissa Franklin
z USA,“ má jasno Simona. „Pro
mne by ﬁnále bylo také skoro
vítězstvím…“
Ještě před čtyřmi roky jí

„utekla“ olympiáda v Pekingu,
ale letos už další
hry zažije. Také
proto, že v posledních letech
plavala osobáky
a národní rekordy
a získávala cenná
umístění i medaile na nejvýznačnějších
soutěžích (mistrovství
české i v jiných
zemích, Evropa
včetně juniorské,
„krátký“, tedy 25
metrový
bazén
i „padesátka“…).
A jen tak pro ilustraci, co dokáže křehká, ale
vytrvalá, zarputilá a tvrdošíjná plavkyně z Chomutova:
její rekordy jsou 28,88 sec. na
padesátce, 1:01,45 na stovce
(z dubnové Velké ceny města
Chomutova) a 2:10,76 na 200
metrů, ve všech třech případech jde o časy z 50m bazénu.
V takovém se samozřejmě poplave i v Londýně.
Simonu i její trenéry, jimiž jsou její otec Tomáš
a
již
zmíněný
Jaroslav
Jezbera, čekalo v době naší

návštěvy Mistrovství Evropy
v Debrecínu, desetidenní soustředění s několika dalšími talentovanými plavci chomutovské Slávie ve Španělsku,
znovu závody v Maďarsku
a ještě v červenci Mistrovství
ČR v Praze.
Tak držme společně palce půvabné a talentované Simoně,
studentce fyzioterapie na
FTVS Univerzity Karlovy, bývalé
moderní
gymnastce.
Rekordmance a reprezentantce
ČR a ÚK…

Ústecký kraj
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Vláda neřeší vysokou nezaměstnanost, kraj má vlastní plán
Pokračování ze str. 1
...nárůst podílu zaměstnanců
pracujících na zkrácený úvazek,
vymezení statutu sociálního podnikání, různá daňová zvýhodnění
pro zaměstnavatele a nové investory. Uvažujeme rovněž o zamezení práce načerno povinností
zaměstnavatele nahlásit nového
zaměstnance před jeho nástupem do práce, znovuzavedení povinnosti zaměstnavatelů hlásit na

úřad práce volná pracovní místa
a tak dále…“

• V čem je tento program jiný,

• Jaké

budou teď další konkrétní kroky Ústeckého
kraje v naplňování tohoto
programu?

než obdobné materiály?
„Jde o program, který je připraven na míru Ústeckému kraji.
Zohledňuje například i problematiku a speciﬁka sociálně vyloučených lokalit a popisuje rovněž odlišnosti při zaměstnávání
romské menšiny.“

„Prvním konkrétním krokem je
záměr vytvořit 480 nových pracovních míst v příspěvkových
organizacích Ústeckého kraje.
Následně chceme tímto modelem motivovat i další organizace v našem kraji. Mohly by tak
vzniknout další stovky nových

míst. Plánujeme setkání s hlavními zaměstnavateli v kraji, abychom dále vylepšovali střední školství a motivovali mládež
ke studiu těch oborů, o které je
mezi zaměstnavateli největší zájem. Rovněž se chceme co nejdříve s našimi požadavky obrátit
na vládu a ministra práce a sociálních věcí.“

• Co

dělal v oblasti zaměstnanosti kraj dosud?

„Nebýt aktivních kroků v současném volebním období v oblasti zaměstnanosti, jako jsou
například dojednané investice pěti nových investorů v průmyslové zóně Triangle, efektivní čerpání 2,4 miliardy Kč
z Regionálního operačního
programu Severozápad, každoroční vypisování krajských
dotačních titulů v celkovém objemu 1,2 miliardy Kč, investice
do silnic a infrastruktury za 5

miliard Kč, situace by byla výrazně horší. Troufám si tvrdit,
že by se míra nezaměstnanosti
místo současných 13,2 % blížila k 16 %.
Ústecký kraj je díky svým příspěvkovým organizacím jedním z největších zaměstnavatelů v kraji se zhruba 15 tisíci
zaměstnaných. Je naší povinností tato místa nejenom zachovat, ale v případě potřeby
i jejich počet dále rozšiřovat.“

Hovoříme se zástupcem hejtmanky Pavlem Koudou

Ministerstvo ﬁnancí: Ústecký kraj hospodaří dobře
M

inisterstvo ﬁnancí ČR
předalo Ústeckému kraji
dne 18. května 2012 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje s konstatováním, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Na výsledky ministerské kontroly i na aktuální zadlužení kraje jsme se
zeptali zástupce a náměstka
hejtmanky Pavla Koudy.

Jak hodnotíte zprávu
Ministerstva ﬁnancí ČR?
„Z mého pohledu nejde o žádnou překvapující zprávu, protože hospodaření kraje je v souladu
se zákony ČR a je transparentní. Zásadní je však přístup všech
politických stran, které se

každý rok aktivně podílejí na přípravě rozpočtu Ústeckého kraje. Schvalování na Zastupitelstvu
ÚK probíhá se všeobecnou
podporou.“
Co vás v ministerské zprávě
nejvíce potěšilo?
„Samozřejmě je to celkové konstatování, že hospodaření Ústeckého kraje je v pořádku,
možná na rozdíl od státního rozpočtu. Ale velkou radost mám
rovněž z výroku, že zcela v souladu se zákony bylo zadávání
a uskutečňování veřejných zakázek. Některé politické subjekty se
před krajskými volbami snaží vytvářet dojem, že v této oblasti porušuje Ústecký kraj právní normy

a média tyto nepravdy následně
přebírají. Výrok Ministerstva ﬁnancí ČR však veškerá tato nařčení zcela jednoznačně vyvrací.“
Nedávno se v médiích objevily informace, že zadlužení
Ústeckého kraje je příliš vysoké. Je to pravda?
„Tyto výroky vypouští současná pravicová vláda, aby odvedla pozornost od ohromného
státního dluhu. Pro představu krajský dluh představuje zhruba dva tisíce korun na jednoho
obyvatele Ústeckého kraje, státní dluh se blíží neuvěřitelným
160 tisícům Kč na každého občana ČR, a to včetně nemluvňat
a důchodců.“

Johnson Controls na Triangle

P

očátkem května společnost
JC Interiors Czechia s.r.o.,
člen skupiny Johnson Controls,
rozběhla ve Strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce
práce na hrubých
terénních úpravách, čímž započala přípravu území pro realizaci
výstavby II. etapy svého investičního záměru.
„Na připravované části pozemku vznikne výrobní hala o rozloze
10 000 m2. Celkem
předpokládá

společnost Johnson Controls výstavbu výrobní plochy o velikosti 40 000 m2“, sdělila ředitelka závodu Lenka Čížová (na
snímku).

Jmenovaná společnost vstoupila oficiálně na
Triangle
v březnu loňského roku a rozšíření prvotního investičního
záměru stvrdila s Ústeckým
krajem podpisem smlouvy
v listopadu 2011. V současné době společnost zaměstnává 122 pracovníků, přičemž
plánovaný stav v roce 2014
činí cca 340 zaměstnanců. JC
Interiors Czechia se v rámci
celé skupiny výrobou plastových částí interiérů osobních
vozidel, např. výrobou palubních desek a dveřních výplní,
a je velice významným zahraničním investorem na krajské
průmyslové zóně Triangle.

Jaký je tedy aktuální dluh
Ústeckého kraje?
„Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo jednomyslně napříč
celým politickým spektrem v prosinci 2011 rozpočet na rok 2012.
Rozpočet byl připraven zcela profesionálně, apoliticky a s maximální péčí dobrého hospodáře.
Dluh kraje byl koncem roku 2011
ve výši 1,7 miliardy korun a vznikl
z objektivních důvodů.“
Můžete tyto objektivní důvody
upřesnit?
„Hlavní příčiny zadlužení kraje jsou tři. Za prvé jde o likvidaci
následků ničivých bleskových povodní, které náš kraj opakovaně

postihly v uplynulých letech. Na
rychlé odstranění vzniklých škod
si Ústecký kraj musel vzít úvěr ve
výši okolo 500 milionů korun.
Za druhé jde o pomoc obcím
a městům při ﬁnancování jejich

projektů na opravu a výstavbu
kanalizací, vodovodů, komunikací apod. Prostředky ve výši další půl miliardy korun obcím původně slíbila uhradit současná
vláda. Ta však svůj slib nečekaně zrušila a tento závazek musel převzít kraj. Hrozilo totiž vážné nebezpečí, že by se řada obcí
dostala do tak svízelné ﬁnanční situace, že reálně hrozil jejich
bankrot.
Za třetí jde o spoluﬁnancování
a předﬁnancování projektů hrazených především z evropských
dotací, které jsou významným
zdrojem nových investic a pomáhají vytvářet nová pracovní
místa.“
Děkujeme za rozhovor.

O přezkoumání krajského
hospodaření

Z

ástupci ministerstva ﬁnancí předali dnes hejtmance
Janě Vaňhové zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011.
Zpráva ve svém závěru konstatuje, že při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za
rok 2011, které bylo provedeno
podle zákona č. 420/2004 Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření nebyla rovněž zjištěna

žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na
hospodaření Ústeckého kraje v budoucnosti. Zpráva rovněž uvádí poměrové ukazatele
zjištěné při přezkoumání, jako
je podíl pohledávek či závazků na rozpočtu kraje. Ze všech
zjištěných skutečností při přezkumu vyplývá, že Ústecký
kraj nemusí přijímat žádná
nápravná opatření.
S kladným přezkoumáním
hospodaření souvisí též podíl úvěrů, které kraj čerpá.
Úvěry využívá kraj především
k financování investičních

potřeb,
k odstranění následků
povodňových škod a odstranění havarijních stavů a ke spolufinancování projektů v rámci
regionálního operačního programu. V posledním případě
se jedná o předfinancování
evropského a státního podílu projektů kraje. Zadluženost
kraje je těsně nad průměrnou zadlužeností krajů a vývoj úvěrového zatížení do roku
2015 má klesající trend.

provedených auditů v rámci veřejné zakázky na nákup zdravotnických přístrojů, považuji
požadavek MF ČR na vracení
čerpaných dotací za nesmyslný. Časem se bohužel v Česku
oblast evropských dotací stala více politickým kolbištěm,
v KZ zatím přístrojové vybavení z dotací slouží bezmála čtyři roky, a to konkrétním uživatelům – personálu a především

pacientům. Podrobně by se
daly popisovat výhody moderních polohovatelných lůžek,
anesteziologických přístrojů,
CTček a přístrojů na magnetickou rezonanci, ale i vyspělých
robotických přístrojů.
Málokdo si dnes uvědomí, že
díky evropským dotacím vzniklo například Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní,
které po třech letech existence

patří mezi špičková pracoviště nejen v ČR, ale i v evropském měřítku. K méně viditelným, ale neméně prospěšným
účelům pak slouží stovky přístrojů a další vybavení z evropských dotací v pěti nemocnicích Krajské zdravotní.

Společně o ožehavých tématech
P
ravidelná setkání hejtmanky Jany Vaňhové se starosty všech obcí Ústeckého kraje pokračují i v letošním roce.
První z nich bylo určené pro starosty Děčínska a Litoměřicka.
Jako vždy si starostové vybrali témata, která je nejvíce zajímají. Proto se mluvilo o zaměstnanosti, bezpečnosti, dopravě
a zdravotnictví.
Kromě
hejtmanky
Jany
Vaňhové, která hovořila na
téma nezaměstnanost a představila Akční plán zaměstnanosti 2020, se setkání zúčastnili

členové Rady Ústeckého kraje
Jana Ryšánková, Petr Jakubec
a Radek Vonka. Dále pozvání
přijali Jiří Šenkýř, zástupce pověřený řízením Krajského ředitelství policie ÚK, který mluvil
o bezpečnosti, Radek Scherfer,
předseda představenstva Krajské
zdravotní a.s., přiblížil situaci ve
zdravotnictví a Radim Gabriel,
ředitel Krajské pobočky Úřadu
práce, doplnil téma nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Dopravě
se věnoval vedoucí Odboru dopravy KÚÚK Jindřich Franěk.
Novinkou v letošním roce je

soutěž určená pro střední školy vyučující řemeslné obory.
Prezentace posoudí hodnotící komise, která po proběhnutí
všech tří termínů ohodnotí nejlepší školy. Ty se mohou těšit na
příspěvek na pomůcky. My v našich novinách školy samozřejmě
představíme.
Druhé setkání bylo 22. května (po naší uzávěrce) pro starosty z Teplicka a Lounska, třetí diskusní fórum se připravuje
na 19. června a přijedou na něj
starostové a primátoři Ústecka,
Chomutovska a Mostecka.

Čtyři roky přístrojů z evropských dotací

V

polovině května byl opět
(ani nevím pokolikáté) vytažen strašák vracení dotací, které Krajská zdravotní získala na
nákup přístrojového vybavení
svých nemocnic. Velice zvláštním způsobem – prostřednictvím tiskové zprávy (důsledně
zaslané všem médiím) sdělilo ministerstvo ﬁnancí, že po KZ, a.s.

žádá vrácení části získaných a již
proplacených dotací. Ano čtete správně - Krajská zdravotní se
tak o údajných požadavcích ministerstva ﬁnancí dozvěděla prostřednictvím médií.
Vedení
společnosti
neshledává
žádné
objektivní důvody k vracení dotací.
Ministerstvo ﬁnancí opírá svá

tvrzení o velmi pochybné výsledky auditu ﬁrmy Deloitte,
které byly opakovaně vyvráceny nezávislými audity renomovaných auditorských ﬁrem,
zpracovaných pro různé zadavatele, naposled pokud vím
auditem American Appraisal,
zpracovaným pro Policii ČR.
Vzhledem k výsledkům všech

Radek Scherfer,
předseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s.

Ústecký kraj
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O zápisu Krušnohoří na seznam UNESCO
Ú

stecký kraj podepsal
v
Jáchymově
spolu
s Karlovarským krajem a obcemi Jáchymov, Boží Dar,
Měděnec,
Krupka,
Horní
Blatná a Abertamy memorandum o spolupráci. Znamená
to, že všichni partneři budou
i nadále společně postupovat
k vytyčenému cíli – k zápisu
hornické krajiny Krušnohoří
na seznam světového dědictví
UNESCO.
Oba kraje ve spolupráci s šesti dotčenými obcemi
podaly Ministerstvu kultury ČR v polovině ledna letošního roku žádost o zapsání

hornické kulturní krajiny
Krušnohoří na národní indikativní (čekatelský) seznam
památek UNESCO. Nyní čeká
všechny zainteresované strany úkol společně vypracovat
velkou nominační dokumentaci k zápisu na Seznam světového dědictví.
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.

d loňského do letošního
jara probíhala na turistickém webovém portálu Brána do
Čech velká fotograﬁcká soutěž
Zaostřeno na Bránu. Všichni registrovaní uživatelé webu mohli přihlásit své fotograﬁe do
soutěžních kol v jednotlivých
ročních obdobích. Hodnocení
posledního,
semiﬁnálového
zimního kola, právě proběhlo. Výherkyně zimního kola:

1. místo – foto Evy Mikšové s názvem OA Teplice, 1400 hlasů,
2. Místo – foto Elišky Večerkové

a jeden den patřily prostory jirkovského zámku
Červený Hrádek mysliveckému
dnu. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu psů loveckých

a květnové schůzce pracovní skupiny pro zápis Českosaského Švýcarska
na seznam UNESCO se sešli zástupci obou států, aby

prodiskutovali vývoj šancí v probíhajícím výběru saských kandidátů na zápis do
světového seznamu. Do současné chvíle není stále známo

s názvem Detail mostu, 763 hlasů a 3. místo – foto Evy Mikšové
s názvem Kůň v zasněženém
parku, 540 hlasů. Nyní můžete
na portále www.branadocech.
cz vybírat až do 10. června nejlepší tři fotograﬁe z vítězných
fotograﬁí všech čtyř semiﬁnálových kol. Výherci těchto dílčích
kol soutěží o luxusní pobyt, který věnovala společnost Lázně
Teplice a.s.

stanovisko saské vlády ke společné přeshraniční žádosti.
Poradní orgán saského ministerstva vnitra již své stanovisko k žádosti vládě předal,
ale na konečný verdikt si musíme počkat až do oﬁciálního rozhodnutí, které by mělo
padnout na zasedání saského
kabinetu v polovině června.
„Pokud bude stanovisko saského kabinetu příznivé, obratem
dotáhneme do konce českou
žádost a podáme ji na ministerstvo životního prostředí. Jen
co budeme mít v rukou souhlasná stanoviska české a saské vlády, rozjedeme mediální kampaň, která se zaměří na

„Autorkám vítězných fotografií gratuluji a posíláme ceny.
Nyní probíhá finálové hlasování o tři nejlepší fotografie z vítězných semifinálových
snímků, pořadí opět určí návštěvníci webu Brána do Čech
sami. Ve hře je relaxační pobyt, který do soutěže věnovala společnost Lázně Teplice
a.s.,“ řekl Radek Vonka, radní
Ústeckého kraje pro cestovní
ruch, regionální rozvoj a projekty EU.

co nejkomplexnější poskytnutí
informací o UNESCO. Budeme
pokračovat v jednáních s představiteli obcí a dalšími institucemi na předmětném území,“
říká radní Ústeckého kraje
Radek Vonka (na snímku zcela vlevo) s gescí za regionální
rozvoj a cestovní ruch, a dodává: „UNESCO není žádné omezení. Naopak - je to ta nejlepší
marketingová značka, kterou si
náš kraj může přát. Nabízí velké možnosti, jak ji uchopit pro
rozvoj regionu. Obavy z restriktivních opatření typu uzavírání cest pro turisty i domácí jsou
naprosto zbytečné. Naším cílem
je stále nabídku Ústeckého kraje jako Brány do Čech rozšiřovat
a ne se vracet desítky let zpět.“

lespoň jednou fotografií se vracíme k premiéře Mysliveckých dní 2012.
Uskutečnily se na sklonku
dubna na zámku Libouchec
v okrese Ústí nad Labem

Festival v Tolštejnském panství

L

etos již pošesté se ve
dnech 8. až 10. června
uskuteční ve Šluknovském
výběžku Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství. Tuto nejsevernější oslavu lidového umění a tradic
pořádá od roku 2000 folklorní
soubor LUŽIČAN. Divákům se
představí mnoho folklorních
souborů, například Trenčan
z Trenčína, skupina Lužických
Srbů z Budyšína či krásnolipský Křiničánek. Festival odstartuje v pátek 8. června v 19
hodin na třech místech současně - v Doubicích, Šluknově
a Krásné Lípě. Sobotní vyvrcholení festivalu se uskuteční ve Varnsdorfu v areálu
Střelnice. Od rána zde bude
probíhat Staročeský jarmark
s ukázkami tradičních řemesel. Dále „Jahodobraní“, při

kterém se předvedou nejrůznější výrobky z jahod a také
speciální
jahodové
pivo
z varnsdorfského pivovaru
Kocour. Ve 13.30 hodin vyjde
Krojovaný průvod od varnsdorfské polikliniky do areálu Střelnice. Zde se od 14.30
hodin uskuteční hlavní pořad festivalu. Po skončení galaprogramu se další dění přesune do Krásné Lípy. Program
pak bude pokračovat i v neděli. Záštitu nad šestým
ročníkem převzali senátor
Jaroslav Sykáček a hejtmanka Jana Vaňhová. Patronem
festivalu se stal opět Radim
Uzel. Na akci se dále podílejí
Folklorní sdružení ČR, Místní
akční skupina Šluknovsko,
Ústecký kraj, Svazek obcí
Tolštejn a města Krásná Lípa
a Varnsdorf.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE

výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE na dobu určitou v trvání 3 let, se zkušební
dobou 6 měsíců a s možností prodloužení až na dobu neurčitou

Oblastního muzea v Litoměřicích,
příspěvkové organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním
programu;
• nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci;
• občanská bezúhonnost;
• negativní lustrační osvědčení;
• znalost fungování a ﬁnancování příspěvkové organizace;
• dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti.

Premiéra Mysliveckých dní

A

trofeje, vyhlašovaly se výsledky
dětské výtvarné soutěže a lákadel a veselí bylo mnohem více.
Akci zahajovala mimo jiných
také hejtmanka Jana Vaňhová.

Po podpisu smlouvy jsme vyfotografovali dva hlavní aktéry – hejtmanku Ústeckého kraje
Janu Vaňhovou a hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného. Ten byl symbolicky
v hornickém. Oba kraje všemožně podporují snahu o zápis hornické krajiny Krušnohoří
na seznam UNESCO.

Českosaské Švýcarsko má stále šanci!

N

Na Červeném Hrádku
českých fousků a švýbylo veselo plemen,
carských honičů, předávaly se

N

Zaostřeno na Bránu: Vzhůru do ﬁnále!

O

7

a připravila je místní jednotka Ústí okresního mysliveckého sdružení. Tradice začala
opravdu pěkně: vystoupením
mladých trubačů, ukázkou sokolnického výcviku, vábením

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:

ÚSTECKÝ KRAJ A AGENTURA ARMENTUM SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA AKCI:
Ú

• 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.

zvěře nebo jarním svodem loveckých psů. Dvoudenní akce
přilákala diváky – odborníky
i laiky - také na výstavu trofejí i na prodejní výstavu skla
s mysliveckou tématikou.
Mezi návštěvníky akce, kterou

podpořil také Ústecký kraj,
byl náměstek hejtmanky Arno
Fišera (na našem snímku
vpravo) i představitelé okresního sdružení i občanského
sdružení Českomoravská myslivecká jednota. Foto: D. Vaca

• 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 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 12.

NA ZÁMKU NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ
ˇ 3. 6. 2012 od 10:00 do 17:00
v nedeli

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

Termín nástupu: je možný od 1. 8. 2012

NOVÝ HRAD

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.

J I M L Í N

PROGRAM:
Arcus gothic music Kejklíř Půpa Divadlo BezeVšeho
Šermířské divadlo Zubři Divadlo Já to jsem Medvědář
Káňa Dětská diskotéka Jiřího Ladry Tercie
– netradiční hry a soutěže pro malé i velké
Dětská trampolína Živá zvířata

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ doručte do podatelny
Krajského úřadu nejpozději do 8. 6. 2012 na adresu:

Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena
Projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje

Před deseti dny byla na Novém Hradu Zámecká pouť, tuto neděli zámek ovládnou pohádky...

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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U obrazů Emila Filly
V
Galerii Benedikta Rejta
v Lounech, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, je od
poloviny května až do 9. června
zpřístupněna mimo jiných expozic také výstava šesti obrazů
Emila Filly, které byly v listopadu 2011 odcizeny z Pamětní síně
E. Filly v Peruci. Díky naší policii
byly záhy vráceny majiteli, tedy
Ústeckému kraji, a nyní jsou
tedy k vidění v lounské galerii.
V rámci nedávných Muzejních
nocí navštívila výstavu rovněž
radní Jana Ryšánková, která
má na starosti památkovou péči

FOTOKVÍZ

a kulturu. „Výstava ukradených
obrazů je poděkováním konkrétním policistům a kriminalistům,
kterým se podařilo za necelý měsíc vrátit obrazy zpět do galerie,
což svědčí o jejich profesionalitě
a rychlé reakci. Další doprovodné akce, jako byla beseda s psovodem s účastí policejního psa,
který se přímo vyhledávání pachových stop účastnil, jsou dalším zpestřením zejména pro děti
a mládež a věříme, že kromě vystavených originálů, které byly
do galerie z loupeže navráceny,
přiláká širokou veřejnost.“

M

Jana Ryšánková (vpravo) a ředitelka galerie Alica Štefančíková před jedním z Fillových obrazů

Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa
Festival uprostřed Evropy- Mitte
Europa spojí i v letošním létě vynikající kulturní projekty a hudební, literární, divadelní a výtvarné akce, ale také různé
workshopy. Bohaté a různorodé kulturní akce ve více než 50
německých a českých městech
a obcích nabídnou návštěvníkovi výjimečné kulturní zážitky
a zároveň možnost znovuobjevit krásy a zajímavé prostředí
dlouho opomíjeného středoevropského regionu. Programovou
myšlenkou už 21. ročníku je již
tradičně kulturní výměna mezi
Čechy a Němci. Čeští umělci vystupují v Německu a němečtí

umělci představují naopak své
umění v Čechách.

Zveme vás na koncerty a akce
v Ústeckém kraji (podrobnosti

u pořadatelských organizací)
11. 6. Teplice, kostel sv. Jana
Křtitele, Brixiho komorní soubor Teplice
20. 6. Děčín, Thunovská kaple
sv. Jana Nepomuckého, Ivan
Podyomov a Francesco Corti
30. 6. Kadaň, Františkánský
klášter, Duo »Carolin no«
7. 7. Osek, Cisterciácký klášter,
Red Priest
11. 7. Velké Březno zámek,
Leipziger Cembaloduo
13. 7. Krupka, kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
Amphion Bläseroktett Basel
17. 7. Louny, kostel sv. Mikuláše,
Dresdner Kapellknaben

I u nás v kraji už žijeme Londýnem

Ú

stecký kraj se zapojil v souvislosti s LOH 2012 do projektu Českého olympijského
výboru „Žijeme Londýnem“.
V rámci tohoto projektu projížděl vybranými městy Ústeckého
kraje pro Londýn typický doubledecker, který byl doplněn týdenní venkovní putovní výstavou olympijských fotograﬁí za
účasti významných sportovců
Ústeckého kraje.
Ústecký kraj se bude prezentovat i během olympiády přímo
Nápověda:
tul

Bývalá SPZ
Ostravy-města

v Londýně, a to v Českém olympijském domě. Návštěvnost
se odhaduje až na 10 tisíc návštěvníků denně. Na základě této spolupráce pozval Český
olympijský výbor jako své hosty do Londýna také
zástupce
Ústeckého
kraje, a to bez nároku na ﬁnanční příspěvek z rozpočtu kraje. Slavnostního otevření expozice Ústeckého kraje
Soudce
z románů Blanokřídlý
hmyz
Roberta van
Gulika

Křestní
Samec od
jméno tenisty
krůty
Štěpánka

Protonové
A další (zkr.)
číslo neonu

Prezent

Festival byl podpořen částkou 240 tisíc korun z rozpočtu Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček. Ústecký
kraj bude prezentován prostřednictvím multimédií a propagačních materiálů rozdávaných hosteskami.
Přestože se tuto účast snaží
některá média a bývalí politici
účelové používat v předvolebním boji, jedná se o společenskou povinnost. Olympijské
hry jsou významnou sportovní a kulturní událostí, na které
se mohou prezentovat všechny
regiony a kterou jistě navštíví
řada politiků z ostatních krajů,
České republiky i celé Evropy.

Bývalá SPZ
Hudební styl
Třebíče

Elektroda

Ženské jméno
(7.8.)
Předpona
soustavy SI

Televize (zkr.)

Typ žluté
barvy

Nalévat

v Českém olympijském domě se
zúčastní radní Jana Ryšánková
a Petr Jakubec. Dne 9. srpna proběhne v Českém
olympijském
domě
další
významná událost - Den
Ústeckého kraje.
Patronem dne bude hejtmanka, kterou doprovodí
náměstek Arno Fišera, radní
pro cestovní ruch Radek Vonka
a předseda výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost

23. 7. Teplice, kostel sv. Jana
Křtitele, Clarinet News
25. 7. Litoměřice, děkanský
kostel Všech Svatých, Einfach
Klassik
--------20. - 22. června - Ústí nad
Labem: loutkoherecký
workshop pro děti.
25. - 26. června - Ústí
nad Labem: symposium
Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění.

3. díl
tajenky

Sukulentní
rostlina

Bývalá SPZ
Žiliny

Starší (zkr.)

Peón (angl.)
Prudký kopec
(hov.)
Bývalá SPZ
Vyškova

2. díl
tajenky
Bývalá
pravic. str.

Jíst (angl.)

Rod papoušků

Noční pták

Ozvěna

Francouzský
člen

Stát v Africe

Lidové noviny
Javor (lat.)

Více (angl.)
Ledové kry

Vepřové
maso (angl.)

Nálož

Brazilské
pečivo

Sladkovodní
korýš

Česká ﬁrma
vyrábějící
elektrické
spotřebiče

Roční období
Hovorový
souhlas
Vzor
(korejsky)

Anglický
neurčitý člen

Božský pokrm

Latinská
spojka

Opak zábavy
Opak ano

Druhá
nejdelší řeka
na světě

Označení velikosti tužkové
baterie

Rakouský Cizí ženské
koncern na kř. jméno
zpracování
1. díl tajenky
ropy

Bodná zbraň

Jedinečný
svého druhu

Reakce
organismu na
infekci

Na omdlení

Osobní
zájmeno

Ruský
veletok

Social
Security
Chem. zn.
boru

Kamarád
Boba
Místo pro
údržbu lodí

Internet
Protocol

Podrazák

Obdchodní
dům

4. díl
tajenky

Bývalá SPZ
Košic

Český
psychologický ﬁlm
Ivana Fíly

Vladařský
stolec
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se zachovaným torzem. Jedná
se o práce budyňského sochaře Bartoloměje Edera (17111778), který by tedy mohl přicházet do úvahy i jako autor
této sochy, nebo by se alespoň
mohlo jednat o dílo z jeho dílny. Z celkových nákladů na
restaurování 438 900 Kč činil příspěvek z Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje v minulém roce 200 000 Kč.
O jakou sochu se jedná a kde
ji můžeme vidět? Správné
odpovědi zasílejte do středy 13. června 2012 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo emailovou adresu:
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

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Pojďte s námi do pohádky,
3. června, Hry Mikroregionu
Lounské Podlesí, 17. června. Rytířský turnaj a dobová
módní přehlídka, 24. června.

Prodejní
výstava
obrazů a šperků, do 30. června
na pobočce Hornická. Děti
a hry se sklem, do 12. června. Výstava uspořádaná ve
spolupráci se ZUŠ Neštěmice
(W. Churchilla 3).

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Kačer – Sochy, do 26. srpna (na parkánu galerie).

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Sdružení nezávislých výtvarníku Litoměřicka, do 8. července. Keramika, šperky, kresba, malba, fotograﬁe, sklo.

Dětský den ve skanzenu, 2. června, 10:00 – 17:00
hod. Cukr, cukr, cukříček,
do 5. srpna. Výstava baleného cukru a cukrových homolí
sběratelky Miloslavy Žďárské
z Prahy.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Pravěký šperk versus šperk
současný, do 17. června.
Kontrast mezi pravěkým šperkem ze severních Čech a současným šperkem. Století lilie –
100 let Junáka na Teplicku, od
7. června do 26. srpna. Zmizelá
Krupka, od 26. června do
26. srpna.

Vladimír Pokorný/Černobílá
krajina, do 30. června. Série
fotograﬁí.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Ex/Position, do 30. června.
Výstava fotograﬁí Gabrielly
Héjji je pokračováním spolupráce s městem Erlangen.

KŘÍŽOVKA O CENY

Ruský
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Druh zeleniny

ilí příznivci našeho fotokvízu, jsme rádi, že se
do naší soutěže zapojujete.
I nyní vám nejdříve prozradíme, jaká byla správná odpověď z minulého čísla. Jednalo
se o Kostel Povýšení sv. Kříže
v Levíně (viz malé foto).
Tentokrát
se
na
ceny od
Ústeckého
kraje mohou těšit: Olga Pětivoká ze
Sedlece pod Hazmburkem,
Pavel Starý z Úštěka a Josef
Mikule z Ústí nad Labem.
Předmětem dalšího fotokvízu
je jedna z mnoha soch, nalézajících se v blízkosti vodních
toků a ploch na území našeho
kraje. Pozdně barokní pískovcová socha je osazena přímo
na návsi obce, není signována ani datována, avšak určit
její zasvěcení ani umístění nebude jistě pro
čtenáře problematické.
Z původní sochy se dochovalo pouze torzo bez
hlavy, rukou a spodní
části ﬁgury - nohy, drapérie a sokl. K restaurování sochy byly proto využity dochované
fotograﬁe z 50. let minulého století a srovnávací metoda, kdy byly
v daném regionu vybrány adekvátní zachované sochy, které by typově mohly být shodné
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K

olik pedagogů z kraje bylo
oceněno ke Dni učitelů(?)
– to byla tajenka dubnové křížovky našich novin. Do losování
jsme zařadili e-maily a korespondenční lístky všech úspěšných
luštitelů, kteří také připsali, že
těch oceněných bylo čtrnáct
(viz článek Naši učitelé na odkaz Komenského nezapomínají na str. 7 KN 4/2012). Šťastnými
výherci (těch je pět!) docela pěkných věcných cen se stali: Kateřina Mudrová z Mostu,
manželé Miklovi z Teplic, Alena
Sílová z Roudnice n. L., Zdeněk
Anděl z Oseku a Eva Nováková

z Klášterce n. O. 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 13. června na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky
na
sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Připojte heslo „Křížovka“; v mailech i na korespondenčních lístcích nezapomeňte uvést plnou
adresu!
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