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stecký kraj každoročně vypisuje více než deset různých dotačních titulů.
Jde například o oblasti školství, kultury, sportu, životního prostředí nebo sociálních služeb a zdravotní péče.
Jen pro letošní rok je na tyto
prospěšné aktivity vyčleněno z krajského rozpočtu přibližně 120 milionů korun.
Ústecký kraj touto cestou
pomáhá tam, kde je nejvíce potřeba a kde scházejí finanční prostředky z jiných
zdrojů, například ze státního
rozpočtu.
Všechny dotační tituly
Ústeckého kraje mají jasná
pravidla, která určují na co,
jak a kdy je možné žádat.
Přesto se čas od času objeví
připomínky, že využití dotací mezi jednotlivé žadatele

www.kr-ustecky.cz

SEVEROČESKÉ
FARMÁŘSKÉ TRHY

Pro vaše větší bezpečí:

Dary pro INTEGROVANÝ

vám i v srpnu nabídnou
čerstvé a kvalitní výrobky...

OSMNÁCT RAD

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

(vystřihněte si!)...

SLOVO HEJTMANKY

Krajské dotace
pomáhají

INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU

z okresů kraje není rovnoměrné. Odpověď je vždy stejná a velice jednoduchá – kdo
nežádá, nemůže krajské prostředky obdržet. V rámci našeho kraje jsou okresy, kde
jsou žadatelé velice aktivní,
naopak u jiných je zájem minimální. Kdo nepodá kvalitně zpracované projekty a žádosti, nemůže na podporu
pomýšlet.
Každý rok se z dotačních
titulů Ústeckého kraje podaří zrealizovat a podpořit
stovky prospěšných aktivit
a akcí. Jde o pozitivní zprávy, o které mají média bohužel velmi malý zájem, a proto
se tyto informace k veřejnosti jen těžko dostávají. V tomto vydání Krajských novin se
dotačním titulům Ústeckého
kraje věnujeme obšírněji
a přinášíme i konkrétní příklady realizací. Věřím, že
i v dalších letech budou krajské dotace pomáhat stejně
dobře, jako tomu bylo dosud. V následujících číslech
našich novin vám postupně
představíme jednotlivé dotační tituly.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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I v těžké době náš kraj obezřetně hospodaří
M
ezinárodní ratingová agentura Moody´s Investors
Service potvrdila Ústeckému
kraji vysoké ratingové hodnocení na úrovni Aa1.cz, což
je nejlepší možné ohodnocení, kterého kraj může dosáhnout. Podle vyjádření agentury
národní rating Aa1.cz udělený
Ústeckému kraji odráží obezřetné rozpočtové hospodaření kraje, které mu pomohlo zachovat
solidní provozní výsledky a dostatečné ﬁnanční rezervy. Již
v květnu předalo Ministerstvo
ﬁnancí ČR Ústeckému kraji
zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření...
Pokračování na str. 2

Ředitel organizační složky mezinárodní ratingové agentury Moody´s Investors Service Petr Vinš (vlevo) předal ratingové hodnocení
Ústeckého kraje hejtmance Janě Vaňhové a jejímu zástupci Pavlu Koudovi. Příležitostí k tomu bylo jednání krajského zastupitelstva na
sklonku června.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
si plně uvědomujeme a patříme straně o vliv Auditu EK, který
je pro školství zásadní
k nejaktivnějším krajům v tomto z více jak 2 000 projektů realizooperačním programu.“

V

zdělanostní
struktura
občanů Ústeckého kraje je dlouhodobě nepříznivá.
Jednou z aktivit, která má tento
handicap v porovnání s dalšími kraji pomoci vyrovnávat, je
Operační program Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
(OPVK). Na aktuální situaci
i úspěšnost Ústeckého kraje při
čerpání jsme se zeptali Pavla
Koudy, zástupce hejtmanky
Ústeckého kraje.

*Jak osobně vnímáte přínosy Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v našem kraji?
„Z mého pohledu jde o jeden
ze zásadních programů, který významně napomáhá zlepšovat
vzdělanost v našem kraji. Z různých analýz a studií máme potvrzeno, že kvalitnější a vyšší vzdělání
občanů je jednou z cest při řešení
vysoké míry nezaměstnanosti. To

*Nyní však ministerstvo školství pozastavilo Ústeckému
kraji proplácení prostředků
z OPVK. Čím si to vysvětlujete?
„My jsme s tímto pozastavením
nesouhlasili, protože jsme pro
něj neviděli žádné důvody a ministerstvo nám konkrétní důvody
dosud nesdělilo. Podle mého názoru jde na jedné straně o jakousi daň za úspěšnost a na druhé

Opravárenské středisko Solar Turbines

Prezident společnosti Solar Turbines Jim Umpleby, hejtmanka Jana Vaňhová a ředitel Czechinvest Miroslav Křížek stříhají pásku
u nového opravárenského střediska

S

polečnost Solar Turbines,
zaměřená na výrobu turbín, otevřela své high-tech

opravárenské středisko v průmyslové zóně Triangle. U slavnosti se všemi zaměstnanci

a jejich rodinami nechyběla
ani hejtmanka Jana Vaňhová
a její náměstek Arno Fišera.

vaných v ČR vybral ke kontrole na
místě 8 projektů a z toho 4 z globálních grantů Ústeckého kraje.
Ústecký kraj rozdělil v tomto programu již 1,2 miliardy korun, to
je více než 80% alokovaných prostředků. Peníze k přerozdělování
na jednotlivé projekty dostáváme
od ministerstva školství a to má
nyní velké problémy s vlastním
rozpočtem, protože má zastavené platby z Evropské komise.“
Pokračování na str. 3

Opravárenské středisko je určeno na opravu turbín z Evropy
a Afriky, je vybaveno špičkovou
technologií a je jediné v regionu Evropy. V tuto chvíli zaměstnává přes 70 zaměstnanců, ovšem dle plánů společnosti je
cílový stav cca 500.
„Ke
společnosti
Solar
Turbines máme vřelý vztah, neboť byla po delší době první,
která si pro své působení vybrala právě zónu Triangle a tím
zahájila jakousi její renesanci.
Nový závod vyrostl doslova na
zelené louce v přislíbeném termínu a nabídl již první pracovní místa lidem v Ústeckém kraji,“ připomněla v úvodní řeči
hejtmanka Jana Vaňhová. Vice
prezident společnosti Peter
Taylor poté představil zaměření a plány společnosti a neopomněl zdůraznit, že umístění
opravárenského centra právě
v zóně Triangle má strategickou hodnotu. Ředitel agentury Czechinvest Miroslav Křížek
poté zařadil tuto investici
mezi deset nejlepších a nejzajímavějších v České republice.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

I v těžké době náš kraj obezřetně hospodaří

Vybíráme ze 108. schůze RÚK (III. volební období) dne 11. července:

Pokračování ze str. 1

O skupině pro sociálně vyloučené lokality

...Ústeckého kraje s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, a to včetně zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek.
„Vysoké ratingové hodnocení Ústeckého kraje potvrzuje, že krajský rozpočet je připraven zcela profesionálně,
apoliticky a s maximální péčí
dobrého hospodáře. Při projednávání na zastupitelstvu má
krajský rozpočet již tradičně
jednohlasnou podporu napříč
politickým spektrem,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Jak dále
doplnila: „Jsem ráda, že výsledky nezávislé renomované

Rada vzala na vědomí informaci o čtvrtletní činnosti pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality (PS SVL) za období
březen – červen 2012. Činnost PS SVL spočívá zejména ve vytváření platformy pro věcnou diskusi mezi představiteli místních
samospráv a Agenturou zřízenou Úřadem vlády ČR. Kromě pravidelných individuálních i skupinových jednání a seminářů se
činnost zaměřuje rovněž na provázání informací získaných od
Policie ČR a Úřadu práce ČR (na krajské úrovni).

Navýšení příspěvku zřizovatele
Radní souhlasili s navýšením příspěvku zřizovatele ve výši
74 850 000 Kč pro zařízení sociální péče zřizované Ústeckým
krajem, a to na zajištění provozních potřeb. „Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby poklesla u našich organizací o 12
milionů oproti loňsku, a už ta byla hluboko pod reálnými potřebami našich zařízeních. Dalším avizovaným propadem příjmů,
který organizace předpokládají, je pokles plánovaných příjmů
od zdravotních pojišťoven.Na základě toho vyčíslily naše organizace požadavek na doﬁnancování ve výši téměř 75 milionů korun.
Rozhodli jsme se tuto částku zaplatit z našeho rozpočtu, přestože
ﬁnancování sociálních služeb má být v první řadě úkolem státu
a mohli jsme ji v ideálním případě použít na další rozvoj namísto
sanování propadu ze státního rozpočtu,“ doplnila radní pro sociální oblast Jana Ryšánková.

Přerušení prací u Podbořan
Na jednání bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo u akce „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém
kraji - Část 1 – nová komunikace u města Podbořany“. Tím se pozastavují práce na přípravě projektu do další fáze do doby vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků. Stavba „Nová komunikace u města Podbořany“ je jednou ze staveb, u kterých bylo
uvažováno s jejich realizací s rámci operačního programu ROP
v plánovacím období 2007-2013. Akce je připravena do stupně vydaného pravomocného územního rozhodnutí a zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení. Další postup je podmíněn kompletním majetkoprávním vypořádáním stavbou dotčených pozemků.

agentura zcela jasně vyvracejí smyšlené výroky některých
státních i regionálních politiků
o údajném špatném hospodaření a neúměrném zadlužování
v Ústeckém kraji.“
Při hodnocení hospodaření
bylo konstatováno, že správa
i řízení aktiv kraje jsou na dobré
úrovni. Ústecký kraj si vybudoval pověst subjektu, který plní
nebo dokonce překonává stanovené rozpočtové cíle. Toho
dosahuje především díky obezřetnému plánování příjmů
a solidní kontrole rozpočtových
výdajů.
I když je plán kapitálových
výdajů kraje ambiciózní, ratingová agentura Moody´s
Investors Service věří, že

vedení kraje bude i nadále přistupovat k hospodaření s dostatečnou opatrností a zabrání růstu zadlužení nad úroveň
plánovanou pro rok 2012, což
je také prioritní cíl Ústeckého
kraje pro letošní rok. Celkově
dobré řízení rozpočtu ÚK je
podpořeno také komplexním a transparentním ﬁnančním výkaznictvím včetně tvorby víceletých rozpočtových
výhledů.
Při porovnání zadluženosti v rámci Ústeckého kraje se
zadlužeností České republiky,
je zajímavá skutečnost, že občan bydlící v Ústeckém kraji by
z průměrné mzdy (24 126 Kč) potřeboval v uvozovkách „jen“ 2,55
% na splacení dluhu, kterým je

Ústecký kraj zatížen. Zatímco občan České republiky by na splacení veřejného dluhu ČR potřeboval bezmála 6 a půl takových
platů. Od roku 2001 Ústecký kraj
zadlužil každého svého obyvatele částkou 616 Kč, zatímco
stát ve stejném období zadlužil každého obyvatele zhruba
o 119 000 Kč. Ústecký kraj se zadlužil především z důvodu odstranění povodňových škod po
bleskových povodních v roce
2010 na silnicích 2. a 3. tříd,
dále z důvodu předﬁnancování
projektů hrazených z Evropské
unie, zejména Regionálního
operačního programu, a v neposlední řadě z důvodu doﬁnancování investičních akcí do majetku Ústeckého kraje.

Hitachi obnovuje výrobu

N

áměstek hejtmanky Arno
Fišera navštívil závod společnosti Hitachi v průmyslové zóně Triangle. Společnost
zde působí dlouhodobě, ale
výroba obrazovek byla ukončena a momentálně se rozjíždí nová produkce zaměřená na
brzdové systémy do automobilů. Společnost má nasmlouvané kontrakty a přijaté první
zaměstnance. Brzy již bude závod připraven i vybaven k zahájení pravidelného provozu.
Při té příležitosti navštíví náměstek společnost opět.

Za společnost Hitachi Cable Europe Limited zleva HR manažerka Daniela Čásová, výrobní manažer Martin Mikula a vedoucí org. složky Hideki
Hagiwara, dále náměstek hejtmanky Arno Fišera a zástupce ředitele KÚ Jaroslav Pikal a zcela vpravo je projekt Manažer Masaki Karino

Z mimořádné RÚK dne 17. července:

Předčasně ukončený projekt
Rada kraje v návaznosti na usnesení zastupitelstva rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené se společností Rema
Média s.r.o. Dodatkem se strany dohodly na předčasném ukončení díla Propagační kampaň k projektu Propagace rekultivovaných
a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“. Předčasně ukončený
projekt bude ﬁnancován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v maximální výši 24 milionů korun a výstupy pořízené v rámci projektu
se budou využívat v rámci propagace kraje.

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

konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa

ŘEDITELE
Střední školy technické, Most,
příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí
pracovní místo ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti
K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené
kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní
místo (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy
je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 15. 8. 2012 na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: SŠ technická, Most - neotvírat“.

Pět barevných stuh
V

obci Koštice
na Lounsku
bude ve čtvrtek
2. srpna předáno pět barevných
stuh pěti vítězům jednotlivých
kategorií soutěže Vesnice roku
a také diplomy a čestná uznání.

Vítěznou a tedy
nejcennější stuhu –bílou – převezmou
spolu
s ﬁnanční cenou
představitelé Koštic, jejichž obec
bude reprezentovat náš kraj
v celostátním kole.

Příště koncem srpna!

V

příštím vydání Krajských novin vás seznámíme s dalšími dotačními tituly Ústeckého kraje, podíváme se na
oslavy 100. výročí narození kpt. Otakara Jaroše a znovu si
řekneme pár rad od Poradny ve finanční tísni. Aktuálně navštívíme také některé školy v kraji - 3. září totiž začne – ač je
to neuvěřitelné – další školní rok.

Stoupá obliba farmářských trhů
I

v srpnu se uskuteční v několika městech po kraji
Severočeské farmářské trhy,
které spolupořádá a finančně podporuje Ústecký kraj
(www.severoceskefarmarsketrhy.cz). V Teplicích budou
SFT 10. 8. a 24. 8. (pátky) od
13 – 18 h., v Chomutově na
Náměstí 1. máje 18. 8. (sobota) od 8 – 12 h. V Mostě na
hipodromu budou trhy 25. 8.

také dopoledne. Ústí
nad Labem
p ř i p r av uj e
trhy na sobotu 25. 8.
dopoledne
na Severní
Terase a ve
čtvrtek 30. 8. od 11 – 18 h.
nabídnou své zboží prodejci
u OC Forum v centru města.

Most bude
hostit SFT
opět na hipodromu,
a to 25. 8.
dopoledne.
Kadaň nabídne SFT
v době od
12 – 17 h. ve čtvrtek 23. srpna
na Mírovém náměstí. Cílem
Severočeských farmářských

trhů je umožnit lidem
v Ústeckém kraji pohodlně
a pravidelně nakupovat čerstvé a kvalitní potraviny od lokálních prvovýrobců či prověřených dodavatelů a díky
přímému kontaktu zákazníka a prodejce ovlivnit nabídku na trhu.
Podobné trhy nabízejí také
další města a organizátoři po
celém kraji.

Nejlepší jsou Doubice a Dolní Poustevna

V

prostorách
zámečku
Větruše byly slavnostně
vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže Skleněná popelnice
za rok 2011, v rámci které obce
a města Ústeckého kraje měří
své síly v oblasti třídění komunálního odpadu.
V kategorii Město 2011 získala prvenství Dolní Poustevna,
která obdržela šek na 50 tisíc korun, druhé místo obsadil Úštěk (30 tisíc korun), třetí
byla Krásná Lípa (šek na 20 tisíc korun). V kategorii Obce
2011 se na prvním místě umístily Doubice, které si odnesly
šek v hodnotě 35 tisíc korun.
Druhou příčku obsadila obec
Libčeves (šek na 20 tisíc korun).
Obec Lobendava získala na třetím místě 10 tisíc korun.
Všichni ﬁnalisté obdrží také
vnitřní separační nádoby, které věnoval partner soutěže společnost EKO-KOM, a.s., tj. sadu

4 kusů pro obecní úřady a 2 sady
8 kusů pro městské úřady.

Konečné pořadí
Kategorie obce 2011:
1. Doubice, 2. Libčeves,
3. Lobendava, 4. Staré Křečany,
5. Vrbičany, 6. Staňkovice,
7. Deštnice, 8. Vědomice,
9. Horní Podluží, 10. Otvice.
Kategorie Město 2011:
1. Dolní Poustevna, 2. Úštěk,
3. Krásná Lípa, 4. Chřibská,
5. Litoměřice, 6. Mikulášovice,
7. Jiříkov, 8. Louny, 9. Velký
Šenov, 10. Česká Kamenice.
Skokan roku: obec Jetřichovice
Projekt
Skleněná
popelnice probíhá ve spolupráci
Ústeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s. již sedmým rokem.
V roce 2011 se podařilo v oblasti tříděného sběru a využití
odpadu dosáhnout pozitivních
výsledků. „Jsem rád za postupné zlepšení přístupu obyvatel

Ústeckého kraje ve třídění odpadů,“ řekl náměstek hejtmanky
Arno Fišera. Oproti roku 2010,
kdy skončilo množství vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu pod hranicí
32 kilogramů na osobu za rok,

se podařilo lidem v kraji vytřídit v roce 2011 o 9 % odpadu
více, tedy téměř 35 kilogramů.
V průměru v loňském roce každý vytřídil 19 kg papíru, 8 kg
skla, 7,6 kg plastů a 10 kg nápojových kartonů.

Vítězem v kategorii měst se stala Dolní Poustevna. Cenu od Moniky Zeman, zástupkyně
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti, a Martina Holubce,
regionálního manažera společnosti EKO-KOM, přebírá starosta města Miroslav Jemelka
(uprostřed).

Ústecký kraj
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je pro školství zásadní
Pokračování ze str. 1
*Jednáte s ministerstvem
o obnovení plateb?
„Na krok ministerstva školství
jsme zareagovali velmi rychle
a již 18. července proběhla zásadní schůzka s náměstkem ministra
Michalem Zaorálkem. Na velice
vstřícném a otevřeném jednání
jsme se domluvili na zpracování
akčního plánu a věřím, že v září
by se platby od ministerstva měly
obnovit. Co je však zcela zásadní,

pro příjemce dotací se nic nemění, neboť Ústecký kraj má dostatek ﬁnančních prostředků, aby
v mezidobí bez ministerských ﬁnančních prostředků mohl plně
uspokojovat potřeby žadatelů.“

Ústecký kraj. Politická sdružení
a jeden server, které máte zřejmě na mysli, se snaží nepravdivými tvrzeními ohrožovat samotné
čerpání, ale především se zviditelnit před blížícími se krajskými
volbami. Je velice podezřelé, že
po několika letech, kdy program
běží, se objeví politicky motivovaná a bezdůkazná kritika až těsně před volbami. V tomto směru
však máme jasno. Pokud se prokáže, že Ústeckému kraji na základě zmanipulovaných a nepravdivých článků vznikla škoda,

*Někteří regionální politici
se snaží tento operační program kritizovat. Co tomu
říkáte?
„Z mého pohledu jde o nezodpovědné jednání, protože program je
skutečně velice významný pro celý

Dvě otázky pro radní Janu Ryšánkovou:

O nepovedené sociální reformě
*Jak

hodnotíte z pohledu krajské samosprávy
Sociální reformu, spuštěnou Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále
MPSV) hned v počátku tohoto roku?

„Tzv. Sociální reforma, tedy
převod dávkových systémů na
úřady práce, zasáhla vedle občanů, zdravotně postižených
a pracovníků na úřadech práce
také města a obce. Kromě obrovských problémů s vyplácením dávek, které dodnes ohrožuje životní úroveň zdravotně

postižených a jejich rodin, ministerstvo přímo ohrozilo životy
lidí, kteří jsou na dávkách různým způsobem závislí. Nejedná
se přitom jen o nezaměstnané.
Co se týká obcí, mnohé měly již
slušně nastavené sociální šetření v rodinách pobírajících dávky
v hmotné nouzi a zavedly u problémových jedinců na část výplaty dávek poukázky, tohle
všechno je nyní pryč. Úřady práce tyto informace často nemají,
nemají ani dostatek pracovníků na sociální šetření. Proto působí až komicky, když ministerstvo tvrdí, že reformou ušetřilo

miliony. Zneužívání sociálních
dávek nezabránilo, navíc jsou tu
náklady na budování nových poboček, nový počítačový systém.“
*Jak vidí kraje pokračování
reformy ? Není tajemstvím,
že jednotlivé kraje spolu se
Svazem měst a obcí se zaváděním Sociální reformy
nesouhlasily a dávaly k systému řadu připomínek.
Jak se s nimi ministerstvo
vyrovnalo?
„Ministerstvo se s nimi nevyrovnalo nijak. Jeho náměstci

i ministr opakovali jako na kolovrátku, že systém ušetří desítky
milionů, že jedno výplatní místo
je alfou a omegou. Žádné výhody jak pro občana, tak pro úředníky však nevidím. Další perlou,
která bude následovat, jsou tzv.
sKarty. I když se to nezdá, téměř
každý se během života dostane
do situace, kdy bude pobírat
nějakou sociální dávku. Jedná
se o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, podporu v nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi
a dávky pro osoby se zdravotním postižením. V budoucnu by
přes sKartu měly být vypláceny
i důchody a nemocenská. Stát
vám zřídí účet, k němu dostanete tzv. sKartu a prostřednictvím

ní budete dávky vám přiznané vybírat buď v bankomatu
nebo kartou platit ve vyznačených obchodech. Jedná se tedy
o bankovní produkt. Vaše dávky
přiznané státem budou kráceny o bankovní poplatky, z bankomatu je hrazen jen jeden výběr. To nemá oporu v zákoně.
Platba bankovní kartou je jednodušší a bez kontroly v obchodě, nezamezí se tedy zneužívání dávek. Jsou i lidé ﬁnančně
zcela negramotní. Nemají bankovní účet, nevlastní platební
kartu a neumějí s ní pracovat.
Jinak než přes kartu už dávky nedostanou. Pro zdravotně
postižené je to navíc diskriminační, neboť ne všechny bankomaty jsou bezbariérové. Občan

kraj bude tuto škodu právní cestou vymáhat.“
*Můžete uvést nějaké konkrétní výsledky zmiňovaného programu?
„OPVK v Ústeckém kraji dosud
podpořil více než 55 tisíc žáků
a pedagogů a v jeho rámci bylo vytvořeno přes 500 nových výstupů
- vzdělávacích programů, kurzů
a vzdělávacích aktivit. To je přesně to, co náš kraj v boji s vysokou
nezaměstnaností potřebuje.“

už nebude dostávat informace
o změně dávek poštou, vše má
prý nahradit internetový portál, ke kterému se člověk připojí. Co když nemá internet nebo
na něm neumí ? Pro ministerstvo nemyslitelné, v praxi takoví lidé existují. Těch otázek a argumentů proti je moc.
Smutné je, že takzvané úspory,
lépe řečeno více náklady mohly
jít lidem, kteří se bez cizí pomoci
neobejdou a kterým MPSV každoročně ﬁnanční podporu krátí.
Mateřská, rodičovský příspěvek,
podpora pro zdravotně postižené. A určitě by bylo potřebné,
aby se posílily mzdy pracovníků
v sociálních službách, které jsou
hluboce pod průměrem průměrné mzdy v ČR.“

Litoměřický hospic se potýká
s nedostatkem ﬁnancí
V

Ústeckém
kraji
jsou
dva hospice, v Mostě
a v Litoměřicích. Hospicová
péče zmírňuje bolest a utrpení
pacientů trpících nevyléčitelnou
nemocí, zároveň pomáhá jejich
blízkým zvládat nadměrnou fyzickou i psychickou zátěž při
péči o rodinného příslušníka.
I když hospice nepatří mezi příspěvkové organizace kraje, jsou
občanskými sdruženími, krajské vedení si uvědomuje jejich
nezastupitelnou úlohu, a proto
je svými dostupnými prostředky podporuje. Potvrdili to zástupci kraje při návštěvě v litoměřickém zařízení. Financování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje je dosud

v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To ale
v posledních letech postupně
snižuje své příspěvky a řada zařízení tak bojuje o svou existenci. Ředitel Hospice sv. Štěpána
v Litoměřicích Pavel Česal krajskou delegaci, kterou tvořili
radní pro sociální oblast Jana
Ryšánková a zastupitelé Petr
Husák a Hassan Mezian, informoval, že v roce 2010 získal od
státu 4 mil. Kč, loni 3,5 mil. Kč
a letos zatím nic. Ústecký kraj
proto hledá cesty, jak hospici
pomáhat.
„Otázka ﬁnancování litoměřického hospice mě velmi zajímá.
Vím, že v letošním roce od ministerstva nedostal ještě nic a musí

tak od začátku roku využívat vytvořené ﬁnanční rezervy, které
byly určené na opravy a nákup
nového vybavení. Z naší strany
šla na ministerstvo žádost o ﬁnanční podporu pro toto zařízení, protože víme, že jeho služby
jsou na vysoké úrovni a pro nevyléčitelně nemocné velmi potřebné,“ řekla radní Jana Ryšánková
při své návštěvě Hospice sv.
Štěpána v Litoměřicích. Zároveň
prozradila, že Ústecký kraj zajistil částku 140 tis. Kč jako dar od
společnosti Lovochemie. „My
spolupracujeme s významnými
podnikateli a ﬁrmami z regionu
a jejich ﬁnanční podporu směřujeme tam, kde jsou potřeba,“ dodala radní.

Prohlídka Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (zleva): Petr Husák, Jana Ryšánková a Pavel Česal

Regionální potravina Ústeckého kraje zná vítěze třetího ročníku Zajímavá nabídka spolupráce

O

dborná komise soutěže Regionální potravina
2012 doporučila k ocenění devět výrobků z Ústeckého kraje

s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi. O tuto značku se letos ucházelo celkem 93
výrobků od 32 výrobců. O logo

soutěžili v devíti kategoriích. Výrobky hodnotila 8členná odborná komise, k udělení
značky Regionální potravina

Ústeckého kraje 2012 navrhla hodnotitelská komise devět výrobků z následujících
kategorií:

1) Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.)
Verneřický zauzený šunkový salám – AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Verneřice
2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám,
lovecký salám, klobásy, sušené šunky apod.)
Verneřická papriková klobása – AGROKOMPLEX , spol. s r.o. Verneřice
3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
Pastevecký čerstvý sýr – MLÉKÁRNA Varnsdorf, s r.o.
4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.)
Smetanový krém BOBÍK s jahodami – Bohušovická mlékárna a.s., Bohušovice nad Ohří
5) Pekařské výrobky včetně těstovin
Cop Českého Švýcarska – Pavlína Ptáčková, Jiřetín pod Jedlovou
6) Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Dlaskův větrník – František Dlask, Varnsdorf
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje
Kocour světlý ležák – Pivovar Kocour Varnsdorf, s.r.o.
8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
Sušená jablka – SEVEROFRUKT, a.s. , Travčice
9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.)
Květový med – Ing. Radek Geletič, Lovosice
Soutěž Regionální potravina
je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu

malých a středních zemědělců
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky.

Značku Regionální potravina
mají právo výrobci na oceněné
produkty užívat 4 roky.

Podrobné informace o soutěži
můžete najít na www.regionalnipotravina.cz.

S

třední
odborná
škola
v Lounech, p. o. Ústeckého
kraje má přeshraniční spolupráci. Textilní ﬁrma Verband der
Nord-Ostdeutschen Textil - und
Bekleidungsindustrie e. V. sídlící
v Chemnitzu studentům nabídla
trvalé zaměstnání, a to jak absolventům, tak i současným studentům oboru krejčí. Zájem je i o jiné
obory. Náplní práce pro krejčí je

navrhování a ušití oděvů, prezentace před zástupci obchodů
s textilem, a pokud by se kolekce
setkala s úspěchem, pak by ﬁrma
zajistila výrobu. Nabídka všechny studenty velmi zaujala a už
se rýsují první pracovní příležitosti. Po úspěšném jednání ﬁrma
zároveň projevila zájem o další absolventy školy, a to z oboru
strojírenství.

Přezkumy státních maturit

Ž

ádost o přezkum výsledků státních maturit podalo ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje 485 studentů. Nejčastěji se jednalo o neúspěšné studenty, v několika
případech však žádost podávali i úspěšní maturanti,
kteří chtěli dosáhnout lepšího hodnocení. Vyřízení každé žádosti věnovali úředníci
cca 2 hodiny času, průměrná úspěšnost žadatelů činila 6,76%.První žádost přišla

15. 5., nejvíce jich bylo od 11.
do 20.6. Deset z nich bylo postoupeno jiným institucím
(jiný kraj či ministerstvo).
Nejvíce žádostí (412) se týkalo
slohové práce z českého jazyka, úspěšných žadatelů bylo
31 (7,52%). Žadatelé o přezkum písemné práce z německého jazyka (42) nebyli
úspěšní vůbec (0%), z 34 žádostí o přezkum písemné práce z anglického jazyka uspěly
dvě (6,25%).
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OSMNÁCT RAD PRO VAŠE VĚTŠÍ BEZPEČÍ

K

dykoli nás napadne, že
bychom se mohli stát
obětí trestného činu, vybaví se nám nejrůznější nápady
zejména ke zlepšení zajištění
majetku, zpravidla až na druhém místě přemýšlíme o bezpečnějším chování. Veškerá
doporučení se často opakují a zdají se být naprosto jasná, přesto si zkusme některé
rady připomenout. Nenechme
se odradit tím, že jsou mezi
nimi i takové, které budou vyžadovat naši aktivitu a možná i menší ﬁnanční investici. Vše ale
za pocit většího bezpečí stojí. Následující rady a doporučení
jsou od JUDr. Jiřího Vorálka (na snímku).
Vyplatí se udržovat dobré vztahy s příbuznými a se sousedy
(v nouzi je můžeme potřebovat). Mějte jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc rychlejší. Mějte u telefonu také přehled čísel tísňového volání (lékař, hasiči, policie, městská policie).
Bezpečnost obydlí lze zvýšit instalací nejrůznějších mechanických, elektronických a elektromechanických zařízení. Nestyďte
se navštívit nejbližší služebnu Policie ČR, požádejte o kontakt
s pracovníkem prevence kriminality a proberte s ním všechny
svoje představy. Bez ohledu na to si určitě pořiďte aspoň panoramatické kukátko do bytových dveří a instalujte na dveře bezpečnostní řetízek, který dveře udrží jen pootevřené a používejte ho.
Také automobil lze zajistit na vysoké úrovni. Pro začátek si pořiďte alespoň přídavné zařízení pro uzamčení řadicí páky nebo
volantu.
Pro případ, že byste byli vykradeni, je dobré mít fotograﬁe
cennějších věcí, případně napsána jejich výrobní čísla. Usnadní
to jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události a pomůže to Policii v pátrání.
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna, opouštíte-li domácnost (i kdyby to bylo jen na malinkou chvilku). Venkovní, bytové a balkonové dveře zamykejte i na noc.
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Vládní škrty již nesmějí ohrožovat bezpečnostní
situaci v kraji

O

blast bezpečnosti je
téma, které se prakticky každodenně dotýká každého občana Ústeckého kraje. O aktuální situaci v této
oblasti jsme hovořili s Janou
Vaňhovou,
hejtmankou
Ústeckého kraje.
*Co je pro bezpečnost v našem kraji nyní tím hlavním
rizikem?
„Z pozice Ústeckého kraje je
nezbytné, aby již nedocházelo
pod vlivem vládních škrtů k dalšímu snižování počtu policistů
v terénu a byla co nejdříve dotvořena krajská speciální pořádková jednotka. Máme velmi
dobré vztahy s policejním prezidentem Petrem Lessym a víme,
jak zoufalá situace panuje
v rozpočtu policie.“
*Jaká je tedy aktuální situace?

„Speciﬁkem Ústeckého kraje právě v oblasti bezpečnosti jsou sociálně vyloučené lokality a právě tyto oblasti stojí za
skutečností, že se od roku 2008
opět začíná zhoršovat, do té
doby pozitivní, vývoj kriminality. Zvláště markantní je to právě
na Šluknovsku. Z pohledu statistik patří Ústeckému kraji čtvrtá příčka s téměř 30 tisíci trestných činů, při přepočtu na počet
obyvatele je náš kraj dokonce na
druhé příčce hned za Prahou.“
*Čím si to vysvětlujete?
„Příčinami tohoto stavu jsou
zejména nepříznivé socio-demograﬁcké a socio-ekonomické
ukazatele Ústeckého kraje, ať
už jde například o nejvyšší míru
nezaměstnanosti v ČR, vysoký
podíl občanů ohrožených sociálním vyloučením, nízká vzdělanostní struktura.“

*Na co by se policie měla
zaměřit?

těžké tyto struktury odhalovat
a narušovat.“

„Je to primárně kriminalita
v sociálně vyloučených lokalitách, která je kapitolou sama
pro sebe a výrazně se podílí na nevyhovující bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji.
Pro většinu z nás jde o známé
skutečnosti. Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě má
obvykle strukturu, kterou lze
přirovnat k pyramidě, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají nestandardní životní situace lidí žijících v sociálním
vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, kuplíře, organizátory nelegálních zaměstnání
a další osoby organizující systematickou nezákonnou činnost. Tyto ústřední osoby organizující kriminalitu využívají
další osoby ve středním patře pyramidy. Bohužel je velmi

*Jaké jsou plány kraje?

Speciální pořádková jednotka přinesla na Šluknovsko více klidu

J

ednou ze zásadních aktivit a požadavků Ústeckého
kraje a osobně hejtmanky
Jany Vaňhové na českou vládu
a konkrétně ministerstvo vnitra, bylo zřízení speciální pořádkové jednotky pro oblast
severu kraje. Jednotka byla letos opravdu sestavena a v současné době vyjíždí z krajského

Šluknovského výběžku většinou osmnáct policistů. Jsou
dost nenápadní, nemají ohromovat vybavením a atletickými postavami. Doplňují práci hlídek státní nebo městské
policie a v podstatě jejich plné
ba bojové nasazení přichází v úvahu až po té, co běžné
hlídky nebo tzv.antikonﬂiktní

tým v paciﬁkaci osob nebo dokonce krajně pravicových a extremistických skupin neuspějí.
Taková situace na Šluknovsku
nenastala. Klid, alespoň zdánlivý, je i v řadě míst severu
kraje, kde je velké soustředění sociálně vyloučených občanů nebo lokalit s občany
nepřizpůsobivými.
Některé

Nepouštějte nikoho cizího do bytu. Dokud nevíte, kdo je za
dveřmi, neotvírejte.
Podomní nabídky výhodných nákupů odmítejte – prakticky
pokaždé jde o podvod.
Je-li za dveřmi opravář, pracovník úřadu, pracovník plynáren
apod., nechte si předložit průkaz a ověřte si skutečný důvod návštěvy (nejlépe telefonátem na instituci, na kterou se ten člověk
odvolává). Máte-li jakoukoli pochybnost, odmítněte nabízenou
službu a do bytu takového člověka nepouštějte.
Nebudete-li delší čas doma, nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod proudu. Snažte se vzbudit dojem, že jste přítomni – domluvte se s důvěryhodnou osobou, aby byt kontrolovala a vybírala poštovní schránku.
Nikdy neřešte majetkové záležitosti s cizími lidmi, nikdy se nechlubte úsporami a cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. V případě potřeby řešte majetkové záležitosti s právníkem, případně se obraťte
na dobré známé.
Na veřejnosti noste peníze, doklady i klíče v uzavřené tašce
nebo kabelce. Takovou tašku nenoste na zádech, nýbrž na boku
nebo na břiše. Nikdy ji neodkládejte do nákupního košíku, neodkládejte ji v šatně, čekárně nebo na úřadech. Mějte u sebe jen
tolik peněz, kolik nezbytně potřebujete.
Chce-li vám někdo tašku ukrást, nebraňte se za každou cenu
(zdraví a život je přednější, než peníze). Zato křičte, i kdybyste
nikde nikoho neviděli, máte-li osobní alarm, spusťte ho, pachatele možná od pokračování v útoku odradíte.
V případě nutnosti můžete k obraně použít jakýkoli sprej, třeba i deodorant nebo lak na vlasy. Pachatele tím překvapíte,
možná i odradíte.

„Z pozice Ústeckého kraje je prioritní snaha usilovat
pro všechny občany o co nejvyšší bezpečnost. Na září letošního roku připravujeme
velkou bezpečnostní konferenci, kde bude tato problematika ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám hlavním
tématem. Pozveme na ni odborníky na tuto oblast a starosty měst a obcí. Chceme
také, aby se daleko přísněji
trestaly opakované přestupky. Připravili jsme novelu příslušných zákonů. Bohužel tato
naše iniciativa leží více než
půl roku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bez zjevného zájmu pravicových poslanců ji schválit.“

Velitel osmnáctičlenné skupiny SPJ ppor. Tomáš Krajčovič seznamuje policisty s úkoly na noc z 19. – 20. července...
města na Šluknovsko dvě skupiny elitních policistů. Jak nám
řekl velitel Speciální pořádkové jednotky (SPJ- podobné
jsou už jenom v Praze, Ostravě
a Brně) mjr. ing. Stanislav
Krajčovič, koncem července
měla jednotka 65 mužů a o dalších jedenadvacet se má posílit v srpnu. I když řada z jejích
členů je třeba na školách (teď
to bude 24 policistů), přesto
z Varnsdorfu, kde má SPJ operativní základnu, vyjíždí noc
co noc do jednotlivých měst

Podpraporčíci Pavel Horáček (vlevo) a Tomáš Řehák při kontrole v ulicích Varnsdorfu

ohlášené demonstrace nebo
mítinky pokrývají členové SPJ
ze zálohy, ale přesto v minimální docházkové vzdálenosti. Dodejme ale, že členové SPJ
jsou připraveni nekompromisně a profesionálně zasáhnout
i jinde v kraji, třeba při větším
shromáždění lidí s potenciálními konﬂikty a střety. Třeba
na fotbalu, při hudebních produkcích a podobně; ale dokud
opravdový konﬂikt nenastane,
muže v černých uniformách
hned tak nezahlédnete.
Navštívili jsme policisty jeden
čtvrteční večer ve Varnsdorfu.
Na zdejší základně příslušníků speciální pořádkové jednotky se jednotlivé hlídky připravovaly na asi devítihodinovou
noční službu. K pravidelným
činnostem patří v „době klidu“ kontrola heren, pouliční
prostituce nebo řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu či drog, spolupráce s úřady práce nebo s Cizineckou
policií. Pět hlídek vyjelo do
několika měst tohoto regionu,
žádné konﬂikty je nečekaly,
ale v terénu musí být každou
noc a posilují běžné policejní
hlídky. Nakonec- i policisté ze
Speciální pořádkové jednotky
Ústeckého kraje musí být akceschopní, fyzicky na výši a také
je od běžných policistů odlišují mnohem častější tréninky
střelby, sebeobrany, posilování
fyzičky a náročné budou i pravidelně prověrky. Ty na ně připravuje velení SPJ a Policie ČR
jednou za tři měsíce.
Dodejme jen, že osmnáctičlenná skupina varnsdorfské
SPJ pracuje, bydlí a odpočívá
(ale spíše trénuje a posiluje) na
severu kraje tři dny, pak ji vystřídá další skupina...

Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Je lepší
vybírat z bankomatů uvnitř bank, nikoli na ulici.
Vyhýbejte se odlehlým a neosvětleným místům, choďte raději
frekventovanějšími ulicemi.
Vyhněte se čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, zejména v časných ranních a pozdních večerních hodinách.
V tramvaji a autobusu si sedejte co nejblíže řidiči. Ve vlaku si
vyberte kupé, kde jsou už další lidé a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
Nikdy se nenechte doprovázet domů neznámým člověkem.
Nevstupujte s nikým takovým do domu nebo do výtahu (počkejte si na prázdný).

Po regionu Šluknovského výběžku se rozjíždí pět hlídek – do Varnsdorfu, Šluknova,
Rumburku, Jiříkova, další budou operovat třeba v Krásné Lípě nebo Velkém Šenovu...

Pprap. Rudolf Laube ověřuje doklady a způsobilost řidiče k jízdě. Právě teď bylo vše
v absolutním pořádku..

Ústecký kraj
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Představujeme dotace Ústeckého kraje (I.)
K

raj každoročně nabízí žadatelům přes desítku dotačních titulů, kde je k dispozici pro projekty více než 120
milionů korun ročně. Často se
setkáváme s připomínkami, že
využití dotací mezi jednotlivé

Atletika pro děti zavítala
tentokrát do Bíliny

žadatele z okresů kraje není
rovnoměrné. Ono ani rovnoměrné rozdělení dotací být nemůže. Platí totiž jednoduché
a logické pravidlo. Kdo nepodá
kvalitní projekty a žádosti, nemůže na podporu dosáhnout.

Přehled dotačních titulů Ústeckého kraje 2012
Školství, mládež a sport - celkem 16 mil. Kč
1. Sport 2012
2. Volný čas 2012
3. Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
Regionální rozvoj - celkem 22 mil. Kč
1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012
Životní prostředí a zemědělství - celkem 3 mil. Kč
1. Program na podporu včelařů na území Ústeckého kraje
pro rok 2012
2. Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na
území Ústeckého kraje v roce 2012
Kultura a památková péče - celkem 25 mil. Kč
1. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012
2. Program podpory aktivit stálých divadelních souborů
a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok
2012
3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2012

Dnes uvedeme dva příklady
rozdělování krajských dotačních titulů. A to dotací z oblasti
podpory sportu a volného času
za rok 2010 až 2012 a z Fondu
Ústeckého kraje.
Krajem vypisované dotační tituly mají svá pravidla, žadatelé
musí splnit konkrétní podmínky. Aby bylo možno vyhovět
dalším žadatelům bez omezení daných konkrétními dotačními tituly, byl ještě v minulém
volebním období ustanoven
jako „univerzální dotační titul“ tzv. Fond hejtmana (Fond
hejtmanky). Od letošního roku
se fond transformoval na Fond
Ústeckého kraje (FÚK) a má
pevně stanovené zásady, za
kterých lze podporu žadatelům
poskytnout. O poskytnutí či

neposkytnutí dotace z FÚK rozhoduje Rada či Zastupitelstvo
Ústeckého kraje. Hlavní oblasti, které lze podpořit, jsou tyto:
podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací, podpora revitalizace a resocializace
území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů
Ústí nad Labem, Teplice, Most
a Chomutov, ﬁnanční dary
v případě mimořádných nebo
významných událostí.
Veškerá dokumentace k Fondu
ÚK je umístěna na webových
stránkách kraje.
Opět zde platí, že počet a kvalita žádostí určuje úspěšnost
žadatelů, kdo nežádá a nepředkládá kvalitní projekty, nemůže
počítat s masivní podporou.

P

rojekt Atletika pro děti
(ApD) aneb staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje zavítal na konci června na atletický stadion v Bílině. Tradičního
sportování v atletických disciplínách speciálně uzpůsobe-

kraj je pilotním krajem v rámci celorepublikového projektu
Atletika pro děti, který je realizován Českým atletickým svazem.
Celý tento projekt je letos podpořen z Fondu Ústeckého kraje
částkou jeden milion korun.

ných pro žáky mateřských škol
a 1. stupňů základních škol se
zúčastnilo s velkým nadšením
550 dětí z Bílinska, Mostecka
a Teplicka. Akce byla umocněna krásným slunným počasím
a dobrou náladou všech účastníků. Připomeňme, že Ústecký

Stěžejní akcí ApD bude letos
akce u příležitosti slavnostního otevření nového atletického stadionu v Chomutově dne
10. září, které se zúčastní přední čeští olympionici a představitelé všech spolupracujících
partnerských subjektů.

Fond Ústeckého kraje
2010

podpořeno 103 projektů za 30 mil. Kč

4. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
pro rok 2012

2011

podpořeno 194 projektů za 76 mil. Kč

2012

podpořeno 204 projektů za 93 mil. Kč

Sociální oblast a zdravotnictví - celkem 12 mil. Kč

Sport a Volný čas

1. Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012

2010

podpořeno 138 projektů za 7,5 mil. Kč

2. Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2012

2011

podpořeno 174 projektů za 7,5 mil. Kč

Fond Ústeckého kraje – celkem 93 mil. Kč

2012

podpořeno 310 projektů za 14,5 mil. Kč
Malí a mladí sportovci si také v Bílině oblíbili maskota projektu – zajíce Atíka.

Všechny dotace ÚK za roky 2009 - 2011

Nové dětské hřiště v Křimově

Mimo ÚK 7 %

O

Ústí nad Labem 15 %

Chomutov 19 %

Teplice 7 %

bec Křimov má nové dětské hřiště. Vyrostlo na
místě toho starého a místní
pro to původní rozhodně nepláčou. Nový moderní areál byl vybudován za finanční podpory Fondu Ústeckého
kraje ve výši 2,15 milionu korun. Na velkém prostoru je
dostatek místa pro všechny
herní prvky. Nové hřiště nebude sloužit jenom této obci,
ale i dětem ze širokého okolí. Dominantou hřiště je herní
město, ve kterém děti najdou

velkou skluzavku, lanové
můstky a lezecké stěny. Ti nejmenší se mohou vyřádit na
pískovišti a pružinových houpačkách a pro větší jsou připraveny lanové prolézačky.
Dospělý doprovod může posedět v dřevěném altánu. Hřiště
má celkem deset herních prvků a v blízké době přibudou
další čtyři. Dětem i jejich rodičům v Křimově se hřiště líbí.
Reportáž z otevření dětského
hřiště můžete vidět na krajské
webové televizi www.u-tv.cz.

Romantický sen na Krásném Dvoře
s rytíři a dobovou svatbou

Most 10 %

P

Louny 13 %

Některé projekty podpořené z Fondu ÚK v r. 2012
Podrobněji alespoň o 16 projektech ze všech sedmi okresů
kraje s dotacemi z FÚK:

• Oprava oken základní a mateřské školy, obec Zabrušany (TP),
1 800 000 Kč

• Stavební úpravy Sokolovny na kulturně společenské centrum,
žadatel: městys Slavětín (okres LN), výše dotace: 4 900 000 Kč

• Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava
parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova,
statutární město Děčín, 1 000 000 Kč

• Revitalizace sportoviště, SK Březiny (DC), 2 520 000 Kč
• Rekonstrukce vodojemu, obec Pernštejn (CV), 1 800 000 Kč
• Terezínská tryzna 2012, Památník Terezín (LT), 100 000 Kč
• Celková rekonstrukce komunikace – Vintířov u Radonic, obec
Radonice (CV), 1 406 396 Kč
• Výměna střešní krytiny budovy základní školy – pavilón B,
řešení havarijního stavu, město Vroutek (LN), 1 829 579 Kč
• Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy, obec
Chodouny (LT), 2 933 125 Kč
• Rekonstrukce topné soustavy základní školy a školní družiny,
město Třebenice (LT), 1 000 000 Kč
• Přístavba a oprava kabin pro sportovce, obec Rtyně nad
Bílinou (TP), 1 796 000 Kč

ředminulou sobotu, tedy
21. července, přivítal Státní
zámek Krásný Dvůr na Lounsku,
který je jednou ze čtrnácti
Národních kulturních památek v Ústeckém kraji, oblíbenou
akci Romantický sen. Jejím podtitulem bylo: Rytířský turnaj, jak
ho neznáte. Spolu se správou
hradu se na historickém toulání podílel i tamní obecní úřad
a také Ústecký kraj, jenž tuto

významnou akci cestovního ruchu a poznávání historie ﬁnančně podpořil z letošního dotačního titulu – z Fondu ÚK.
Letošní léto je opravdu nemilosrdné; kvůli dešti nemohla
být sobotní akce v plném rozsahu dokončena, a tak přijde
brzy náhradní termín. Dva tisíce diváků ze soboty i ti noví
se vše podstatné dozvědí na
www.krasny-dvur.cz.

• Revitalizace zimního stadionu I. Hlinky – spodní hala, HC
Litvínov (MO), 1 760 000 Kč
• Příspěvek na pořízení nezbytného, opotřebeného nebo
chybějícího vybavení pro zabezpečení provozu a funkce
sociální služby v Domově pro seniory, Domov pro seniory
Velké Březno (ÚL), 557 200 Kč
• Udržení poskytovaných bezplatných sociálních služeb, Svaz
tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace
Louny, 500 000 Kč
• Vozidlo pro pořádkovou jednotku, Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, 1 000 000 Kč
• Restaurátorsko-konzervační zásah na rakouském pomníku
bitvy r. 1813 u Varvažova, obec Telnice (ÚL), 900 000 Kč

Alespoň jedna fotka z Krásného Dvora: opravdová svatba v dobovém provedení...

Ústecký kraj

6

červenec 2012

Dvě povídání o prázdninách
Léto plné památek a cestování s rodinou
V

minulém vydání krajských novin jsme si o létu
a prázdninách povídali se dvěma muži, dnes je vedle dalšího muže také první žena – paní

Jana Ryšánková se sice narodila v Náchodě ve východních Čechách, ale hned poté se
už dívala na svět, na Říp a na
Labe ze Štětí, kde později pra-

sociální péče, domovy pro seniory, mateřskými centry a dalšími službami. „Spolupracovali
jsme s mateřskými centry při
vyhlašování soutěže Společnost

S malým Vojtíškem a v tričku s Bránou do Čech (jenže logo není moc vidět...)
Jana Ryšánková. Jako členka
ČSSD je v krajském zastupitelstvu od úplného počátku krajů od roku 2000, v tomto třetím
volebním období je členkou jedenáctičlenné Rady Ústeckého
kraje a na starosti má vedle oblasti sociálních věcí také kulturu a památkovou péči. To
poslední slovní spojení dává
naději, že se v letním povídání
podíváme na nějakou pěknou
tvrz nebo zámek v našem kraji.
Uvidíme...

covala v zahraničním obchodě v papírnách a také tu bydlí
s rodinou. Chtěli jsme rozdělit
naše povídání s krajskou radní Ryšánkovou na dva bloky –
o její práci političky Ústeckého
kraje (ale od roku 2010 také zastupitelky města Štětí) a potom
o tom, jaká bude pro ni a její
rodinu druhá část letošních
prázdnin. Jenže se to nějak stále
prolínalo – práce v oblasti sociálních služeb, v kontaktu s neziskovými organizacemi, ústavy

přátelská rodině. Šlo o ﬁrmy,
sportoviště, kulturní stánky, nemocnice, úřady, restaurace aj.
a já dnes v praxi se synem zjišťuji, kde se snaží pobyt rodinám
s dětmi zpříjemnit, nejen tím základním, tj. nekuřáckým, bezbariérovým prostředím nebo dětským koutkem.“ Kromě návštěvy
ZOO pokračují prázdniny tím,
že na konci července se rodina
paní radní chystá pod Králický
Sněžník, kde budou obdivovat
vojenskou historii, manželovu

zálibu - tzv. řopíky, pevnosti a předválečná opevnění. Ta
byla před časem cílem i cesty
po Francii, po tzv. Maginotově
linii. Nakonec jsme v povídání skončili u obnovy Terezína.
„Právě v Králíkách a okolí chci
okouknout, v jakém stavu mají
vojenské památky nyní, v rámci akce Terezín - obnova barokní pevnosti, mnohé zkušenosti
uplatňujeme při revitalizaci objektů pevnostního opevnění. Už
brzy bude vrácen návštěvníkům
Kavalír II a nabídne tu i expozici dělostřeleckého muzea,“ řekla mi Jana Ryšánková, která je
také členkou výboru sdružení
Terezín – město změny.
Ještě krátký exkurz do minulosti- v prvních dvou volebních
obdobích byla předsedkyní respektive místopředsedkyní komise cestovního ruchu (ty pracují při krajské radě), když se
po volbách v roce 2008 rozdělovaly novým radní kompetence,
byly jí nabídnuty výše popsané oblasti. Ráda je přijala. A to
teprve začaly starosti! Hlavně
s tím, jak může Ústecký kraj nahrazovat v oblasti ﬁnancování
sociálních služeb stále chudší

Jana Ryšánková objevuje ráda krásu řek, jako třeba Ohři u nás v kraji...

Stanislav Rybák: Pěší turistiku mám pořád rád!

M

ám-li odpovědět na otázku svých osobních zálib,
pak s humornou nadsázkou:
klasická turecká káva do skla
minimálně, spíše jen symbo-

tenis, nohejbal. To vše s přibývajícím věkem vezme za své
u každého. Když na tyto sporty
„nestačil dech“, věnoval jsem se
řadu let hraní kuželek. Ne že by

Tady jsou ty Libochovice, zajeďte se tam podívat!
licky oslazená, pivo a cigarety.
Nic moc návod pro mladé! Ale
vážněji. Toto léto je stejně jako
každý jiný rok časem dovolených a prázdnin a tím současně časem pro záliby a koníčky,
na které ve shonu běžného roku
není moc času. Platí to i pro
mne, i když v podstatně menším
měřítku, než tomu bývalo dříve.
Ne snad pro nedostatek času na
dovolenou. V mém případě jde
o zdravotní problémy, které mi
ubraly mnoho z mých bývalých
zálib. Po většinu života jsem se
snažil být aktivním sportovcem.
Kopaná, chvíli i házená, stolní

kuželky nebyly náročné na fyzickou kondici, naopak. Jen na
okraj – zkuste se zprudka rozběhnout, druhým a třetím krokem jít do dřepu a odhodit několikakilovou kouli tak dobře,
abyste porazili co nejvíce kuželek. To vše 100x za sebou. Záliba
v tuto hru mi zůstala i přesto, že
aktivně se jí věnovat nemohu.
A tak se snažím alespoň pomoci propagací tohoto sportu, který má v Čechách tradici mnoha
desítek let psaním o výsledcích
našeho Kuželkářského klubu
Louny. Mluvím-li o sportu, zůstalo mi v podstatě jeho pasivní

sledování. A letošní rok bude
opět trochu výjimečný. Začala
olympiáda a příležitost fandit
našim sportovcům. Učiním tak
i já. Přeji jim co největší úspěch.
A nezatracujme ty, kteří
nedosáhnou
na
medaile. Vždyť už
jen účast na
olympiádě je
velkým úspěchem.
Jak
malé procento lidí z celého světa se
jí zúčastní?
I ten poslední
si proto zasluhuje za svůj
výkon uznání! Podobně
jako se sportem je to
s další zálibou, kterou
je zahrádka. I když se jí věnuji,
většina práce na ní leží na mé
manželce.
Mezi mé velké záliby, asi jako
většiny z nás, patřilo houbaření.
A nevadilo mi, když se téměř nic
nenašlo. Procházky lesem mají
své nezapomenutelné kouzlo.
Ještě dnes se podle času a možností této zálibě věnuji. U jedné z mých bývalých zálib ale na
věku tolik nezáleží. Jde o pěší
turistiku, které jsem se v mládí
hodně věnoval. A to i ve vztahu
jak k našemu kraji, tak i ke krásám celé naší vlasti. Vzpomínám
rád například na etapový pěší

a planě slibující stát, jak pomáhat potřebným a lidem s tělesným i smyslovým zdravotním
postižením, seniorům, rodinám
a dětem s handikepem. Jak rozvíjet spolupráci s neziskovými humanitárními organizacemi a podobně. Nakonec zájem
o změny k lepšímu v této oblasti
svědčí i řada článků a zamyšlení Jany Ryšánkové, které poskytuje pravidelně těmto novinám
(dnes třeba na str. 3 o nepovedené sociální reformě ze strany
MPSV). Oblast sociálních služeb je jednou z nejsledovanější
a nejcitlivější oblastí a po jednáních s odborníky, ministerstvo
práce a sociálních věcí nevyjímaje, po návštěvách hospiců
a kojeneckého ústavu...to člověk nepřichází domů s úsměvem na rtech a s klidem v duši.
A pak tedy nastoupí druhá polovina práce radní Ryšánkové:
kultura a památková péče. „Sem
utíkám i od politiky pro zachování duševního zdraví - mou velkou zálibou je cestování, turistika, cykloturistika a památky jsou
pro potěchu duše a srdce. Třeba
co všechno tu pro nás zanechaly
předcházející generace a na nás
je, abychom ty často architektonické skvosty udržovali a chránili. Ovšem i tato oblast je hlavně

pochod „Kvetoucím Českým
středohořím“. Konal se vždy
na jaře, kdy tato část našeho kraje skýtala nádherné pohledy na opravdu rozkvetlou
krajinu. Z Milešovky, Lovoše,
Hazmburku a dalších. A nejen
to, úchvatná zákoutí našich řek
Ohře a Labe, řek vinoucích se
naším krajem, jsou místy, která jsou i pro turisty pro svou nevšednost v centru trvalé pozornosti. Je toho pochopitelně víc,
co lze v našem kraji najít. A tedy
to, co i mne zajímá. Jen v našem
okrese Louny například zámek
Krásný Dvůr se svým nádherným parkem a zrekonstruovaný
Nový Hrad v Jimlíně. Rád ale navštěvuji i zámek Libochovice.
Mezi mé takříkajíc celoživotní záliby patří fotografování.
Dnešní doba digitálních fotoaparátů mi to hodně ulehčuje.
To mne vede k jedné poznámce. Jsem již „pán v letech“. A tak
když se zamýšlím nad svými zálibami, byla a je tou největší rodina. A nejvíce je to vidět právě
na vztahu k fotografování. Ubylo
fotek pamětihodností a přírodních krás. Kromě dovolených je
nejčastějším objektem fotografování naše nejmladší vnučka
Petruška. Důkazem je i přiložená fotograﬁe – no řekněte sami,
nevyfotili byste ji? Inu dědeček,
asi jako každý jiný. Právě vnučka
letos zažije své první prázdniny
po ukončení 1. třídy. Už se těším
na společnou dovolenou s rodinou dcery a tím pochopitelně
i s vnučkou.
Léto ale není jen dovolená. Ta

koneckonců tvoří u většiny z nás
jen jeho menší část. Končí volební období zastupitelstva. Kromě
běžných povinností budu proto
zpracovávat i celkové hodnocení činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Chci proto využít i této příležitosti k poděkování členům výboru za aktivní práci po celou dobu
tohoto volebního období. Jako
každý jiný, i kontrolní výbor je
složen z členů delegovaných volebními stranami, pochopitelně
schválenými zastupitelstvem.
V činnosti výboru se však tato
„stranickost“ nijak neprojevovala. Všechna jednání, kontroly
i řešení problémů byla vždy ve-

o penězích.. V Ústeckém kraji je
na šest a půl tisíce zapsaných
historických památek, z toho je
čtrnáct národních kulturních památek. Jenže: většina z těch drobných objektů –třeba křížků u cest
a malých kapliček - je v žalostném stravu. Proto se je snažíme
průběžně obnovovat a ﬁnančně podporovat jiné vlastníky.
K tomu slouží nový dotační program pro záchranu drobných památek v krajině, což byl můj cíl,
když jsem nastoupila do funkce.
Podařilo se mi jej s kolegy uvést
do života a tak se snažíme podpořit ty, kteří buď památku vlastní nebo se o ni v pronájmu starají (např. občanská sdružení nebo
obce). Těchto lidí si musíme vážit a hýčkat je, jinak většina památkových objektů u nás skončí
v propadlišti dějin.“
A jak to tedy bude letos v létě
a při dovolené? Paní radní Jana
Ryšánková už nám řekla o cestě
na rozhraní Moravy a Čech, ale
co doma, v kraji? „Letos se asi
na oblíbenou vodu nedostaneme,
syn je ještě moc malý, ale budeme cestovat po hradech a zámcích, u nás určitě do Ploskovic,
které se částečně rekonstruují, do
Libochovic a prodloužený víkend
plánujeme strávit i v Českém
Švýcarsku., které je chloubou
našeho regionu. V předchozím
zaměstnání jsem se po Evropě
nacestovala dost, dnes trávím
většinu dovolené v Čechách.
A pro čtenáře krajských novin mám i jeden tip a pozvání
k nám, do mikroregionu Štětsko:
vede odtud z Podřipska až na
Kokořínsko nová naučná stezka Po stopách loupežníka Štětky,
která je zaměřená právě na nejmenší návštěvníky. Přijeďte se
přesvědčit !“

další vůbec. Tím nemyslím politiky ani členy zastupitelstva,
ale občany kraje. O ně přece jde!
Dosud v jednání zastupitelstva,
jeho výborů a komisí převládal
racionální přístup k řešení problémů kraje. Věřím, že to vydrží
až do konce volebního období,
tedy do podzimu. I v době léta
musí kraj řešit běžné problémy.
Ať se týkají školství, dopravy či
zdravotnictví. Právě posledně
jmenované zasluhuje co největší
pozornost. Jsem přesvědčen, že
současné i budoucí zastupitelstvo musí pro dostupnost zdravotní péče udělat maximum.
Jak v případě Nemocnice Žatec,
tak i dalších zdravotních zaříze-

Nejčastějším „objektem“ fotografování Stanislava Rybáka je vnučka Petruška...
dena věcnou snahou odstranit
nedostatky, které by poškozovaly jméno kraje. Podle mého názoru tento cíl výbor splnil. A to
zásluhou všech svých členů.
Zmínil jsem se o končícím volebním období. Jistě na něj
budou různé názory. Někdo
bude spokojen, jiný méně,

ní ať již jsou v majetku kraje či
nikoliv. Tím vůbec nepodceňuji ostatní oblasti života občanů,
které kraj buď přímo či nepřímo
ovlivňuje..
Stanislav Rybák (KSČM),
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje

Ústecký kraj

červenec 2012

7

Krajský Den záchranářů s dary za miliony korun
Ú

stecký
kraj
spolu
s Krajským ředitelstvím
policie Ústeckého kraje a ve
spolupráci s Centrem bezpečné
jízdy Polygon Most uspořádal
koncem června tradiční Den záchranářů Ústeckého kraje. Do
minulých novin jsme fotky kvůli uzávěrce nestihli dát, tak alespoň nyní...
Pro návštěvníky byl tradičně připraven bohatý program,

který byl zaměřen na představení práce policistů, leteckých
záchranářů, zdravotníků, profesionálních i dobrovolných hasičů, kynologů a dalších souvisejících profesí. V letošním roce
bylo rozdáno potřebné vybavení v celkové hodnotě 12,5 milionu korun. „Ústecký kraj svůj
Integrovaný záchranný systém
každoročně ﬁnančně podporuje, aby byl funkční, náležitě

odborně vycvičený a profesionálně vybavený,“ řekla v úvodu
Jana Vaňhová, která po zahájení předávala zástupcům jednotlivých složek symbolické šeky
a věcné dary. Ústecký kraj rozdal šeky Hasičskému záchrannému sboru ÚK (2,395 mil. Kč),
Zdravotní záchranné službě ÚK
(2,2 mil.- Kč), Krajskému ředitelství policie ÚK (2,784 mil. Kč)
a Sdružení hasičů Čech, Moravy

Místo na mosteckém polygonu, kde se předávaly dary a také se koncertovalo a soutěžilo

Hejtmanka Jana Vaňhová předává zástupci Č. Kamenice dar Ústeckého kraje – motorovou stříkačku Tohatsu VC85BS, která stála téměř
240 tisíc korun

Velmi akční a dramatická scéna záchrany posádky z havarovaného auta

a Slezska Krajské
sdružení
hasičů – kraj Ústecký
(1,135 mil. korun).
Peníze budou využity pro nákup
dalšího
potřebného
vybavení
a techniky.
Dále bylo předáno sedm motorových stříkaček
TOHATSU VC85BS
v hodnotě 238
680 Kč. Dar obdrží Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské
sdružení
hasi- Atrakcí z největších bylo slaňování záchranářů z vrtulníku
čů – kraj Ústecký,
a to Česká Kamenice, Chřibská,
Bohušovice nad Ohří, Líšťany,
Braňany a Duchcov. Město
Litvínov obdrželo nafukovací
člun Bombard Typhoon 420S.
Dalších 50 plovoucích čerpadel
AMPHIBIO 1500/GXV390 si obce
a jednotky Sborů dobrovolných
hasičů obcí Ústeckého kraje vyzvedávaly v průběhu celého dne.
Sedm desítek obcí pak obdrží od
Ústeckého kraje Pracovní stejnokroj PS II (celkem 319 ks v celkové částce 353 tis. Kč), které si
Na Dnu záchranářů se bylo pořád na co dívat-třeba na tuto vyšperkovanou hasičskou
vyzvednou na krajském úřadě.
techniku

Poznejte dvě tváře Krušnohoří
P

odpora cestovního ruchu patří dlouhodobě mezi priority
Ústeckého kraje. Proto spolupracuje na několika projektech,
které turistiku v regionu rozvíjí
a zviditelňují. Jedním takovým
je i projekt na podporu cestovního ruchu Nová kvalita. Jeho
hlavním smyslem je přeshraniční spolupráce české a saské strany Krušných hor. Slogan
„Poznej dvě země – Krušnohoří“

vystihuje skutečnost, že díky
spolupráci Ústeckého kraje
a Saska padá celá řada bariér,
například hranice, jazyk či kvalita služeb. Vše doprovází jednotná mediální kampaň. V rámci projektu, který je ﬁnancován
z operačního programu Cíl 3/
Ziel 3 (Evropský fond pro regionální rozvoj), vznikly webové
stránky, které nabízejí ucelený pohled na Krušné hory bez

ohledu na hranice obou států.
Je proto možné si díky nim naplánovat trasu tak, že se během
výletu turisté podívají jak do
Ústeckého kraje, tak do Saska,
a všechny informace najdou na
jednom místě. Spolupráce těchto regionů je logickým krokem,
protože lidé k sobě mají blízko
a za atraktivním výletem nemusí
cestovat nikam daleko. Web už
je v provozu, ale bude postupně
doplňován
a aktualizován.
Již nyní nabízí interaktivní mapy,
které umožní turistům detailní
plánování pobytu v Krušných horách, s možností vygenerovat si
plán trasy s podrobnými parametry. Dále je zde
možné vyhledat
turistické balíčky, které nabízí
ucelený program
pro dvoudenní či
To vše zaznělo také na konferenci o projektu na Červeném hrádku u Jirkova. Po ní následovala poznávací pětidenní pobycesta. Hned prvním bodem programu byla prohlídka zámku Červený Hrádek a pak se pokračovalo do horského ty se zaměřením
areálu Lesná, kde kromě hotelu sídlí dobový krušnohorský dům, který reprezentuje život lidí v Krušných na cílové skupiny
horách před sto lety (na snímku). Poté účastníci přejeli na německou stranu do města Seiffenu...
rodiny s dětmi,

seniory, sportovce, atd. Stránky
budou fungovat ve třech jazykových mutacích – češtině,
němčině a angličtině. Kromě
webu budou po ukončení projektu, tedy k 31. 12. letošního
roku, k dispozici také letáky, televizní spoty, novinové články
a čtvrtletní Průvodce česko-saským Krušnohořím s kalendářem
akcí. Projekt Nová kvalita reaguje na situaci v oblasti turistického ruchu Ústeckého kraje. Z dat
Českého statického úřadu vyplývá, že od roku 2000 do roku
2010 zájem návštěvníků o náš
region poklesl o 100 tisíc na 300
tisíc ročně. Chybí motivace k návštěvě, i případně opakované.
Je potřeba turistům ukázat, že

mohou vyrazit na další atraktivní místa v oblasti Krušnohoří,
která ještě neznají. Ústecký kraj
je v projektu Nová kvalita vedoucím partnerem, spolu s ním
jsou do něj zapojeny Destinační agentura Krušné hory
a Tourismusverband
Erzgebirde. Projekt
odstartoval 1. 1. 2011
a ukončen bude
na konci letošního
roku. Celkový rozpočet projektu je 1 milion eur, což je částka,
o kterou se dělí česká a německá strana. Ústecký kraj má
náklady 803 tisíc eur,

ze kterých 10 procent hradí ze
svého rozpočtu, 5 procent jde ze
státního rozpočtu a 85 % z rozpočtu Evropské unie. (www.
krusnehory-erzgebirge.eu)
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Foťte, hledejte a toulejte se!

D

ruhý ročník fotosoutěže
Brána do Čech bude znovu
kopírovat jednotlivá roční období a o soutěžní hlasy bude opět
bojovat mnoho kvalitních fotek.
Soutěž bude zahájena s letošním
podzimem v regulích podobných
prvnímu ročníku. Přesná pravidla vyhlásíme na konci srpna na
webu www.branadocech.cz.
Ústecký kraj můžete nejen fotit, ale také ho procházet s navigačním systémem GPS a aplikací geocaching, velmi oblíbenou
hrou nejen vyznavačů turistiky.

Praotec Čech už dávno věděl,
kde je krásně a určitě ne náhodou se hodně pověstí odehrává
v našem kraji.
Tak právě zde
ukryl celkem
16 pokladů.
Poschovávané
jsou v místech,
kudy
praotec skutečně kráčel.
Na oﬁciálním
webu
www.geocaching.com
si můžete vyhledat schválené

FOTOKVÍZ

keše. Poznáte je podle označení PC jako Praotec Čech a názvu,
např. PC – Milesovka a samotné
krabičky ukryté v terénu pak
podle polepu
s logem Brána
do Čech a obsahu – praotcovy pečetě.
Jako úspěšní
hledači keší,
tzv. kačeri, si
tak můžete odnést originální
praotcovu pečeť a třeba i mini

CD s tipy na výlety po Ústeckém
kraji.
Pokud chcete jít jen tak „Po
stopách Praotce Čecha“ zajděte na www.praoteccech.cz
nebo si v informačních centrech v kraji žádejte stejnojmennou brožurku. Čeká vás 24 míst,
kterými vedou praotcovy stopy. Vystoupáte třeba na horu
Říp, zjistíte co kdysi bylo mezi
Boženou a Oldřichem, čeho všeho byl perucký dub svědkem
nebo jak dooral Přemysl Oráč ve
Stadicích. (PL)

Třetí místo pro časopis Brnění

D

vanácti dětem novinářského
kroužku
školy
v Brné u Ústí n. L. přišla koncem června gratulovat delegace Krajského úřadu Ústeckého
kraje k úspěchům v celostátní

soutěži
ŠKOLNÍ
ČASOPIS
ROKU, pořádanou v Brně
Asociací středoškolských klubů ČR a Národním informačním centrem pro mládež.
Krajský radní Ing. Petr Jakubec

s paní Horeckou a Proftovou
dětem předali dárky a diplomy
za reprezentaci kraje. Školní
měsíčník BRNĚNÍ v minulém
školním roce získal 1. místo za
graﬁku a nyní 3. místo za obsah. Děti byly z ocenění nadšené a překvapené zároveň.
„Je skvělé, mít úspěch v tom,
co nás baví,“ prohlásil páťák
Martin Tůma. „Mně se líbí, že
jsme se naučili říkat i psát otevřeně svůj názor a přestali jsme
se stydět oslovit cizí lidi v anketě. Vymýšleli jsme vlastní příběhy, ale naučili jsme se taky psát
novinové zpravodajské články,
víme, co je „otvírák“, reportáž,
anketa, reportážní fotograﬁe,
jak se tvoří titulky a další,“ vysvětloval Matyáš Strašík. „Taky

Anketa Strom roku 2012

Chcete hlasovat pro dub letní z Proboštova?
Zapojte se do hlasování v celostátní anketě Strom roku 2012
a rozhodněte o nejsympatičtějším stromu České republiky.
Do ﬁnále známé ankety, kterou
letos již po jedenácté vyhlásila
Nadace Partnerství, postoupilo dvanáct stromů z jedenácti
krajů. Svého zástupce má mezi

Ryland
Nápověda:
Televize (zkr.)
(domácky)
Tata, SSD

Vodácký
pozdrav

ﬁnalisty také Ústecký kraj. Je
jím dub letní v Proboštově na
Teplicku, který je starý 300
let a má výšku 15 metrů. Stojí
za obecním úřadem. Přízeň
mu mohou lidé vyjádřit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS STROM3 (dle čísla přiděleného každému stromu) na

Mrknutí

číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,
Nadace Partnerství obdrží 27
Kč. Druhou možností je sbírat
hlasy na zpoplatněné hlasovací archy, které umožňují zapojit do ankety větší množství
lidí. Cena jednoho archu je 60
Kč a vejde se na něj 20 podpisů. Zároveň tímto způsobem

Heslo plateb.
karty

Tulák

Zemědělský
nástroj
k sekání
trávy

Označení oso- Ženské
by mužského křestní jméno Nesouhlas
(20.1.)
pohlaví

Dětský
pozdrav

Orgány
sluchu

jsme se naučili společně vymýšlet témata a upravovat texty. Noviny už posuzujeme jinak
a poznáme bulvární výmysly,“
dodala Kristýna Prachařová.
„Pomohlo nám to i v češtině,“
soudila Viktorka Gottfriedová.
Škola v Brné má pouze první
stupeň, nejstarší jsou zde páťáci, ale už od prvních školních
krůčků se tu děti učí všímavosti, přiměřené sebedůvěře,
vlastnímu úsudku a kritickému pohledu na komercionalizovaný svět. Možná i proto jsou
její žáci poměrně dost úspěšní
v přijímacím řízení na víceleté
gymnázium. Letos bylo z 5. třídy opět přijato 100 % uchazečů.

hlasující přispějí do veřejné sbírky určené na výsadbu
a ochranu stromů. Hlasovat
se může do 10. října 2012.
Vítězný strom získá bezplatné
arboristické ošetření od ﬁrmy
Prostrom Bohemia a postoupí
do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2013.
Hlasovací archy a informace
o jednotlivých ﬁnalistech jsou
k dispozici na stránkách www.
stromzivota.cz/anketa.

Nástroj
Iniciály
k prosívání
lyžařky Neusypkých
mannové
hmot

1. díl tajenky

Nástroj
na čištění
radlice

Způsob
vítězství
v boxu
Inic. herce
Töpfera
Alkoholický
nápoj

2. díl tajenky

Deset na
druhou

Okay (zkr.)

Souhlas

Možná

Značka kol

4. díl tajenky

Latinská
předložka

Nebo (angl.)

Radiolokátor

Inic. spis.
Basse

Společenství
vlastníků
jednotek
(zkr.)

Trubka
Značka tónu

Infekční
onemocnění

Jiný (angl.)
Přípona
souboru

Chemická
značka
teluru

Měna EU

Koňovitý
lichokopytník

Naříkati

Mít - 3. osoba

Solmizační
slabika

Rod papoušků

Činná sopka
v Itálii

Osobní
zájmeno
Kreslicí
materiál

Inic. herce
Redforda

Přímo
(německy)

Oč

Český
zpěvák,
tanečník,
herec

Typ monitoru
Bývalá SPZ
Litoměřic
Obyvatel
Arábie
Velcí korýši

Muset - 1.
osoba

Vada na zubu

Název hlásky

Stařec
(knižně)

Standard
kódování

Temně šumí

Bůh lásky

Zpěvný pták

Also known
as (zkr.)

3. díl tajenky

Tvrdý útvar
v dutině
ústní

Patřící psovi

Dřevěná
nádoba na
mísení těsta

Mravenec
(angl.)

Inic. hereč.
Syslové

Typ disku

Soubor lekcí
(zast.)
Inic. výtvarníka Pilaře

Chladná poboční bodná
zbraň

Přezd. herce
Pechy
Pneumatika
(hov.)

Se (slov.)

Hejno

Stáří

Slovenský
deník
Chem. zn.
kurčatovia

Doktor
všeobecného
lékařství

KULTURNÍ POZVÁNKY
ZÁMEK NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ
Četnické
humoresky,
do
12. srpna. Výstava o úspěšném seriálu České televize,
Televizního studia Brno, ale také
o četnictvu za první republiky.

Kettnera (Velká Hradební 49,
přísálí). Keramické kroužky
opět vystavují, do 28. srpna
(W. Churchilla 3).

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

150 let sportu a pohybu, od
12. srpna do 14. října. Výstava
o sportování na Lounsku.

Jiří Kačer – Sochy, do 26. srpna (na parkánu galerie).

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Vladimír Pokorný / Černobílá
krajina, do 31. srpna.

Kamenina, porcelán a sklo,
ze sbírek muzea, do 16. září.

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Emil Filla - Navrácené obrazy,
do 9. září.

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

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM
Etiopie – kolébka lidstva, do
27. srpna. Výstava fotograﬁí cestovatele a fotografa Vladimíra

V

Český
choreograf
Remíza
v šachách

Starší (zkr.)
Výslovnost
franc. un

2,5 metru. V minulosti, kdy
byl objekt obklopen hustou
vegetací, došlo ke zhroucení
jeho části. Na záchranu, v jejímž průběhu bylo obnoveno
zdivo včetně původního nátěru a zajištěna narušená statika, přispěl Ústecký kraj prostřednictvím Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek v minulém roce
částkou 80 000 korun. V současné době je objekt po odstranění nežádoucích dřevin
a úpravě jeho okolí již z dálky
viditelný.
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 15. srpna na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká
Hradební 48, 400 02 Ústí n.
L. nebo na 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.

Kráčející sochy, do 30. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Olympionici Chomutovska,
do 11. srpna, Dům Jiřího Popela.
Výstava při příležitosti letní
olympiády v Londýně.

KŘÍŽOVKA O CENY

Horizontální
vodotěsný
předěl lodě

Místo pro
opravu lodí

Předložka

Americká
vládní
agentura

Chem. zn.
hliníku

Eduard
(domácky)

Čtvrť v Praze

ilí čtenáři, děkujeme
vám za vaše odpovědi na
minulý fotokvíz. Bohužel vyhrát mohou pouze tři vylosovaní šťastlivci. Nejdříve se podíváme na správnou odpověď
z červnového vydání krajských
novin. Jednalo se o Kostel
sv. Barbory v Chomutově
(viz malé foto). Na dárky od
Ústeckého
kraje
se
mohou těšit Václav
A d a m
ml.
ze
Rtyně nad
Bílinou, Alena Kašparová
z Mostu a Robert Blanda
z Dolních Habartic.
Dnešní hádankou je objekt,
který se nachází v blízkosti
hlavní komunikace, vedoucí z Mostu do Lovosic. Jedná
se o zděnou stavbu na čtvercovém půdorysu, se čtyřmi
úzkými nikami, vysokou cca

Mgr. PAVLA VAICOVÁ

Barokní
hospital
Maďarské
městečko

Česká řeka

M

Mužské
křestní jm.
Taneční skupina (zkr.)

Skenování

Zasténání

červnovém
vydání
Krajských novin Ústeckého
kraje byla tajenkou otázka:
Tour de Feminin je závod
cyklistek; kdy se jede a kde
je cíl(?) Správnou odpovědí
bylo, že závod se jel 5.–8. července s cílem v Krásné Lípě.
Ze správných odpovědí (tedy
tajenka bez chyby a odpověď
s požadovanými fakty) jsme vylosovali pět luštitelů, kteří od
nás dostanou hezké ceny. Jsou
jimi Jarmila Králová z Krupky,
Alena Fišerová z Třtěna (p.
Louny), Vlasta Jírová z Ústí
n. L., Ing. Viktor Víšek
z Varnsdorfu a Eva Malinovská

z Křesína (p. Lovosice). 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 15. srpna 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. Zásilku označte
heslem „Křížovka“; v mailech
i na korespondenčních lístcích nezapomeňte uvést plnou
adresu!
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