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Předvolební klání
v „českém stylu“

B

líží se krajské volby
a s nimi předvolební klání. Myslím, že po zkušenostech dnes již nikdo nečeká
souboj idejí, vizí a reálných
a především realizovatelných
politických programů. Český
styl předvolební kampaně se
skládá především z osočování politických oponentů,
manipulací, skandalizování.
Příkladem může být i aktuální dění okolo Regionálního
operačního
programu
Severozápad.
Předseda jedné politické
strany v Ústeckém kraji rozehrál nezodpovědnou hru s evropskými dotacemi, jen aby
se jeho malá strana zviditelnila před podzimními krajskými
volbami. Systém přidělování
dotací v rámci regionálních
operačních programů označil
za špatný a ovlivnitelný politiky. Proč však veřejnosti neřekl, že tento systém funguje
od roku 2007 a najednou před
krajskými volbami je špatný? Proč neuvedl, že jednotlivé projekty hodnotí nezávislí hodnotitelé, jejichž identita
je utajena, a nikoli politici?
A kde má konkrétní důkazy?
A proč tento člověk nepřizná,
že sám byl příjemcem dotací
a v té době mu tento systém
přišel v pořádku?
Veřejnost naletěla člověku,
který bez jakýchkoli konkrétních důkazů osočuje a dělá
si svoji předvolební kampaň
na velice citlivém tématu.
Problémy s čerpáním eurodotací a s proplácením projektů nemá jen Česká republika,
ale i ostatní státy. I v jiných
zemích dochází ke krácení
dotací.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

které vyhrály soutěž Vesnice
roku...
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BRÁNA DO ČECH
Druhé místo z píseckého
TOURPROPAGu...
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Jana Vaňhová:

Evropským dotacím byl namíchán smrtelný koktejl
O

kolo přerozdělování evropských dotací v rámci
Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad je
v poslední době hodně živo. Na
to, jak se situace okolo tohoto
dotačního programu dotýká
Ústeckého kraje a jaká rizika
přináší pozastavení proplácení již schválených projektů,
jsme se zeptali Jany Vaňhové,
hejtmanky Ústeckého kraje.

• Jaký

je vlastně vztah
Ústeckého kraje, jako
vyššího
územního

samosprávného
celku,
k Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad,
která evropské dotace
přiděluje?
„Výbor Regionální rady tvoří
osm zastupitelů Ústeckého kraje a osm z kraje Karlovarského.
Oba kraje, města a obce jsou
také předkladateli projektů a příjemci dotací. Pro přijetí projektů musí hlasovat nadpoloviční
většina zastupitelů z obou krajů. Ze zhruba tří stovek schválených projektů dotovaných z ROP

Severozápad je pouze 25 projektů
Ústeckého kraje.“

• Můžete uvést příklad, u jakých projektů žádal kraj
o evropské dotace?
„V podstatě výhradně žádáme o peníze na opravu našeho
majetku, tedy silnice, školy, domovy důchodců apod. Každý se
může přesvědčit o smysluplnosti a potřebnosti těchto projektů.
Jako konkrétní příklady mohu
uvést opravy silnic Podpořany
– Petrohrad nebo Louny

– Ročov, dostavbu ústeckého
gymnázia v Jateční, rekonstrukci
Konzervatoře Teplice nebo opravu Domova důchodců v Krásné
Lípě. Buď evropské dotace využijeme nebo se vrátí zpět Evropské
komisi a budeme muset vše hradit z krajského rozpočtu. Celkově
se u uvedených 25 projektů jedná o částku téměř tři miliardy korun, což je přibližně 15 % z částky
určené pro Regionální operační
program Severozápad.“

• Zmínila

jste rekonstrukci silnice Louny – Ročov.

Před několika týdny tvrdil předseda krajské KDUČSL Leo Steiner v České televizi, že tato rekonstrukce
byla třikrát předražená. Je
to pravda?
„Ústecký kraj ihned po lživých
výrocích pana Steinera svolal tiskovou konferenci a předložil novinářům důkazy, ze kterých jasně
vyplývá, že zakázka byla řádně
vysoutěžená a cena rekonstrukce
byla v pořádku.
Pokračování na str. 5

Nový pohled na sociální služby

Ú

stecký kraj podporuje transformaci, tedy
přeměnu sociálních služeb,
která má za cíl přistupovat
k lidem s mentálním či zdravotním postižením individuálně a nabídnout jim možnost vést život, který se co
nejvíce podobá běžnému.
Podrobnější informace zazněly z úst ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka,
hejtmanky Jany Vaňhové
a radní pro sociální oblast
Jany Ryšánkové. Smyslem
transformace sociálních služeb je – v kostce – opuštění

vize velkokapacitních ústavů s mnohalůžkovými pokoji
a jejich nahrazování malými
domácnostmi, kde jsou klienti
schopni žít samostatně v menším počtu a učit se tak soběstačnosti a menší závislosti na
pečovatelské službě. „Jedním
z
důležitých
předpokladů
k úspěšné realizaci je fakt, že
řada klientů, kteří se aktuálně
nacházejí v ústavu, reálně péči
v pobytové sociální službě nepotřebují,“ uvedla na tiskové
konferenci Jana Vaňhová.
Pokračování na str. 3

O chystané transformaci sociálních služeb hovořili v Ústí hejtmanka Jana Vaňhová (uprostřed), ministr práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek a krajská radní Jana Ryšánková

Poslanci hazardují se sociálně vyloučenými lokalitami

Ú

stecký kraj je silně znepokojen přístupem zejména vládních poslanců k projednávání klíčových právních
norem, které mají přinést
zklidnění do sociálně vyloučených lokalit, jako je například
Šluknovsko. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v úterý
12. června (po téměř půlročním
odkladu) opět nestačila projednat v prvním čtení Ústecký
balíček, ač byl do programu
jednání zařazen. Jde celkově

již o třetí odklad. Ústecký balíček je soubor legislativních
změn řešících napjatou situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Ústecký kraj považuje přístup poslanců vládních
stran k projednání balíčku za
nezodpovědný.
„Pravicoví poslanci v úterý
opět prokázali, že je problémy obyčejných lidí nezajímají.
To, že náš Ústecký balíček byl
v programu jednání opět odsunut, je ostudným postupem.

Vláda systematicky a dlouhodobě podkopává veškeré
snahy krajů, které mají řešit
každodenní problémy a starosti slušných občanů,“ uvedla Jan Vaňhová, hejtmanka
Ústeckého kraje. „Chtěla bych
touto cestou vyzvat poslance
vládních stran, aby své zamítavé postoje jeli osobně vysvětlit občanům ve Šluknovském
výběžku. Každý, kdo měl zájem, se mohl zapojit do diskuse
nad Ústeckým balíčkem, stejně

Děčínský slet Sokola k jeho 150. výročí
Z
cela
z a plněná
děčínská basketbalová
hala sledovala skladby, které secvičily
sokolské župy působící na území Ústeckého kraje. Vystřídali
se tu malí i velcí, starší i mladší, kteří měli jedno společné

www.kr-ustecky.cz

– lásku k pohybu. Krajský slet
byl oslavou 150 let od založení Sokola a 180 let od narození
dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola a děčínského rodáka.
V sobotu 9. června byl slet
zahájen průvodem cvičenců
městem, byly v něm i alegorický vůz, historické kroje a prapory. „Chtěla bych moc poděkovat jak Ústeckému kraji,
tak městu Děčín za podporu

při pořádání sletu,“ řekla při
slavnostním zahájení starostka pořádající Sokolské župy
Severočeské-Novákovy Děčín
Anna Voslařová. Během odpoledne diváci viděli celkem
13 skladeb různých věkových
kategorií, na kterých se podílely také župy Podřipská se
sídlem v Roudnici nad Labem,
K r u š n o h o r s k á - Ku k a ň o v a
se
sídlem
v
Duchcově

a Sladkovského
se
sídlem
v Lounech.
XV. všesokolský slet bude
v Praze od 1. do
6. července.
Na fotografii
z
Děčínského
sletu
cvičení
žen a seniorek
– Česká suita.

jako to udělala například vládní Agentura pro sociální začleňování, odbory nebo řada
obcí.“
Ústecký kraj nicméně oceňuje snahu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který se
inspiroval ústeckým návrhem
a připravuje novelu trestního zákoníku a přestupkového
zákona. Přesto- než doběhne celý zdlouhavý legislativní proces u ministerské novely, měl by být vzhledem
k naléhavosti situace přijat
návrh Ústeckého kraje.

Návrh zákonné úpravy předložený Ústeckým krajem se zaměřuje na řešení problémů
souvisejících nejen se životem
v sociálně vyloučených lokalitách, ale také na drobnou kriminalitu po celé České republice a týká se sociálního bydlení,
loterijního zákona a trestů za
opakované přestupky, jako jsou
drobné krádeže, rušení nočního klidu a podobně. Ústecký
balíček legislativních změn
získal podporu starostů a krajských zastupitelů napříč celým
politickým spektrem.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
105. jednání Rady Ústeckého kraje, III. volební období, středa 13. 6.

Závěrečný účet za rok 2011
Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2011 schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 786 319 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 12 393 742 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 13 180 061 tis. Kč. (Závěrečný účet ÚK byl spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2011 následně projednán krajským zastupitelstvem 27. června - po naší uzávěrce)

Otevřená forma zadávacích řízení
Krajští radní se zabývali zadávacími řízeními veřejných zakázek na stavební práce zadané počátkem tohoto roku formou užšího výběrového řízení. Rada rozhodla zrušit u osmi zadávacích
řízení omezení počtu zájemců na pět a poskytnout dodatečnou
lhůtu pro podání dalších žádostí o účast těm dodavatelům, kteří
nepodali žádost o účast v původní lhůtě. Poté bude posouzena
kvaliﬁkace všech zájemců a ti, kteří splní kvaliﬁkaci, budou vyzváni k podání nabídek.

červen 2012

Hitachi znovu na Triangle

V

e Strategické průmyslové zóně Triangle se po
třech letech připravuje obnova
výroby
společnosti
Hitachi. Ústeckému kraji to
oficiálně sdělili vedoucí pracovníci společnosti Hitachi
Automotive Systems. Do výstavby chtějí investovat až
500 milionů korun a výhledově zaměstnat 300 zaměstnanců. Společnost Hitachi Home
Electronic Czech s.r.o. zahájila
svou investici v SPZ Triangle
v roce 2006, v roce 2009 však
na pozadí celosvětové ekonomické recese výrobu ukončila.
Nyní se na Triangle vrací s novým výrobním programem
její nástupnická společnost

Hitachi Automotive Systems
Czech s.r.o.
„Od poloviny roku 2011 intenzivně
spolupracujeme
s Ústeckým krajem na umístění nového investičního záměru.
V tuto chvíli máme vydáno stavební povolení a započali jsme
se samotnou stavbou,“ uvedl
Takashi Shiraishi, ředitel společnosti Hitachi Automotive
Systems Europe GmbH. „Nábor
pracovních sil předpokládáme počátkem příštího roku
a v březnu 2013 dojde k zahájení výroby s prvními 150 zaměstnanci,“ doplnil pan Yasuhiko
Abe,
ředitel
společnosti
Hitachi Automotive Systems
Czech, s.r.o.

„Je dobrou zprávou pro Ústecký
kraj, že k nim v tuto chvíli můžeme přiřadit i společnost Hitachi
Automotive Systems Czech
s.r.o. s jejich novým výrobním
programem. V současné době

jednáme s dalšími šesti potenciálními investory, kteří mají vážný záměr o umístění své investice v SPZ Triangle,“ sdělil Arno
Fišera, náměstek hejtmanky
Ústeckého kraje.

Stipendijní program
Rada stanovila v souladu se Stipendijním programem Ústeckého
kraje pro akademický rok 2012 – 2013 počet jedno sto nově zařazených žadatelů do tohoto programu Ústeckého kraje, pro který byla
v rozpočtu na rok 2012 vyčleněna částka pět milionů korun. V současné době má s ÚK uzavřeno smlouvy 662 vysokoškoláků s trvalým pobytem v kraji.

Jmenování ředitelů
Rada Ústeckého kraje po projednání jmenovala ředitele škol
a školských zařízení, které kraj zřizuje, na základě výsledků
konkursního řízení. Ve většině případů z 50 jmenovaných ředitelů se jednalo o jediného vhodného kandidáta, který se do
konkursu přihlásil. Konkurzů na ředitele bylo celkem vyhlášeno 79, druhá část jmenování bude připravena na červencové zasedání RÚK.

Krajský úřad se otevřel středoškolákům

Ž

áci (jinak tedy studenti)
středních škol z Ústeckého
kraje měli možnost přihlásit se na Den otevřených dveří Krajského úřadu Ústeckého
kraje s docela atraktivním
programem. Kromě toho, že
si mohli prohlédnout vybrané prostory úřadu, vyzkoušeli si také simulaci oﬁciálního ustavujícího Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
Tradiční akce se zúčastnilo

Posílení dopravy na Triangle
Cílem změn je řešit aktuální situaci dopravy zaměstnanců do
Strategické průmyslové zóny Triangle a vytvoření podmínek
podpory zóny i tamních investorů pravidelnou autobusovou
dopravou.Jedná se o objednání účelových autobusových linek
ze čtyř hlavních směrů, resp. zdrojů pracovní síly – Chomutova,
Loun, Mostu a Žatce přímo do zóny a o rozšíření o 45 tisíc km v r.
2012. Zaměstnavatelé v zóně budou poskytovat zaměstnancům
příspěvek na dopravu

AKTUALITY • INFORMACE
Nový ředitel krajské policie

Pěšky po Evropě

Novým ředitelem Ředitelství
policie ČR v Ústeckém kraji byl od 1. června jmenován
plk. Mgr. Tomáš Mansfeld.

Čtyřicetiletý Gianluca Ratta
z italského Turína, který se
svou fenkou vyrazil pěšky
napříč střední Evropou, je
už v naší zemi asi tři měsíce
a 8. června se v rámci puto-

Mezi seniory v Dubí
Hejtmanka Jana Vaňhová,
radní pro sociální oblast
Jana Ryšánková a předseda

Sociálního výboru ZÚK Petr
Husák byli na další inspekční cestě po zařízeních sociálních služeb. Tentokrát byl
na řadě Domov důchodců
v Dubí, p.o. kraje, kde je domov pro seniory a domov pro
osoby se zvláštním režimem.
Kapacita je 298 stálých klientů a roční rozpočet činí zhruba 78 mil. Kč.

vání po Ústeckém kraji zastavil i na hejtmanství. Chodec
chce zápis do Guinnessovy
knihy světových rekordů.
Všude si nechává vydat
osvědčení s razítkem o tom,
že v místě skutečně byl.

Tour de Feminin
Krušnohoří a UNESCO
Na ústeckém hejtmanství se uskutečnila 22. června Konference o hornických památkách usilujících
o zápis do UNESCO. Byla
uspořádána v rámci projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion
Erzgebirge/Krušnohoří
–
cesta ke světovému dědictví
UNESCO. Na konferenci zazněly příspěvky k problematice zpracování nominační
dokumentace a předložení
žádosti o zápis na Seznam
světového dědictví.

Peloton jubilejního 25. cyklistického závodu žen bude
hostit ve dnech 5. – 8. července Ústecký kraj. Cyklistky
z mnoha zemí čeká v pěti
etapách celkem 423 kilometrů,
etapovými
městy jsou sídla na severu kraje ve Šluknovském výběžku
a také polská Bogatynia.
V cíli jsou závodnice akce,
která se jede O cenu Českého
Švýcarska, očekávány v neděli 8. 7. v Krásné Lípě. Tento
závod patří k největším mezinárodním sportovním akcím
v Ústeckém kraji.

přes dvacet středních škol z celého Ústeckého kraje, zhruba
150 žáků. Program pro všechny byl zahájen v konferenčním sále, kde pravidelně zasedá Zastupitelstvo Ústeckého
kraje. Studenti byli rozděleni
do několika vymyšlených politických stran a volili si nové
radní i hejtmana. Všichni se
tak seznámili s tím, jak vypadá hlasování a průběh jednání. Na závěr pak získali prostor zástupci
Krajského
parlamentu
dětí a mládeže ÚK, kteří informovali o svých
aktivitách.
Poté
byli
účastníci rozděleni do několika skupin

Radní pro školství, mládež a sport Petr Jakubec vylosoval jednu ze zúčastněných škol,
která vyhrála výlet do Království železnic v Praze - Smíchově. Těšit se tam mohou žáci
Gymnázia Roudnice nad Labem, které je příspěvkovou organizací kraje.
a zahájili prohlídku po stanovištích, která pro ně byla
v rámci krajského úřadu připravena. Seznámili se s chodem krizového řízení kraje, užili si výhled z balkónu
v 7. patře budovy, navštívili sídlo rady kraje, prohlédli

Energetika a budoucnost kraje

N

a Regionální energetické fórum – Ústí n.
L. 2012 přijeli do krajského
města zástupci Plzeňského
kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Hospodářské komory ČR
a další odborníci a zástupci obcí a měst, kteří společně s představiteli Ústeckého kraje
jednali o budoucnosti
v oblasti energetiky a o jejích dopadech na regiony. Generálním partnerem
byla společnost NET4GAS.

„Naše odborné fórum bude
podrobně jednat o regionálních
energetických problémech dvou
krajů - Ústeckého a Plzeňského.
Strategie výroby energií a jejich
využívání v průmyslu i životě
společnosti musí mít v každém
případě jednoznačné koncepce a postupy. Očekáváme, že
naše kraje budou nadále silnými ve většině odvětví průmyslu
a to znamená, že také i do budoucna půjde o regiony s velkou spotřebou energií,“ řekla při zahájení fóra hejtmanka
Jana Vaňhová, které během
konference mluvila o regionálních energetických výzvách.

Fórum se věnovalo především
přípravě Energetické koncepce České republiky a možnostech její aplikace v regionech
Ústeckého a Plzeňského kraje. Během programu vystoupil
ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek, který hovořil o pracovních příležitostech
a zaměstnanosti. Dalšími tématy byly surovinová politika,
energetická bezpečnost, uhelná energetika i využívání alternativních zdrojů energie.
„Jedním z charakteristických rysů Ústeckého kraje je
skladba jeho průmyslu, který je zaměřen především na

si pamětní knihu s podpisy
významných návštěv a hejtmanský řetěz. Do své kanceláře nechal žáky nahlédnout ředitel krajského úřadu
Milan Zemaník. Hotelová škola Teplice připravila pro účastníky malé občerstvení.

energetiku a těžbu hnědého
uhlí. Připravovaná nová energetická koncepce České republiky tak bude mít zcela zásadní dopad na Ústecký kraj, a to
jak v případě prolomení těžebních limitů, tak především při
jejich zachování,“ řekla po fóru
hejtmanka. „Oblast, která bude
postižena nejcitelněji, je nezaměstnanost. V Ústeckém kraji
je v současné době téměř 60 tisíc lidí bez práce, což je výrazně
nad celorepublikovým průměrem. Je potřeba si v dostatečném předstihu uvědomit, že
omezování těžby bude znamenat další lidi bez práce a prohlubování problémů v řadě souvisejících oblastech.“

Částice „velké“ osm miliardtin metru

P

rojekt „Ultrajemné částice
a zdraví v Erzgebirgkreis
a v Ústeckém kraji č. 100066821“
je realizován v rámci programu
Cíl 3 / Ziel 3 v rámci příhraniční spolupráce mezi Saskem
v SRN a Ústeckým krajem. Nové přístroje
na měření částic
v ovzduší byly
uvedeny
do
provozu v krajském městě,
v měřící stanici ČHMÚ v parčíku za blokem
domů v Hrnčířské
ulici. Přístrojové vybavení je majetkem Ústeckého kraje, kontinuální vyhodnocování budou provádět odborníci
z odd. ochrany čistoty ovzduší kočkovského ČHMÚ a vyhodnocovat je budou spolu

s ústeckým Zdravotním ústavem. Přístroje měří koncentraci
sazí Pm 1 v městském ovzduší
a také je v modrozelené buňce čítač kondenzačních jader.
Ten určuje počty ultrajemných
částic v ovzduší centra
města. Měří částice o velikosti buď
do 1 mikrometru (µm- milióntina metru),
a nebo ještě menší – od
8 – 800 nanometrů (nm - tedy
miliardtin metru).
Právě tyto „neviditelné“
částice mají nejhorší dopad na
zdraví lidí. Jde vlastně o měření
„nových“ znečisťujících látek,
které zatím nejsou příliš sledovány ani v zahraničí. Proto
pořídil Ústecký kraj měřící

aparáty a dal je do péče ČHMÚ.
Ovzduší bude podrobněji monitorováno a aktivněji pak mohou být po vyhodnocení přijímána regulační opatření,
respektive se v rámci ochrany

a tvorby životního prostředí
můžeme poučit o tom, kdo, kde
a jak v našem regionu či městě
„vyrábí“ nejvíce těchto neviditelných nepřátel. A bránit se
proti tomu...

V měřící stanici: Helena Plachá, vedoucí odd. ochrany a čistoty ovzduší z kočkovského
ČHMÚ a Alexander Schladitz z Německa, koordinátor projektu.
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Nový pohled na sociální služby
Pokračování ze str. 1
„Podpora transformace“, jak
se nazývá individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, je podpořen z prostředků Evropského
sociálního fondu. Hlavním
cílem je co nejvíce pomoci
lidem s mentálním či zdravotním postižením, aby mohli žít
v přirozeném prostředí, rozvíjet se a najít si i vhodné pracovní uplatnění. V praxi to
znamená, že se staví domky
s byty, nebo se byty pronajímají či kupují, a malá skupina
klientů (max. 6 osob) v něm
společně bydlí. Pravidelně za
nimi pak dochází sociální pracovníci, kteří dohlíží na dodržování základních pravidel
a pomáhají s případnými složitějšími úkoly.

Na území Ústeckého kraje se do projektu zapojily
dva ústavy – Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany a Ústav sociální
péče Lobendava, které patří
mezi příspěvkové organizace
Ústeckého kraje.
„Projekty jsou nyní v realizaci. Vznikají byty, kde se
v rámci chráněného bydlení budou uživatelé postupně
adaptovat. V současné době
byl zpracován a předložen
ministerstvu investiční projekt na realizaci druhé etapy
transformace obou ústavů,“
doplnila Jana Ryšánková.
„Neznamená to, že budeme
pouze stavět nové objektydomky s malými domácnostmi. Významná část projektu
je směřována na přestavbu
starých opuštěných objektů,

které by Ústecký kraj nabídl
v dražbě, kdyby byla příznivější situace na trhu nemovitostí. Jedná se např. o opuštěné budovy dětského domova
v Rumburku nebo o jednu nevyužitou a zrekonstruovanou
budovu v Teplicích.“
V další fázi projektu se bude
řešit podpora zpracování
transformačních plánů dalších pěti ústavů a odborná příprava jejich zaměstnanců pro
poskytování sociálních služeb
komunitního typu.
„Předpokladem úspěšného
projektu je přístup zaměstnanců v přímé péči, kteří se
zprvu obávali o ztrátu zaměstnání. Tuto jejich nejistotu jsme, doufám, vyvrátili
a naopak v průběhu dalšího
vzdělávání v rámci projektu lidé zjistí, že transformace

generuje nová pracovní místa
v této oblasti. Veřejnost v informacích také tápe a často
je pod vlivem odstrašujících
případů z médií - k tomu je
třeba říct, že v samostatných
domácnostech s podporou
budou samozřejmě žít klienti,
kteří jsou částečně samostatní a již dnes např. dojíždějí do
zaměstnání nebo žijí v chráněných bytech v některém
z našich zařízení. Tato přeměna je samozřejmě spojena
i s budoucí úsporou energií
a dalších nákladů z provozu
stávajících velkokapacitních
zařízení.“
V Ústeckém kraji je 37 zařízení ústavního typu pro lidi
s mentálním postižením nebo
dlouhodobým duševním onemocněním. Do projektu transformace sociálních služeb se

kraj zapojil v roce 2009.
V závěru setkání s ministrem Drábkem byla diskutována i otázka nedostatečného
financování sociálních služeb. „Řada terénních služeb
v našem kraji byla sice na návrh krajského úřadu ze strany ministerstva dofinancována v celkové výši cca 16,5 mil.
Kč, ale mám informace, že některé sociální služby jsou stále na hranici likvidace. Pan
ministr poukazuje na fakt, že
od roku 2014 má dle zákona
přejít financování služeb na
kraje, ovšem pokud s kompetencí nepřejdou v rámci rozpočtového určení daní ze státního rozpočtu i peníze, nevím
z čeho kraje všechny potřebné
služby ´ufinancují´. Na úkor
silnic, dopravní obslužnosti, školství nebo zdravotnictví

by to asi nebylo fér. Na druhou stranu, nemáme z této
změny strach, protože víme,
že ministerstvo se při rozdělování peněz často rozhoduje
od stolu a kvalitu sociálních
služeb v krajích většinou posoudit neumí. Kraje jsou jednotlivým poskytovatelům blíže.Do financování sociálních
služeb je třeba více zapojit
i obce, některé z nich zřizují
vlastní pobytové služby, jiné
se naopak tváří, že je terénní
a ambulantní služby na jejich
území nezajímají. Neziskovky
ovšem pomáhají jejich obyvatelům a vytvářejí také pracovní místa. Plány, jak více zapojit obce máme a postupně
na ně dojde, tak jak se bude
blížit přechod financování ze
státu na kraje“, dodává Jana
Ryšánková.

Sto let paní M. Větrovcové
D

o Centra sociální pomoci Litoměřice paří také
Domov pro seniory v Milešově
pod dominantou Českého středohoří. V neděli 10. června
tu oslavila stoleté narozeniny paní Marie Větrovcová, která na zámku, tedy v DS, žije
od března roku 2009. Dva dny

před tím přijeli za jubilantkou první gratulanti. Byli mezi
nimi i radní Ústeckého kraje
Jana Ryšánková s gescí za sociální věci, ředitel už zmíněného CSP Karel Reissmüller,
vedoucí domova i ošetřovatelky, zástupci obce, litoměřické
Okresní správy sociálních věcí

i jeden z rodinných příslušníků.
Radní Ryšánková předala jubilantce květinu a spolu s Hanou
Týlovou z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví krajského úřadu
také dárkový koš od Ústeckého
kraje. Marie Větrovcová se narodila 10. června 1912 a pochází z obce Područín u Kladna.

Cesta k nám je volná!
M

ěstské sady v Ústí nad
Labem patřily 1. června již osmému ročníku festivalu mentálně hendikepovaných
Cesta k nám a zároveň oslavě
Mezinárodního dne dětí.
Přítomné pozdravil i radní pro školství, mládež a sport
Petr Jakubec: „Ústecký kraj zřizuje celou řadu sociálních zařízení napříč celým svým územím. Stará se o ně, opravuje je

a modernizuje, aby poskytovala odpovídající
zázemí. Mezi
podporu sociální oblasti v Ústeckém
kraji
řadím i dnešní
akci.“ Hlavní
náplní celého

Léta pracovala v kladenských
hutích, třeba tři
roky „jezdila“
s portálovým
jeřábem, před
odchodem
do důchodu
byla deset let
ku c h a ř ko u .
Má
dceru
a dvě vnučky.
Z Područína
se před více
než
třemi
roky přestěhovala
do
Stoletá paní Větrovcová byla upřímně potěšena z dárků od Ústeckého kraje z rukou radní J. Ryšánkové
Milešova...
(uprostřed) a H. Týlové z krajského úřadu

Nejlepší VOŠka je od nás!
dne byla vystoupení přihlášených sociálních zařízení.
Některá na akci jezdí každoročně. Jejich klienti, ať už děti
nebo dospělí, předvádějí taneční, pěvecká či hudební vystoupení. Kromě toho na návštěvníky čekal i doprovodný program
- kreativní dílny, zoo skluzavky,
malování na obličej, trampolína, klaun, stánky a další aktivity. Cestu k nám měli volnou
uživatelé služeb ze dvanácti
ústavů a zařízení sociální péče
nejrůznějších zřizovatelů.

V

yšší odborná škola a Střední
škola Varnsdorf, která patří
mezi příspěvkové organizace Ústeckého kraje, zaznamenala velký úspěch v soutěži
VOŠka roku 2011/2012.
Obsadila 1. místo! V čele
žebříčku se držela po
celou dobu hlasování,
tedy celý měsíc květen.
Hlasovat mohli prostřednictvím sociální sítě Facebook jak
studenti, tak absolventi vyšší
odborné školy. „Chtěli bychom
touto cestou všem hlasujícím

s palcem nahoru, ale i těm s palcem dolů, poděkovat za názor

a vztah ke své škole.
Nesmírně si toho vážíme a věříme, že se prostřednictvím této
soutěže o nás dozví v celé republice,“ řekla zástupkyně ředitele

Zdeňka Vajsová. Vítězství je pro
vedení školy velkým závazkem
k uskutečnění plánovaných změn, aby se studenti i vyučující cítili
dobře. Jedná se například o vylepšení webových stránek, vytvořit
moderní notebookovou učebnu, zlepšit půlroční praxe studentů,
inovovat vzdělávací programy pro lepší uplatnitelnost na
trhu práce a mnoho dalšího.
To jsou plány „Páteřní školy“
Ústeckého kraje.

Uctili jsme památku obětí z Lidic

V

neděli 10. června uplynulo přesně sedmdesát let od
lidické tragédie. Uctění památky obyvatel, kteří byli během
2. světové války v Lidicích nacisty zavražděni, a to z důvodu

podezření na spojitost s atentátem na Reinharda Heydricha,
se zúčastnili také významní
představitelé České republiky.
Památku uctil také Ústecký kraj,
v delegaci byli Jana Vaňhová,

radní J. Ryšánková a zastupitel
O. Bubeniček.
Svou úctu vyjádřily desítky
zemí z celého světa prostřednictvím svých velvyslanectví,
ambasád, úřadů a organizací.
Pietnímu aktu
přihlížely
stovky
lidí.
Akci doprovodila celostátní přehlídka
dětských pěveckých sborů
„Světlo
za
Lidice“.
Ústecký kraj
reprezento val
soubor
Poupata ze ...
Základní školy v Teplicích.

Právě děti ze Základní školy Maršovská v Teplicích by se s vámi jistě nyní mohly podělit o srdcervoucí pocity z pietní vzpomínky v Lidicích
dne 10. června 2012. Pěvecký sbor Poupata byl hejtmankou Janou Vaňhovou vyslán k reprezentaci Ústeckého kraje a společně s ostatními
přítomnými uctil památku 70. výročí vyvražděné vesnice Lidice. Nekonečný průvod s věnci a kyticemi českých představitelů vrcholové
politiky a zahraničních delegací, sousoší dětských obětí obložené í květy a hračkami, linoucí se hlásky šesti set dětí nad údolím vypálené
vesnice, to vše byly nepopsatelné pocity, které vehnaly kdekomu slzy do očí. Dětské sbory z jednotlivých krajů si společně zazpívaly
s Anetou Langerovou, která se po vystoupení s dětmi vyfotila a umocnila tím zážitky dětí z celého dne v Lidicích.
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Vesnicí roku byly prohlášeny Koštice na Lounsku
K

rajská hodnotící komise zveřejnila výsledky 18.
ročníku regionálního kola soutěže, do kterého se přihlásilo

celkem 22 obcí. Zlatou stuhu
tentokrát vybojovaly Koštice
z okresu Louny. Tradičně
mohly obce v rámci soutěže

získat kromě stuh také zlaté
cihly, diplomy a čestná uznání. Členové hodnotící komise
při prohlídkách přihlášených

Setkání rodáků - živý obraz s návratem Karla Orta do Koštic (Karel Ort byl významným
koštickým rodákem, který uskutečnil bezdrátové spojení a spolupracoval např.
s Marconim.)

obcí posuzovali kvalitu společenského života v obci a aktivitu občanů, péči o stavební
fond, občanskou vybavenost
či úspory energií, údržbu zeleně a další kritéria, včetně rozvíjení moderních informačních
technologií a možnosti podnikání. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání jednotlivých
cen je plánováno na 2. srpna
2012 ve vítězné obci Koštice.

Přehled všech oceněných obcí:
Zlatá stuha – krajský vítěz:
Koštice, okres Louny, Modrá
stuha – za společenský život:
Klapý, okres Litoměřice, Bílá
stuha – za činnost s mládeží:
Obrnice, okres Most, Oranžová
stuha – za spolupráci obce
a
zemědělského
subjektu: Mněteš, okres Litoměřice,
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Srbská
Kamenice, okres Děčín.
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích: Vrbice (o. Litoměřice).
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné
stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova – ktg. A: Chbany

Dětské hřiště vybudované v Košticích
(o. Chomutov) za rekonstrukci kaple, ktg B: Obrnice (o.
Most) za rekonstrukci budovy staré základní školy, ktg.
C: Hrušovany (o. Chomutov)

za novou venkovská stavbu
– krematorium.
Dále bylo uděleno osm diplomů a 10 čestných uznání.

Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
putovala poprvé na sever Čech

M

gr. Josef Kočí, sociální pracovník ústecké
Masarykovy nemocnice je uznávaným kolegou pro řadu svých
spolupracovníků – zdravotníků, ale především neocenitelným pomocníkem, především
těžce zdravotně postižených pacientů. Nyní je také prvním ze
severu Čech, který získal prestižní ocenění Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové.
Po těžkém onemocnění s fatálními následky se pan Kočí
takřka obratem stal hendikepovaným vozíčkářem, z bývalého vojáka z povolání a učitele,
invalidou. Rázem přišel o obě
dolní končetiny a po tříměsíčním komatu mu byla amputována dlaň na jedné a prsty na

druhé ruce. Stav, ve kterém řada
jiných rezignuje, u něho mobilizoval nebývalé odhodlání a vůli
dál žít. Ani těžké postižení mu
nezabránilo v usilovné rehabilitaci a obdivuhodném vyrovnání s novou životní realitou. Již
v roce 2007 dokázal jako lektor
externě pracovat se žáky střední
školy. Nejen, že se dokázal vrátit
do společnosti zdravých lidí, ale
rozhodl se pomáhat těžce zdravotně postiženým. Od roku 2008
pracuje na plný úvazek v Krajské
zdravotní, a. s., konkrétně
v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem jako referent pro sociální pomoc a péči o osoby se

zdravotním postižením. Dnes je
neodmyslitelnou oporou pro lékaře a zdravotníky především
z oddělení protetiky, ošetřovatelských lůžek a rehabilitace.
Dobře ví, v jaké situaci jsou a co
prožívají ti, kterým nyní pomáhá. Umí jim poradit i pomoct,
povzbudit je, dodat jim odhodlání k překonávání překážek, které na ně po návratu z nemocnice
čekají v běžném, a přece tak jiném životě. Osobním příkladem
je učí žít s hendikepem.
Josef Kočí je vzorem pro své
okolí, kde jeho odhodlání a vůle
být prospěšný a pomáhat přenáší také na dobrovolníky

z ústeckého dobrovolnického
centra, kterému již třetím rokem
pomáhá při koordinaci dobrovolnického programu a při školeních dobrovolníků působících
mj. v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
Ke gratulantům se přidali také
zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. Nechybělo ani poděkování a gratulace od předsedy představenstva, Mgr. Radka
Scherfera. „Pan Kočí je osobností výjimečných kvalit. Jeho vyrovnání s těžkým hendikepem,
nezlomná vůle, i odhodlání pomáhat druhým, jsou fascinující
a obdivuhodné.“
J. Vondra, tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a. s.

Pan Josef Kočí

O problémech Mostecka, Chomutovska a Ústecka

P

ozvání hejtmanky k diskusnímu dopoledni přijali v úterý 19. června starostové Mostecka, Chomutovska
a Ústecka. Tématy, která si
sami vybrali, byly nezaměstnanost, bezpečnost, čerpání

dotací a doprava. Hejtmanka
Jana Vaňhová představila zaplněnému konferenčnímu sálu
Ústecký program zaměstnanosti 2020. „Udržení stávajících
a pracovních míst a vytváření nových je lékem na největší

Vedle paní hejtmanky je R. Scherfer, předseda představenstva Krajská zdravotní, a.s.

problémy v našem kraji, kterými jsou bezpečnost, nezaměstnanost a sociálně vyloučené
lokality,“ vysvětlila smysl programu hejtmanka. Starostům
se představil nový ředitel
Krajského ředitelství Policie ČR
Tomáš Lansfeld a o problematice ROP Severozápad pohovořil
ředitel dotačního úřadu Pavel
K. Markvart. Znovu všem účastníkům připomněl, že policejní
audit potvrdil, že zdravotní přístroje koupené Krajskou zdravotní a.s. prokázal ceny v místě a čase obvyklé. V diskuzi se
starostové zajímali zejména
o opravy silnic.
Při těchto setkáních se

prezentují krajské školy s řemeslnými obory
ze své nabídky.
Tentokrát vystavovali
své
umění kuchaři,
umělečtí kováři, ale třeba také
kadeřnice, které na počkání
hosty ostříhaly. V letošním
roce se hejtmanka
sešla
již se starosty
ze všech okresů Ústeckého
V předsálí se představily některé ze středních škol zřizovaných Ústeckým krajem...
kraje.

Poradna pomáhá občanům: Jak odstoupit od smlouvy
V minulém vydání novin Ústeckého kraje jsme vám radili, jak
odolat tlaku na předváděcích akcích s tím, že nejlepší by bylo vůbec se takových akcí nezúčastňovat. Dnes vám poradíme, jak se
bránit, když se necháte natlačit ke koupi zboží, které vlastně vůbec
nechcete. Podepíšete-li kupní smlouvu na předváděcí akci, máte
právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez sankce (pokuty) do 14 dnů s tím, že nestačí dát 14. den odstoupení na
poštu. Odstupujte tedy co nejdříve, nejpozději 12. den od podpisu smlouvy, aby doručující společnost stihla 14. den dopis doručit, ideálně ještě dříve. Počítejte s tím, že se o svátcích nedoručuje.
Odstoupení musí být vždy písemné. Pošlete odstoupení od smlouvy doporučeně, nejlépe s dodejkou.
Bude-li vám zboží zasláno později, máte právo odstoupit do 1
měsíce. Odstupujte však také dříve, nejpozději 28. den. Jestliže vás
prodejce písemně nepoučil o možnosti odstoupit, prodlužuje se
vám lhůta až na 1 rok! Vůbec nevadí, že si společnost dopis nepřevzala. Stačí, že měla možnost se s jeho obsahem seznámit. V případě, že jste spolu s kupní smlouvou uzavřeli i smlouvu úvěrovou,
písemně informujte také úvěrovou společnost a pošlete jí kopii odstoupení. Veškeré listiny si uchovejte alespoň po dobu 4 let.

Vzor odstoupení od smlouvy (upravte si jej dle své situace):
Ústí nad Labem 12. 6. 2012
Pro: (název společnosti (prodávajícího), adresa, IČ - identiﬁkační číslo)

Vaše jméno, příjmení, adresa a vlastnoruční podpis

Odstoupení od smlouvy
Vážení,
dne …………. jsem s vaší společností uzavřel na předváděcí akci,
která se konala v restauraci Velký buřt v Buřtově, kupní smlouvu číslo ………….., jejímž předmětem byl vysavač značky Extra
Síla 530 v ceně 45.000,-Kč. Rozhodl jsem se však, v souladu
s ustanovením § 57 odst. 1 občanského zákoníku, od výše speciﬁkované kupní smlouvy odstoupit. Vysavač vám zasílám na
adresu uvedenou ve smlouvě a žádám o poukázání ﬁnančních
prostředků, které jsem vám v souvislosti se smlouvou již uhradil, na ..(uveďte účet či adresu).., a to do 30 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

I když radíme jak postupovat, upozorňujeme, že nemusíte mít vyhráno. Budete-li potřebovat pomoc, můžete i nadále využívat emailovou adresu usti@ﬁnancnitisen.cz, pondělní bezplatnou linku
800 722 722 nebo po objednání přímo navštívit naši Poradnu.

Kateřina Rothová, Poradce Poradny při ﬁnanční tísni o.p.s.,
Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 411 135 200, usti@ﬁnancnitisen.cz

Ústecký kraj
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ROP Severozápad: Průhledné a transparentní rozdělování dotací, kontrola a certiﬁkace
Jak se připravují, hodnotí a vybírají projekty

P

ro proces, v rámci kterého
jsou rozdělovány dotace
z ROP Severozápad, platí jasná a neměnná pravidla. Ta
jsou stanovena dokumentací
operačního programu, vycházejí z národní legislativy i evropských nařízení, a byla před
začátkem fungování programu schválena jak příslušnými českými ministerstvy,
tak i Evropskou komisí.
Prvotním krokem, který předchází samotnému rozdělování dotací je vznik projektového záměru a příprava projektu
u žadatele. Proces rozdělování
dotací začíná takzvaným vyhlášením výzev. Ty jsou vyhlašovány pro jednotlivé oblasti podpory, tedy pro projekty
zaměřené na určitou oblast,
které jsou z ROP Severozápad
podporovány. U jednotlivých
výzev je stanoveno, v jakém
termínu je možné projekty
předkládat a kolik finančních
prostředků se bude mezi projekty podané v té které výzvě
rozdělovat.

V procesu přidělování dotací pak následuje vlastní bodování projektů. To je rozděleno
do tří fází. Nejprve hodnotí
projekty pracovníci Úřadu
Regionální rady a ve druhé

Monitorovací výbor za účasti zástupců Evropské komise.
S tím, které parametry jsou
hodnoceny, se mohou žadatelé
předem seznámit v dokumentaci ROP Severozápad (Příloha

Hodnocení a schvalování
projektů
Po ukončení výzvy, tedy poté
co skončí termín, během kterého je možné podávat žádosti, dochází k jejich hodnocení. Hodnocení podaných
projektů resp. žádostí o dotace je pak rozděleno do několika částí. Nejprve probíhá
administrativní kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí. V této fázi
pracovníci Úřadu Regionální
rady zjišťují, zda předložené projekty mohou být z ROP
Severozápad podpořeny, tedy
zda jsou přijatelné, a pokud ano, zda žádosti splňují
všechny formální náležitosti
co se týká formy a obsahu.

fázi nezávislí externí hodnotitelé. Z databáze osob s ověřenou způsobilostí se hodnotitelé vybírají losem. V případě,
že projekt získal dostatečné
množství bodů postupuje do
třetí fáze, kde hodnotí projekty Hodnotící komise. Tu tvoří
odborníci jmenovaní Výborem
regionální rady, komise hodnotí kolektivně. Všechny fáze
posuzování projektů probíhají na základě pevně stanovených kritérií, které schválil

Příručky pro žadatele).
Na základě bodového hodnocení je následně sestaven
seznam projektů, které jsou
doporučeny k podpoře a je
předložen Výboru Regionální
rady
regionu
soudržnosti Severozápad, který je složen ze zastupitelů Ústeckého
a Karlovarského kraje. Výbor
Regionální rady nemá žádné pravomoci do experty
stanoveného pořadí projektů zasahovat, měnit pořadí,

či někoho vylučovat. Seznam
projektů, které mohou být
z ROP Severozápad podpořeny, schvaluje jako celek.

Poskytnutí dotace
a proplácení
S úspěšnými žadateli je po
té uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Ta sama ale
ještě neznamená, že příjemce
dostane z ROP Severozápad
finanční prostředky. Ty jsou
totiž propláceny až zpětně po
dokončení projektu. V rámci realizace projektu probíhají ze strany Řídícího orgánu resp. Úřadu Regionální
rady fyzické i administrativní kontroly. Velký důraz je
kladen především na kontrolu veřejných zakázek.
Kontrolována je jak zadávací dokumentace, tak i průběh samotného výběrového
řízení dodavatele. Po dokončení projektu podá příjemce
takzvanou žádost o platbu,
ve které na základě skutečně
vynaložených nákladů spojených s realizací projektu,
požádá o jejich proplacení
z účtu ROP Severozápad.
Po proplacení dotací příjemcům pak dochází k takzvané
„certifikaci výdajů projektů“. Tu provádí Ministerstvo
financí ČR jako národní
Platební a certifikační orgán.
Zjednodušeně řečeno se jedná o definitivní odsouhlasení již proplacených výdajů
projektů předtím, než ministerstvo požádá o převod těchto prostředků z fondů EU do
rozpočtu ČR. Sama certifikace už nemá žádný vliv na příjemce dotací, kteří úspěšně
realizovali projekt a kterým
byly dotace po ukončení realizaci propláceny z účtu ROP
Severozápad.

Ústecký kraj a eurodotace
Eurodotace pro Českou republiku jsou v současnosti dosti diskutovaným tématem.
Vynořují se upozornění na chyby a kritika některých projektů centrálních i regionálních operačních programů. Drtivou většinu eurodotací spravují ministerstva, na ROP
Severozápad připadá jen 2,79 % celkových eurodotací na léta 2007-2013. Samotný
Ústecký kraj je pak příjemcem dotací z ROP u 25 projektů, které jsou zaměřeny na rekonstrukce silnic, objektů sociálních služeb s školských zařízení a na rozvoj cestovního
ruchu. Těchto 25 projektů představuje dotaci 2,86 miliardy korun, z toho je již 1,66 miliardy korun proplaceno.
Chybovost u projektů je úměrná rozložení operačních programů, nejvíce kritiky směřuje
tedy na centrálně spravované programy a projekty. Přitom ministerstva ve snaze zakrýt tyto své chyby ukazují na údajná pochybení v regionech. Jako zloděj, který křičí
„chyťte zloděje“ se chovají některé centrální orgány, které kritizují chyby v regionálních
programech a snaží se vyvolat dojem, že právě regiony ohrožují budoucnost eurodotací.

FONDY EU
26,69 miliard EUR pro Českou republiku
z fondů Evropské unie pro období 20072013. Celkem je tato částka rozložena do 26
operačních programů. Více než 80 % z této
částky připadá na operační programy, které
řídí a spravují ministerstva.

80 %

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAMY

18 %

Necelých 18 % připadá na Regionální
operační programy (4,66 miliard EUR).
Jedná se o sedm regionálních operačních
programů (ROP).

ROP SEVEROZÁPAD

2,79 %

Pro Regionální operační program
Severozápad (Ústecký a Karlovarský
kraj) je alokováno 745,9 mil. EUR, což činí
přibližně 2,79 % veškerých prostředků
z fondů EU pro Českou republiku.

PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE

0,4 %

Ústecký kraj je v rámci ROP SZ příjemcem
dotace u 25 projektů (celkem ROP SZ zatím
více než 300 projektů) v předpokládané
výši 2,9 miliard korun (114 milionů EUR,
tj. 15 % z prostředků ROP SZ a 0,4 %
z eurodotací pro ČR).

Revitalizace
Evropským dotacím byl namíchán smrtelný koktejl v Bohušovicích nad Ohří
Jana Vaňhová:
Pokračování ze str. 1
Pan Steiner nevěděl před tím,
než pronesl svá lživá tvrzení, že
celá zakázka prošla důkladnou
kontrolou ze strany Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
a je 100% bez závad. Vyzvala
jsem pana Steinera, aby se
Ústeckému kraji omluvil nebo
veřejnosti předložil důkazy. Nic
z toho do této chvíle neudělal.
Je proto legitimní, že jsme na něj
podali trestní oznámení pro pomluvu a šíření poplašné zprávy.
Trvám na tom, že Ústecký kraj
u svých projektů postupuje zcela
v souladu s českou a evropskou
legislativou.“

• Okolo regionálních operačních programů je v posledním době hodně živo. Čím si
to vysvětlujete?
„V případě regionálních operačních programů byl některými
nezodpovědnými politiky namíchán téměř smrtelný koktejl.
Zaprvé jde o zneužití tématu
evropských dotací v předvolebním boji před krajskými volbami. Není to pouze záležitost
ROP Severozápad, ale i ostatních regionů. Je poukazováno
na údajnou neprůhlednost celého systému regionálních operačních programů. To si ale

musí obhájit Úřad regionální
rady a ministerstvo ﬁnancí, které je za správné fungování systému zodpovědné. Je jen podivné, že systém, který funguje od
roku 2007, nikdo dosud nenapadal a těsně před krajskými
volbami se „odhalují“ údajné
problémy.“

• Jaké jsou další ingredience
zmiňovaného koktejlu?
„Veřejnost moc neví o tom, že
ze všech evropských dotací určených pro Českou republiku
připadá na regionální operační programy, kterých je celkem
sedm včetně Severozápadu,
jen asi 18 %. Zbývajících 82 %
jsou ministerské operační programy. A právě zde je obrovský
problém. Především co se týká
neskutečně vysoké chybovosti u jednotlivých projektů nebo
neschopnosti smysluplně evropské dotace využít. Právě fatální
problémy u ministerských operačních programů vedly k rozhodnutí Evropské komise, že přestane do České republiky posílat
peníze. Současné dění okolo daleko úspěšnějších regionálních
operačních programů vnímám
jako záměrné odvracení pozornosti od hrubých chyb a nedostatků, které provázejí právě ministerské programy.“

• To

je asi pravda, ale ministerstvo ﬁnancí nechalo prověřit 35 projektů
z Regionálního operačního
programu Severozápad a ve
své zprávě pro Evropskou
komisi zmiňuje i konkrétní
pochybení.

„Ano, 35 projektů prošlo
kontrolou a závěry obdržela
Evropská komise. Ale Ústeckého
kraje, jako žadatele, se týkalo pouze sedm projektů, z toho
čtyři byly zcela v pořádku u zbývajících třech se našly administrativní pochybení. Žádný z projektů nebyl předražen, jak se
mylně uvádělo v médiích, a to je
potřeba zdůraznit.“

• Můžete

uvést příklad takového administrativního
pochybení?

„To je až těžko uvěřitelné,
co je nám vytýkáno. Uvedu
jeden příklad. Podle evropských směrnic musí být veškeré změny v projektu nahlášeny
půl roku před jejich realizací. Co však máte dělat, pokud
se v průběhu rekonstrukce objeví neočekávaná událost?
Konkrétně při opravě jedné
školy došlo k odhalení havarijního stavu stropu. Měla se
snad rekonstrukce zastavit na

půl roku, aby byla splněna evropská směrnice? Museli jsme
ji porušit a nyní za administrativní pochybení poneseme následky. Myslím, že další komentář není potřeba“

(CZ.1.09/2.2.00/29.00650)
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Výzva:
Typ projektu:
Příjemce dotace:

2 -Integrovaná podpora místního rozvoje
2.2- Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
15
víceetapový
Město Bohušovice nad Ohří

• Jak

vnímáte přístup médií
při informování okolo evropských dotací?

„Média, ale i celá veřejnost,
čekají na Mesiáše, tedy spasitele, který rozkryje údajné
korupční prostředí. Upřímně,
vůbec se nedivím. Korupční
kauzy jako Promopro, nákup
obrněných vozů Pandury nebo
letadel Casa, Opencard, elektronické zdravotní knížky IZIP
nebo vliv pana Janouška na
pražský magistrát, se bez výsledků vyšetřují roky a nakonec
se stejně zametou pod koberec.
Frustrace společnosti k neřešeným vládním kauzám je skutečně veliká. Potom přijde pan
Steiner, nařkne bez důkazů
Ústecký kraj z předražení opravy silnice. Média, aniž si ověří
skutečnosti, mu uvěří. Ústecký
kraj pak neprofesionální přístup některých médií silně poškozuje. Média by si měla informace více ověřovat a nevěřit
falešným Mesiášům, kteří chtějí nefér kampaní uspět v krajských volbách...“

H

lavním cílem projektu
bylo zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel města
Bohušovice n. O., a to celkovou
regenerací veřejného prostranství před nádražím ČD v blízkosti centra města a vytvoření
nové klidové odpočinkové zóny
ve městě. Jedná se o vybudování nových pěších komunikací,
nových parkovacích státní pro
osobní automobily včetně vyhrazeného parkování pro osoby
se sníženou schopností pohybu
a orientace a úpravy míst pro
přecházení komunikací pro tyto
osoby a tím zajištění bezbariérovosti celého prostoru. Projekt
dále obsahuje nové svislé a vodorovné značení, rekonstrukci veřejného osvětlení a úpravy
autobusové zastávky. Součástí
projektu je rovněž založení nové
veřejné zeleně, parkové úpravy,
výsadba nových stromů a keřů

a nový
městský
mobiliář
– parkové lavičky, odpadkové
koše, stojany na
kola a informační tabule. Součástí projektu je osazení elektronického
informačního systému dopravní obslužnosti – systémové propojení několika druhů dopravy
(elektronický informační systém
o návaznosti spojů).
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 11. 2010, ukončení projektu: 27. 1. 2012, Způsobilé
náklady: 17 108 556 Kč, dotace
z ROP Severozápad: 14 542 272 Kč.
Partneři projektu: Ústecký kraj,
Město Litoměřice, Město Terezín,
Mikroregion Budyňsko.
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Dvě povídání před prázdninami
Lyžař Arno Fišera: V Krušných horách je hezky i v létě!
K

dyž si zadáte do vyhledávače, třeba toho od S, jméno a příjmení Arno Fišera, máte
o čtení postaráno. Je samozřejmé, že jako politik, člen rady statutárního města Ústí nad Labem,
krajský zastupitel, radní a náměstek hejtmanky, je medializován právě ve sféře samosprávy i politiky sociální demokracie
a citován v mnoha oblastech života občanů města i celého regionu od Lounska až po Šluknovsko.
Je zkušeným politikem a v profesním životě byl učitelem matematiky a ekonomických předmětů na několika školách a potom
pracoval ve sklářství a dvanáct
let v potravinářském průmyslu. Podílel se i na vývoji výrobků, které jsou stále na trhu. Sám
sebe bere za zemědělce, proto je
tak rád ve Stadicích u pomníku
Přemysla Oráče a především tehdy, když tu osobně vyhlašuje na
Dnu krajských zemědělců soutěž Nejlepší potravinářských výrobek Ústeckého kraje. To je pan
Fišera ve svém živlu. Jde totiž
o soutěž pro dobré potravináře
a přináší jednoznačně i prospěch
občanům, kteří vyznávají kvalitní jídlo od českých výrobců.
Když jsme řekli, že je Arno
Fišera ve svém živlu mezi zemědělci nebo třeba myslivci v libouchecké organizaci, jeho živlem je také jedno ze skupenství
vody – sníh. Absolvoval gymnázium v Jilemnici, na dohled
od Krkonoš, a to tehdy bylo školou ryze sportovní a ve velkém
připravovalo budoucí reprezentanty země- lyžaře do všech
druhů tohoto sportu co jich toto
odvětví má. Arno Fišera byl
tedy od mládí vždycky členem

vrcholové sportovní přípravy. Z Jilemnice ve východních
Čechách poskočil kousek na sever, do Jablonce nad Nisou. Tady
začal běhat za klub Elitex pojmenovaný po významném podniku, ale vychovávajícím opravdovou lyžařskou elitu. Jako lyžař
byl A. Fišera snad všude, kde se

Jak ale říká, v době, kdy se začalo na lyžích bruslit, pomalu končil, poněvadž byl vyznavačem
klasického stylu běhání a jeho
dva metry mu ve skejtování docela vadily...
Arno Fišera poznal sport jako
aktivní reprezentant, jako činovník, jako organizátor, a to

Jako politik, který odpovídá v našem kraji za životní prostředí, se musí v přírodě často
pohybovat. I o volném času...
sport bílé zimy provozuje, reprezentoval republiku třeba na MS
ve ﬁnském Kuopiu – to bylo v letech 1986 a 1988 – a dres se lvíčkem oblékal i jako reprezentant
v lyžařském orientačním běhu.

po Evropě i u nás doma. Je
Ústecký kraj místem ke sportování? Ptáme se Arna Fišery. „To
určitě, stačí se podívat do novin, jak to válejí naši hokejisté,
fotbalisté, baskeťáci, házenkáři,

boxeři a plavci a nerad bych
na další špičkové týmy zapomněl. Ale mám-li hovořit o lyžování, na kvalitní výkonnostní úrovni to v Krušných horách
jde, Krušnohorská bílá stopa je
podporována i Ústeckým krajem
a masové závody vynesou i řadu
talentů. Ale co je to platné –vrcholový bílý sport bude dlouho výsadou Krkonoš, Jizerek
Šumavy nebo Vysočiny.“ Jako
bývalý vrcholový sportovec má
pan Fišera přehled snad o všech
sportech, a teď ho jako ústeckého i krajského radního zajímá Volkswagen Ústecký půlmaratón. Vloni byl první ročník
a hned se zařadil mezi špičkové podniky svého druhu u nás.
Letos, opět v září, očekávají pořadatelé nejméně pět tisícovek
běžců. Budou mezi nimi rozhodně i špičkoví maratónci až
z Afriky, ale také lidi z pracovních kolektivů nebo rodiny s dětmi tady od Labe. Ústecké běhání
na poloviční maratónské trati
má čáku stát se dalším vrcholným sportovním podnikem krajského města i celého Ústeckého
kraje. Vůbec A. Fišera jako radní
kraje podporuje všechny sportovní a volnočasové aktivity lidí,
hlavně dětí a mládeže a pokud
jsou v krajské kase peníze a hospodaření je aspoň trochu solidní, neváhá, aby kraj tam i onde
na sportování přidal. „Nakonec
máme i spoustu partnerských
ﬁrem,“ říká Arno Fišera, „které kraji dávají peníze ze svých
zisků a my je pak sportovcům
a dětem můžeme přerozdělit.
I třeba na akce, kterých bude
spousta i o blížících se prázdninách.Těším se na ně, i když už

to nebude léto jako v mládí a při
sportu. Žel....“
Jako náměstek hejtmanky má
v gesci průmysl, zemědělství,

poněvadž do ní přicházejí noví
investoři a třeba Hitachi se
k Žatci vrátila, i když s jiným
výrobním programem. „V za-

Arno Fišera a loňský vítěze ústeckého půlmaratónu- Philemon Kirneli Limo z Keni.
životní prostředí a také strategickou průmyslovou zónu
Triangle na Žatecku. Když hovořil o spolupráci s podniky,
které se podílejí na rozvoji kraje, měl na mysli hlavně Czech
Coal, Unipetrol, Spolchemii,
Agrofert, Lovochemii, společnost NET4GAS, elektrárny
a další velké průmyslové kolosy, a třeba i Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje
a spolupráci s dalšími podniky a institucemi. V kraji je jich
hodně a značná část pomáhá
i s přípravou velkých akcí, které zlepšují obraz našeho průmyslového kraje. A Fišera: „Jde
o odborné konference, soutěže
Regionální potravina, Nejlepší
potravinářský výrobek, Krajské
dožínky v Peruci, Setkání zemědělců a tak dále.“ A průmyslová zóna Triangle? Ta začíná A. Fišeru opět uspokojovat,

městnanosti nám do budoucna
Triangle určitě pomůže, začíná
to být živá, aktivní průmyslová
zóna.“
A konečně k životnímu prostředí: „Jsem přesvědčen o tom,
že turisté a cestovatelé po
Krušných horách, kam je nádherné zavítat i v létě (to víte,
bílá lyžařská stopa je hezčí...),
ocení, že se tu životní prostředí
lepší. Pro nás v Ústeckém kraji, pro jeho politiky, je teď nutné upřednostňovat alternativní
zdroje energie, prosazovat další
revitalizaci těchto pohraničních
hor i v těsné spolupráci se sousedním Saskem. Máme na zlepšování přírody Krušných hor
několik projektů v rámci společného programu Cíl 3 /Ziel 3.
Třeba obnovu rašelinišť či lokality pro tetřívky. Mnoho milionů
korun každoročně vynakládáme
na obnovu lesů.“

Radek Vonka: O stojatém čase na rybách a o potřebě nadhledu
N

apadlo nás, že by mohlo být dost zajímavé zjistit, jak se chystá na prázdniny
a jak vůbec tráví volný čas člověk, který má v Ústeckém kraji
„na triku“ turistický ruch. Jestli
prostě kovářova kobyla nechodí bosa. Radek Vonka mě docela ochotně vklínil do už tak
nabitého diáře, a tak jsem se
mohl ptát. Když jsem tak se-

ale v referátu krom jiného regionální rozvoj, a cestovní ruch,
měl by si najít čas a svůj kraj
prochodit, projezdit a prožít.
Stíhá to Radek Vonka?
„Stíhá. Jednak, proto, že musí
a jednak – a to hlavně - protože chce a nemůže bez toho být.
V Ústí nad Labem žiju celý život
a považuju se za patriota, za aktivního patriota. Odjakživa jsem

Když je volno nebo léto –tak na ryby! Tady je pan Vonka právě na pstruzích...
děl proti němu, rychle jsem si
ho zařazoval – evidentně velmi zaměstnaný člověk, trochu
workoholik, na druhé straně
zase pohodář a milovník klidu, muž, který se vám dívá do
očí, poslouchá, a vám je úplně jasné, že mu na sebe svými
slovy prozrazujete víc, než tušíte. Pragmatik, který není zvyklý
plýtvat časem ani slovy. Budiž
– žádné okolky a jdeme na věc.
Takový politik jde z porady na
poradu, z akce na akci, když má

poznával Ústecko a v poslední době se mi to stalo i profesí.
Když vznikala myšlenka vytvořit projekt Brána do Čech s pozdějšími čtyřmi turistickými destinacemi, projížděli jsme kraj
v podstatě pořád a křížem krážem. Není týden, kdy bych nevyrážel někam po kraji. V prošlém týdnu to byl Lovoš a tento
víkend Hazmburk. V poslední době mě hodně zaměstnávají cyklostezky. Cykloturistika je
pořád na vzestupu a tak, jestli

chceme být turistickou destinací na úrovni, musíme budovat
co nejatraktivnější síť cyklostezek a smysluplně ji napojovat na
síť evropskou. Naše chlouba –
Labská cyklostezka bude například součástí trasy z Hamburku
až do Rakouska a na území kraje ji budou větvit další zajímavé
stezky – Podkrušnohorská, kolem Ploučnice nebo podél Ohře.“
Slovo dá slovo a Radek Vonka
přiznává, že sám není nijak
náruživý cyklista, ale jakékoli
cesty kolem vody miluje – aby
taky ne, když jeho úhlavním
koníčkem je rybaření, speciálně potom muškaření. Zejména
Ohře je podle něj naprosto ideální muškařský terén, především úsek pod Nechranickou
přehradou, kde se prý dají
chytit výstavní pstruzi potoční a dokonce i čím dál vzácnější lipani. Rybaření je pro
Radka Vonku dokonalou protiváhou prací nabitých uspěchaných dnů, které nekončí
ani v posteli, protože člověk
dost dobře nedokáže zastavit
mozek na povel. To na rybách,
tam se čas táhne jako med, ba
tu a tam se i zastaví a zůstane viset nad třpytící se řekou,
než ho zase protne muškařská
šňůra a on se, nerad a pomalu,
rozběhne. Vida, takže rybář.
A jinak? Máte přece dva syny,
desetiletého Teodora a osmiletého Alberta? Ti jezdí na ryby
s vámi?
„Jezdí, Teodor už má svou vlastní povolenku. Léto je doba, kdy

mám na kluky a vůbec na rodinu přeci jen víc času a nedám se
o něj připravit. Jezdíme rybařit
– třeba do Slovinska na skvostnou řeku Soču v Triglavském národním parku, tam se mi podařilo chytit mého největšího pstruha
– jedenasedmdesát centimetrů živé délky, nádherná ryba.
Jezdíme tam ale taky kvůli úžasné a čisté přírodě a skvělým a pohostinným lidem. Koneckonců
– některé zkušenosti z tamější praxe provozování rybolovu
a nejrůznějších jiných volnočasových aktivit v naprosté harmonii
s národním parkem, jsem přenesl i k nám, do Národního parku
České Švýcarsko.“
Českosaské Švýcarsko je
vůbec klenot kraje, na který je Radek Vonka evidentně
pyšný, však je také aktivním
účastníkem společných snah
Ústeckého kraje a svobodného státu Sasko o zařazení přeshraničního celku nádherné kulturní krajiny na seznam
přírodních památek UNESCO.
A tak není divu, že i sem se
Vonkovi o prázdninách chystají. Kluci mají nadto slíbený
vysněný výlet do francouzského Disneylandu a pak už zase
zpátky – tentokrát do Českého
středohoří, kde Radek Vonka
pro své syny připravil putování po slavných i neznámých vyhlídkách a rozhlednách.
„To by kluci měli znát – a nejen oni. Někteří lidé dodnes netuší, že máme v kraji snad nejvíc rozhleden v Česku, že mnohé

z nich prošly zevrubnými opravami a na další se v nejbližší

že slevová karta má svrchovaný
smysl, že umožňuje prožít da-

Radek Vonka je členem rady Ústeckého kraje a stará se v našem regionu o to, co ho
mimořádně baví –turistický ruch a regionální rozvoj
době chystáme. On ten náš kraj
je přeci jen nejkrásnější shora. Třeba takový pohled z vyhlídky nad Mukařovem, nebo
panorama viděné z Milešovky
a Házmburku... To nikde jinde
neuvidíte. A navíc si člověk tam
nahoře báječně urovná myšlenky a dokáže se dívat nejen na
krajinu, ale i na život samotný
s tolik potřebným nadhledem.“
Už jsem skoro na odchodu,
ale přeci jen mi to nedá a zavedu ještě řeč na čím dál známější a častěji využívané Rodinné
pasy. Prázdniny začínají za pár
dní a tuhle užitečnou brožurku,
u jejíhož zrodu stál právě Radek
Vonka, vloží do svých baťůžků
už více než šest tisíc rodin. Za
čtyři roky existence se ukázalo,

leko víc věcí za jedny peníze.
Slevy platí na hradech a zámcích, na koupalištích, v zoologických zahradách, v mnoha
jiných turistických cílech a dokonce i v některých obchodech
a službách.
„Mě na Rodinných pasech
baví právě to, že člověk může
dopřát především dětem – protože prázdniny přece patří hlavně jim – daleko větší porci zážitků. A zážitky, to jsou cihly, ze
kterých si všichni stavíme vzpomínky. Tak jestli máte ještě kousek místa, napište tam, že přeju
všem rodinám z Ústeckého kraje, aby prožily krásné a neopakovatelné prázdniny a aby jich
alespoň část strávily tady, u nás.
Stojí to za to.“

Ústecký kraj
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Na povodně nejde zapomenout, ani ve skvostném létě
S

hejtmankou
Vaňhovou
zveřejňujeme v našich novinách často zásadní rozhovory nebo zamyšlení o nejvážnějších tématech a aktivitách
kraje směřujících k lepšímu životu jeho občanů. Nyní ale začínají prázdniny a také představitelky kraje se zeptáme na
to, jaké ji čekají dva měsíce.
Ale nejprve trochu o počasí.
Meteorologové předpovídají
pro náš kraj v posledních týdnech velice často krupobití,
nárazový vítr a enormní bleskové srážky...

„Ne, to tedy určitě nejde. V červenci 2009 přišly povodně, které
zničily krajský majetek, ale také
nemovité a movité věci občanů,
obcí, ﬁrem, podniků i například
Českých drah. Škody byly tehdy
hodně přes půl miliardy korun.
Obnova území nás stála moc sil
a ještě více ﬁnančních prostředků, jen připomenu, že jsme poskytli ﬁnanční dary nejpostiženějším občanům ve výši téměř
devíti milionů korun. A před dvěma roky tu byly povodně znovu,
v červnu a pak v srpnu. Škody
v roce 2010 byly za 1,9 miliardy

museli jsme území obnovovat,
ne vylepšovat.“
Skončilo jaro. Dny se sice
zase zkracují, ale léto nastupuje s plnou intenzitou. Kam
se chystáte vy v době poněkud oddechové, kdy ani novináři nemají zrovna moc
o čem psát?
„Naši novináři mají vždy
o čem psát, i když to má k pravdě občas dost daleko. Já si ani
neumím představit, co by se
stalo, kdybych odjela na dovolenou někam nadlouho a daleko jako jiný občan a přišly zase
povodně. To by byl sólokapr,
hejtmanka si užívá a lidi se topí
v bahně. Ne, to si nemohu dovolit, i když máme perfektně propracovanou součinnost všech

složek integrovaného záchranného systému. Na naše vodní
záchranáře, zdravotníky, policisty, profesionální i dobrovolné
hasiče, profesionály
z letecké záchranné
služby i členy neziskových, tedy humanitárních organizací,
je spolehnutí. A nesmím
zapomenout
na perfektní vojáky
– ženisty co pak stavěli provizorní mosty.
A také výborně funguje sytém krizového
Hejtmanka na projížďce po nové části Labské cyklostezky v Malém Březně na Ústecku
řízení.“
Letošní dva prázdninové měsíce strávíte převážně
v kraji. Kam se chystáte?

Zničený most přes říčku Kamenici ve Hřensku – to bylo v létě 2010. Ženisté tu hned
potom postavili kovovou konstrukci mostu provizorního...
Asi to nejde nevzpomenout si na potopy v Ústeckém
kraji, které nás v roce
2009 a 2010 zasáhly právě
o prázdninách...

korun, přes půl miliardy jsme
museli vynaložit na obnovu silnic ve správě kraje. A jak by se ty
stamiliony hodily jinde, na obyčejných opravách, rekonstrukcích a modernizacích silnic. Ale

... a potom se Hřensko dočkalo i zcela nového betonového mostu. Tomu snad už velká
voda neublíží. Investorem akce za 30 milionů byl Ústecký kraj a most byl uveden do
provozu v listopadu 2011..

Den dětí s pohádkami na Novém Hradu
Z

ámek Nový Hrad v Jimlíně
se stává stále oblíbenější
památkou Dolního Poohří, jedné ze čtyř turistických destinací
Ústeckého kraje. Na zámku nedaleko Loun byla neděle 3. června ve znamení oslavy Dne dětí.
Dětský den, aneb Pojďte s námi
do pohádky, připravil Ústecký
kraj, zřizovatel této příspěvkové
organizace, spolu s Agenturou
Armentum a správou krajského
zámku. Poněvadž se pár desítek
minut před zahajovací desátou
hodinou umoudřilo počasí, navštívily jimlínský zámek stovky
spokojených dětí a jejich rodičů. Místy nebylo k hnutí, hlavně tam, kde se prodávalo něco
dobrého na zub, kde vystupoval
kejklíř Půpa, hrálo se divadlo,
zpíval a hrál Arcus gothic music nebo se předváděli nebojácní chlapi ze Šermířského divadla
Zubří. Byli tu medvěd a opička
a děti se také mohly zapojit do
zvídavého kvízu o pěkné ceny.

Kejklíř Půpa byl fakt dobrý. Děti za ním chodily z jednoho nádvoří zámku na druhé...
Tím není výčet nedělního programu samozřejmě komletní...
Jak zdůraznila v pravé poledne
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová, akce na zámku jsou
oblíbené a blížící se prázdniny

Hejtmanka Jana Vaňhová právě otevírá odpolední blok Dne dětí na Novém Hradu. Vpravo
je ředitel zámku Josef Kabát.

nabízejí další zajímavá setkání
i prohlídky zrekonstruovaného
Nového Hradu. Ty si vyžádaly od
kraje, ministerstva kultury nebo
z dotací z EHP/Norsko více než
120 milionů korun. Podrobnosti

o létě 2012, možnostech svatebních obřadů i řadě kulturních
akcí poskytl stovkám návštěvníků na prvním nádvoří také
ředitel Zámku Nový Hrad, p.o.
Josef Kabát.

Hastrman čili vodník, čert a jedna ze zámeckých paní. A malá a nadšená Baruška...

Příště v krajských novinách
Poslední červnovou neděli se na mosteckém polygonu sešli členové složek Integrovaného záchranného systému ÚK. A s nimi stovky
zvídavých návštěvníků. O Dni záchranářů 2012 připravujeme do dalšího vydání našich novin fotoreportáž.
Ústecký kraj úspěšně pokračuje s projektem na podporu cestovního ruchu Nová kvalita. Jeho hlavním smyslem je přeshraniční spolupráce české a saské strany Krušných hor. Podrobněji si o projektu realizovaném v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 povíme také příště.
Do poštovních schránek dostanete červencové Krajské noviny Ústeckého kraje poslední dva dny prvního prázdninového měsíce.
HEZKÉ PRÁZDNINY, NÁDHERNOU DOVOLENOU A KRÁSNÉ LÉTO, milí čtenáři!

„Vyrazím si na houby, projedu se na kole, to si opravdu odpočinu, aktivní sport
je úžasná věc. Těším se také
na některé hrady a zámky.
Obecně se ví, že jsem dělala
a dělám vše pro slávu a oblíbenost jediného našeho historického majetku, krajského zámku - Nového Hradu
u Jimlína. I na něj vyrazím, třeba 28. července tam hrají divadelníci na motivy Williama
Shakespeara. A 4. srpna bude
na zámku koncert folkové skupiny z Brna. Ráda také jezdím
na jiný zámek na Lounsku,
do Krásného Dvora. Je krásný nejen jménem, má nádherný park a pěkné akce. Je to národní kulturní památka, jedna
ze čtrnácti v našem kraji“.

Léto ale nebude jen cestování po kraji, že?
„To rozhodně ne. Budu se starat aspoň pár dní o vnučku, kterou
moc nevídám a třeba v červenci mě čekají v Jirkově vdavky dcery. Pojedu také za rodiči a musím
udělat věci a práce, které dlouhé měsíce odkládám. Chystám se
i za příbuznými, které žijí po celé
republice a tak si cestování užiju.
A bude ho ještě víc: dva dny budu
v Londýně na Dnu Ústeckého kraje v rámci letní olympiády, čeká
mne i zasedání Výboru regionů v Bruselu. Tak to bude moje
léto 2012... Ať je pro všechny občany Ústeckého kraje skvostné
a příjemné!“
Děkujeme za rozhovor.

Tourpropag Písek 2012:
Druhé místo pro Bránu do Čech!

T

ourpropag
je
soutěžní přehlídka propagačních tiskovin obcí a turistických oblastí ČR. Po loňském
hostování v Praze se opět
tradičně vrátil do Písku
a v jeho 16. ročníku opět výrazně mezi 80 projekty bodoval Ústecký kraj. Jeho projekt
Brána do Čech získal v kategorii Synergie tištěných materiálů a internetového marketingu druhé místo. Odbornou
porotu zaujal širokospektrou
nabídkou pro turisty, protože
obsahová náplň tištěného průvodce a propagačních letáků

je detailněji rozpracována na
interaktivním webovém portálu www.branadocech.cz,
nechybí ani facebooková komunikace. „V dnešní době on-line komunikace není tiskovina jediným způsobem, jak
propagovat turistickou nabídku veřejnosti, ale trvale se
stává součástí komunikačního mixu. Jde o vzájemné doplnění obou forem a tento
trend zkrátka Brána do Čech
splňuje,“ řekl k umístění radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Radek Vonka.

Ústecký kraj
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Folklórní Tolštejnské panství

P

ošesté se ve dnech 8. – 10. června uskutečnil ve Šluknovském
výběžku Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství.
Akci podpořil rovněž Ústecký kraj,
který na festivalu zastupovala radní Jana Ryšánková. Tuto oslavu lidového umění a tradic uspořádal
folklórní soubor Lužičan. V rámci šestého ročníku festivalu se divákům představily folklórní soubory – Trenčan ze slovenského
Trenčína, Soláň z Rožnova pod
Radhoštěm, CM Jagár z Havířova,
Baldrián z Pardubic, Jizera
z Liberce, Mateník z Prahy, krásnolipský Křiničánek, Dykyta a pořadatelský Lužičan.

Festival odstartoval v pátek večer na třech místech současně v Doubicích, Šluknově a Krásné
Lípě, kde místní soubory Lužičan,
Dykyta a Křiničánek po slavnostním zahájení VI. MFF TP v pořadu „25 let folklórování v Lípě“
předvedli v plné kráse české tance a písně. V sobotu se všichni
přesunuli do Varnsdorfu, do areálu Střelnice, nového centra
MAS Šluknovsko. Ráno se zaplnily stánky řemeslníky v rámci
Staročeského jarmarku a začali
předvádět své umění tradičních
řemesel. I neděle patřila krásným
akcím v Krásné Lípě.
„Není tajemstvím, že náš kraj

FOTOKVÍZ

se nemůže pyšnit
přemírou folklórních tradic a podobných akcí, mezinárodní festival
Tolštejnského panství je jediným svého druhu v regionu,
i když světlo světa již spatřil nový
folklórní festival České Středohoří,
pořádaný v Ústí nad Labem. O to
víc je třeba ocenit práci lidí, kteří si
uchovávání a rozvíjení lidových tradic ze Šluknovska a Liberecka vzali za své a vedou k tomu i mladou
generaci. Popřála jsem organizátorům a městu Varnsdorf, aby se
o ně celostátní média zajímala

V

nejen v dobách, kdy jejich městem
procházejí protestní pochody, ale i
nyní, kdy tudy prochází krojovaný
průvod, všichni se baví a na obzoru
není žádný konﬂikt.“
MFF Tolštejnského panství
podpořil Ústecký kraj z dotačního programu podpory tzv.
živé kultury částkou 50 tisíc
korun.

Fotosoutěž projektu CircUSe

V

e městě Halle an der Saale
se konala výroční konference programu Central
Europe “Discovering CENTRAL
EUROPE”, jejíž součástí bylo
i vyhlášení vítězů fotograﬁcké
soutěž s názvem „Take a closer
look at CENTRAL EUROPE“.
Soutěž probíhala od prosince
2011 do letošního dubna. Na
facebookových stránkách programu Central Europe byly postupně vystavovány fotograﬁe,
které měly vystihovat realizované projekty v rámci programu. Mezi desítkami fotograﬁí z různých projektů získal

snímek, na kterém byl zachycen jeden z velkých brownﬁeldových objektů v Ústí n. L.
(areál Chemopharmy), krásné třetí místo. Autorka, Věra
Frimlová, pracovnice odboru
regionálního rozvoje krajského
úřadu, převzala jako ocenění
diplom a fotograﬁckou knihu
z rukou projektového partnera - Thomas Preuße z DIFU
Berlin.
Ústecký kraj realizuje v rámci programu Central Europe
mezinárodní projekt zaměřující se na zlepšení využívání území a minimalizaci jeho

nekoordinovaného využívání.
V mnoha evropských zemích
a regionech má
masivní rozvoj
okrajových území měst (tzv.
urban sprawl),
změny v ekonomice a účin- Oceněná fotograﬁe – Chemopharma od V. Frimlové
ky demograﬁckých změn vliv na nevhodné a pilotními projekty demonmodely pro využívání území. strovat, jak může být využívání
Konceptem projektu je cyklic- území optimalizováno a jeho
ké využívání území, které bude spotřeba snižována.
společně s dalšími nástroji
Sven Czastka

Stříbro z Plzně
Ve dnech 7. – 9. června se konaly v Plzni Xl. Mezikrajské
sportovní hry zaměstnanců
krajských úřadů České republiky. Krajský úřad Ústeckého
kraje reprezentovalo družstvo
ve složení Milan Gottfried,
Simona Marešová, Zdeňka
Bartoňová, Věra Frimlová, Jana
Kabeláčová, Luboš Trojna,
Dalibor Špoták, Jan Horáček,

Ace, sic,
Sado, yr

Dopravní
značka

Vojenský
útvar

na vítězný Plzeňský kraj (přiznejme zároveň, že pouhý
bod chyběl na stříbro sportovcům z Moravskoslezského
kraje...). V historii mezikrajských her byl jejich hostitelem
už jednou, před dvěma roky,
také Ústecký kraj (v Ústí jsme
byli šestí), největší úspěch je
však spojen s loňským rokem
–v r. 2011 naši reprezentanti v Jihomoravském kraji, konkrétně v Hodoníně, vyhráli!

Miloš Jirásek, Jindřich Bednář,
Petr Mottl a Jan Koutecký.
Nakonec se náš tým umístil
díky vyrovnaným výsledkům
v jednotlivých disciplínách
na krásném a hlavně neočekávaném 2. místě! Pro ilustraci: šestí jsme byli ve volejbalu,
čtvrtí v bowlingu a streetballu
a pátí v tenisu. Jen čtyři body
chyběly našim reprezentantům

Nuselský
umělecký Plošná míra
orchestr (zkr.)

Jelenovitý
sudokopytník

Král zvířat

Anglická
předložka
znamenající
z, od, na

Podzemní
dráha

Stará jednotka objemu

Povrchový
důl

Část nohy

Optický úkaz

Prachové uhlí

Souhlas

Chemická
značka
titanu

Malý
papoušek

Pokud (slov.) 4. díl tajenky

Předpona
soustavy SI

Otázka po
místě
Kliknutí
Ultraﬁalové
záření

Mužské křestní jméno

Slovenské
jméno
Chemická
veličina

Úspěch
Inic. Hadr-bolcové
Datový
formát

Dětský
pozdrav

Rybářské
náčiní

Jít - přechodBaltské moře ník přítomný
(hov.)
5. díl tajenky

Norský web
o počasí

Barokní
hospital

Římsky 99

Divadelní
dekorace

Český básník

Cesta mezi
domy

3. díl tajenky
Římsky 100

Hudební
nástroj

MPZ Dánska

Reklamní
vstup

Diskový oper.
syst.

ZÁMEK NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ
Noc v čase slunovratu, 28. července. Divadelní představení na
motivy W. Shakespeara. Mošny,
4. srpna. Koncert folkové vokální skupiny z Brna.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Kačer – Sochy, do 26. srpna (na parkánu galerie). Konec
(s)nové epochy, do 30. září.
Umění secese a symbolismu ze
sbírky Patrika Šimona.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Cukr, cukr, cukříček, do
5. srpna. Výstava baleného cukru a cukrových homolí sběratelky Miloslavy Žďárské
z Prahy. Na začátku prázdnin,
5. až 7. července, 9 – 17 hod.
V Archeologickém skanzenu
Březno u Loun vystoupí skupina Haljaruna, aby ukázala, jak
vypadal život starých Germánů
a Slovanů.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Kamenina, porcelán a sklo ze
sbírek muzea, 13. července až
16. září.

Letní výtvarné dílny v galerii,
10. až 13. července. Určené pro
děti od 6 do 15 let, které mají
rády výtvarnou tvorbu a umění.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH

Století lilie – 100 let Junáka na
Teplicku, do 26. srpna. Zmizelá
Krupka, do 26. srpna.

Emil Filla - Navrácené obrazy,
do 9. září.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Kráčející sochy, do 30. září.

Keramické kroužky opět vystavují, do 28. srpna (budova
W. Churchilla 3).

Iniciály
Steinbecka
Voda z Adršpachu

Ku-klux-klan
(zkr.)

panství Jiří Popel z Lobkovic začal připravovat v roce 1593 plány
na dostavbu i vybudování kláštera. Bohužel zemřel a letopočet 1607
nad severovýchodním vchodem
připomíná jeho smrt. Zachované
střílny a stopy střel svědčí o tom,
že se kostel (v němž byla prachárna a pokladnice) aktivně za 30leté
války zapojil do obrany města. V r.
1667 nechal Hrzán z Harasova nedostavěnou kostelní loď rozebrat
a kámen byl použit pro stavbu mostu přes říčku Chomutovku. Dnešní
část kostela je asi jednou pětinou
původní rozlohy stavby a do uliční
fronty vystupuje zazděný štít hlavní lodě a kazatelna. V roce 2009
byla kompletně opravena střecha
a o dva roky později byly klasickou technikou zakládání skla do
oboustranného pocínovaného olověného proﬁlu restaurovány vitraje Ježíš Kristus, sv. Barbora a sv.
Antonín Paduánský. Obnova přesáhla půl milionu korun, přičemž
Ústecký kraj přispěl prostřednictvím Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
částkou 390 000 Kč.
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 18. července na adresu: Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd.
tiskových informací, Velká
Hradební 48, 400 02 Ústí n.
L. nebo na emailovou adresu: ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo: fotokvíz.
Nezapomeňte i do mailu
napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Jednání

1. díl tajenky

minulých novinách jste
správně hádali, že se jedná
o Sochu Sv. Jana Nepomuckého
z Lipé u Třebenic, k.ú. Mrsklesy
(viz malé foto). Z došlých odpovědí
jsme vylosovali tři: Josefa Beneše
a
Tomáše
Novotného
z Chomutova
a
Simonu
Wa lt e r o vo u
z Třebívlic. Ti
se mohou těšit na dárky od
Ústeckého kraje.
Kostel, jehož zasvěcení a umístění jsou dnešní hádankou, leží
u historické obchodní trasy, směřující do Lipska. Památka patří k nejtajemnějším kostelům postaveným v 15. století, objekt byl zařazen
v komplexu hradu Oberstein, zmíněném v majetku německých rytířů již v roce 1280. K výstavbě hradu v plné míře nedošlo a ani kostel
nebyl dokončen v původní rozloze.
V roce 1584 byla rozestavěná stavba zničena silnou bouří a majitel

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Lidé a události, do 30. srpna
(radnice). Chomutovská výročí.

Puls

Souzvuky
tónů

Se (slov.)

KŘÍŽOVKA O CENY

Dárek (špan.)
Vše v pořádku

Léčebna
dlouhodobě
nemocných

Malý stát
v jihozápadní
Asii

Hudební žánr
Sec. sockets
layer

Chemická
značka
telluru

Klavír

Věk (angl.)
Tur
Turistův
pomocník

Předpona
soustavy SI

Izraelský
samopal

Blboun
nejapný

T

Místní síť

Strojní puška

Chemická
značka
aktinia

Půda

International
phonetic
alphabet
(zkr.)

Ženské křestní jméno

Takto (lat.)

Patřící Evě

Korálový
ostrov
Snížený tón
My - 3. pád

Možná
Počítačová
sběrnice
Evropský
parlament

Eso (špan.)

Čaj (angl.)
Opak světla

Značka tónu
On (něm.)

Chem. zn.
chloru

Předložka

16. písmeno
řecké
abecedy

Tresť

2. díl tajenky

Chemická
značka
hliníku

Menší příčná
ﬂétna

Kolísání tónu
při zpěvu

Barvivo na
vejce

Portugalská
řeka

i, kdo luštili v našich novinách
květnovou křížovku, dobrali se k tajence Kdy bude tradiční
Den záchranářů Ústeckého kraje (?) Odpověď na položenou otázku byla v článku na titulní stránce:
Záchranáři se předvedou v Mostě
a zmíněný den bude (vlastně už
byl) 24. června. Do losování jsme
zařadili e-maily a korespondenční lístky všech úspěšných luštitelů
a věcné ceny pošleme pětici šťastných, které jsme vylosovali: Jsou
jimi Dagmar Myšková z Boletic
n. L., František Koutský z Děčína
2, Ivana Kolenová z Mostu, Eva
Studená z Ústí nad Labem a Josef

Kubelka z Teplic. 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 18. července na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí n. L., elektronicky na
s e b 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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