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INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU

DESET LET OD
POVODNÍ – toto jsou

MODRÝ „ŽRALOK“
na naše koleje...
– o vlaku RegioShark

SLOVO HEJTMANKY

Průměr
jako
odrazový
můstek

N

edávno mně kdosi položil otázku: Jaký byste si přála, aby byl Ústecký
kraj? Po krátké chvíli jsem
odpověděla, že mým přáním je, abychom se stali
průměrným krajem České
republiky. Ano, skutečně
bych se pro tuto chvíli spokojila s průměrností, protože našemu kraji 23 let od sametové revoluce patří řada
nelichotivých nej…
Přeměna určitě nepůjde rychle, ale je pozitivní, že se věci dávají do pohybu. V uplynulých letech
jsme v Ústeckém kraji zahájili řadu vlastních aktivit
a pozitivních změn, které
k dosažení průměru vedou.
Protože nechceme být krajem s nejvyšší nezaměstnaností, krajem s vysokou
kriminalitou, krajem s největším počtem sociálně vyloučených lokalit, krajem
se znečištěným životním
prostředím, krajem s nadprůměrným výskytem nádorových onemocnění atd.
V seznamu bych mohla pokračovat, ale myslím, že každý z nás dobře ví, jaké jsou
neduhy našeho kraje.
Dosažení průměru však
nemůže být konečným cílem, ale jen odrazovým
můstkem. Máme nakonec
na čem stavět. Jsme krajem,
bez kterého by zemi chyběla energie, tedy elektrická,
neměla by čím topit a byla
by ochuzena o krásy přírody, hor a řek českého severu, o historické památky
i odkazy k počátkům české
státnosti.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Dva hrdinové se narodili před
100 lety – O. JAROŠ

a FR. FAJTL...

Křešice v srpnu 2002...
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Londýn: Setkání s patronkami
Atletiky pro děti
N
a Hrách XXX. Olympiády
pobývala v Londýně na
pozvání Českého olympijského výboru a spolu s radním
Janem Čermákem také hejtmanka Jana Vaňhová. Kolem
Českého domu na Upper Street
v Islingtonu, na Dnu Ústeckého
kraje v „našem“ domě i při jednom večeru, skoro noci, na
atletickém stadionu, prožila
pěkné chvíle. Alespoň některé
z jejích vzpomínek: „Moje zážitky z Londýna jsou nezapomenutelné. Stánek Ústeckého kraje
v Českém domě byl plný krásných propagačních materiálů
zvoucích sem do srdce Evropy,
pod Krušné hory, Pravčickou
bránu a k evropskému veletoku Labi. Ohromný zájem měli
hosté o suvenýry s naším žateckým světoznámým chmelem
a také bylo příjemné vidět, že
výrobky či potraviny a nápoje,
které vítězí v našich soutěžích

www.kr-ustecky.cz

Foto:
Václav Mudra
Regionální potravina a Nejlepší
potravinářský výrobek, chutnaly i Londýňanům a tisícům dalších návštěvníků letní
olympiády. Jsem přesvědčena,
že expozice Ústeckého kraje
v Českém domě zanechala velký

dojem. Vnímám ji jako perfektní
prezentaci, která pomůže přilákat k nám další turisty a cestovatele. Hezký byl večer, kdy jsme
fandili naší Báře Špotákové
v soutěži oštěpařek. Těšíme se
všichni, že na chomutovskou

Atletiku pro děti Bára přiveze
zlatou medaili ukázat. Bára,
i bronzová překážkářka Zuzana
Hejnová, se kterou jsem se také
setkala, patří k patronům a tvářím krajského projektu pro naše
nejmenší - Atletika pro děti. Tu

pořádáme spolu s Českým atletickým svazem a jsme v ní příkladem ostatním regionům ČR.
Prostě zážitků bylo tolik, že je
budu dlouho ve svých vzpomínkách třídit a vracet se k nim. Jen
jedna věc mi vadí, že totiž někteří rádoby politici a lidé hodlající
se ucházet o křeslo hejtmana, nevidí na účasti představitelů kraje
v Londýně nic pozitivního. Je to
pouhá závist a slepota, totiž to, že
nechtějí vidět naši dlouhodobou
spolupráci se sportovci a konkrétně s Českým olympijským
výborem. Vždyť v našem kraji jsme propagovali akci Žijeme
Londýnem a občané Ústeckého
kraje opravdu olympiádou řadu
měsíců před jejím konáním žili.
Měli jsme tu i výstavky o slavných
olympionicích, tématické akce
k úspěchům Čechů na olympiádách a na náměstích našich měst
stával doubledecker, tedy slavný červený patrový autobus. Za
to vše, i za naši Atletiku pro děti
a další projekty pro mládež a dětské sportovce, jsme mohli na dva
dny do Londýna, chvíli být u toho
a prezentovat Ústecký kraj.“

Bezpečnost v Ústeckém kraji nesmí být
obětována vládním škrtům

P

odle
aktualizované
Bezpečnostní
analýzy Ústeckého kraje je kriminalita v našem regionu druhá nejvyšší hned
po hlavním městě Praze.
O příčinách i řešeních nepříznivé bezpečnostní situace jsme hovořili s hejtmankou Janou Vaňhovou.

*Cítíte se v Ústeckém kraji
bezpečně?
„Poměrně ano, ale je podstatné,
aby se bezpečně cítili všichni občané. Tak tomu bohužel není. Jsou lokality, kde se občané oprávněně bojí
o své zdraví a majetek. Proto vnímám s despektem snahu ministerstva vnitra škrtat ﬁnanční prostředky

pro policii a plány na další redukci
stavu policistů ve službě. Přitom
již nyní se pohybuje na hranici akceschopnosti. Musím touto cestou
ocenit práci řadových policistů, kteří i přes nízké platy dělají vše, co je
v jejich silách pro udržení pořádku.
Vládní škrty nesmí ohrožovat naši
bezpečnost, reálně to však hrozí.“
Pokračování na str. 4

Expozice Ústeckého kraje v Českém domě v Londýně

Petr Jakubec, radní pro oblast školství:

Dvakrát větší zájem o program podporující řemesla
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*Jak byste zhodnotil uplynulý školní rok z hlediska optimalizace počtu středních
škol v Ústeckém kraji?
„Především se slučování řídí
‚Programem páteřních škol‘
schváleným krajským zastupitelstvem a vychází z nutnosti přizpůsobit kapacitu škol výrazně

nižšímu počtu žáků. Optimalizace
středních škol pokračuje podle
plánu. Veškerá slučování, která
byla v rámci středních škol plánovaná, se uskutečnila a podle mých
informací nikde nedošlo k žádným výrazným problémům, které
by s tímto byly spojené. Slučování
škol je spíše administrativní záležitostí a žáci by neměli pocítit
žádné velké změny. Z plánu optimalizace byla vyjmuta gymnázia,
kterých se momentálně slučování
netýká.“
*S optimalizací středního
vzdělávání souvisí také vytváření páteřních škol. Jak je
na tom tato část?
„Vytvořeno bylo celkem čtrnáct Páteřních škol Ústeckého
kraje, které splňují předem dané

podmínky, například mají více
než 800 žáků, významně spolupracují s ﬁrmami v regionu
a s úřady práce, aby absolventi
měli snadnější uplatňování na
pracovním trhu a tak dále...“
*V loňském roce jsme se bavili o tom, jaké příspěvky
jsou pro žáky připravené
k čerpání. Platí i nadále?
„Motivační
programy
Ústeckého kraje se nám velice
osvědčily, proto v nich pokračujeme i v právě zahajovaném
novém školním roce. Jedná se
o příspěvek na dojíždění, který
mohou čerpat děti, které do školy jezdí mimo své město. Ročně
uvolňujeme 20 milionů korun.
Pokračování na str. 3

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Stručná informace o některých bodech jednání 110. Rady
Ústeckého kraje (ve III. volebním období), která zasedala 7. srpna:

Záslužné medaile
Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelům rozhodnout
o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje, a to zejména členům složek Integrovaného záchranného systému ÚK za zásluhy o rozvoj IZS, účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události
nebo za propagaci složek IZS. Slavnostní předání Záslužné medaile se uskuteční 13. září v konferenčním sále Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

srpen 2012

Číňané se zajímali o zemědělství
D

elegace z čínské provincie Anhui (Ústecký kraj
s ní má uzavřenou Smlouvu
o spolupráci od roku 2009)
v čele s asistentem guvernéra panem Shao pobývala v na-

naplňuje se v konkrétní oblasti, kterou je zemědělství. Věřím,
že Ústecký kraj má co nabídnout. Důkazem jsou naši zemědělci, kteří přinášejí jasnou vizi
budoucí spolupráce v oblas-

Integrace romské komunity
Členové RÚK schválili záměr projektu „Podpora integrace
romské komunity v Ústeckém kraji 2“. Předložený projektový
záměr vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v našem kraji na období 2012 – 2013. Jedná se o poskytování
sociálních služeb ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit. Tento projekt tak
vhodně doplní individuální projekt „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“, který byl předložen Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR letos v červenci.

Posílení kontrolní činnosti
Rada Ústeckého kraje souhlasila s návrhem na rozšíření kontrolní činnosti u projektů, realizovaných se zapojením ﬁnančních
prostředků Evropské unie či jiných zahraničních zdrojů. K posílení kontrolní činnosti dojde dle doporučení Nejvyššího kontrolního
úřadu ČR vlastními silami, tedy posílením kontrolního oddělení
v rámci odboru kontroly krajského úřadu. Ústecký kraj má podle
údajů v EPV (Easy Project View – tj. program pro sledování projektů) realizovat projekty, které jsou spoluﬁnancovány ze zahraničních zdrojů, v objemu cca 1,4 mld. korun. Kdyby měly být audity
těchto projektů zajištěny externím dodavatelem, byly by očekávané náklady na zajištění této činnosti (při odhadované ceně ve výši
cca 1% z objemu auditovaných prostředků) přibližně 15 milionů Kč.

NAVŠTÍVILI NÁS

P

ředseda Rady Asociace
krajů ČR a hejtman
Jihomoravského kraje Michal
Hašek (na snímku) se v rámci své náv š t ě v y
Ústeckého
kraje sešel
s hejtmankou Janou
Vaňhovou,
aby společně jednali o aktuálních problémech regionu.
Během jednání na krajském
úřadě se hovořilo o aktuálním vývoji kolem výstavby
dálnice D8, ale také o rozvoji Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce, navyšování pracovních míst,
Akčním plánu zaměstnanosti 2020, Ústeckém balíčku

legislativních
opatření
či
o čerpání ﬁnančních prostředků z ROP
Severozápad.
„Zajímají
nás
problémy Ústeckého
kraje a nabízím pomoc při
jejich řešení
ve spolupráci s Asociací
krajů
ČR,“
prohlásil
M.
Hašek.
Setkání se zúčastnili také
radní pro kulturu, památkovou péči a sociální oblast
Jana Ryšánková, radní pro
školství, mládež a sport Petr
Jakubec a předseda sociálního výboru
krajského
zastupitelstva
Petr Husák.
Michal
H a š e k
si s doprovodem poté prohlédl
v Masarykově nemocnici
Ústí nad Labem, která spadá pod Krajskou zdravotní a.s., oddělení Emergency
a heliport (na snímku), radiodiagnostické
oddělení a Centrum robotické chirurgie. Zároveň se setkal
se členy vedení nemocnice
a Krajské zdravotní.

Číňané v areálu straškovského Asturu. Provázel je zde také předseda představenstva
akciové společnosti Miroslav Novák (druhý zprava)

Symbol provincie Anhui, sosnu ze žlutých hor vytvořenou ze železného drátu, převzal jako
dar pro Ústecký kraj Arno Fišera

šem regionu, kde se seznamovala s místní zemědělskou
výrobou. Snahou obou stran
je vytvořit aktivní spolupráci
s místními zemědělci. „Jsem
rád, že se ukazuje, že naše partnerství není jen formální, ale

společností
Agrokomplex,
Sempra Litoměřice či Agrocom
Hrušovany. Odpoledne navštívili hosté z ČLR podnik Astur
Straškov, a.s. a seznámili se
s mechanizací, živočišnou výrobou a byli také u sklizně

ti ovocnářství, chovu masného
skotu či pěstování řepky a pšenice,“ řekl náměstek hejtmanky Arno Fišera v úvodu setkání na krajském úřadu. Zde se
prezentovala Krajská agrární komora, ale také zástupci

obilí i v bioplynové stanici.
Členové delegace z čínské provincie Anhui navštívili rovněž
Žernosecké
vinařství
a v Žatci Chmelařský institut,
Chmelařské muzeum a Chrám
chmele a piva.

Eurodotace: Audit kontroloval sedm projektů
Ústeckého kraje
a nikoliv osm
Ú
stecký kraj vyvrací nepřesné a zavádějící informace objevující se v médiích,
které vycházejí z chyb auditní zprávy společnosti Deloitte
Advisory. Audit prováděla tato
společnost u vybraných 35 projektů z Regionálního operačního programu Severozápad,
z nichž pouze u sedmi byl příjemcem dotace přímo Ústecký
kraj. Kraj se ohrazuje proti informacím, že kontrolou prošlo osm krajských projektů.
Společnost Deloitte Advisory se
ve své závěrečné zprávě dopustila fatální chyby, když projekt
na rekonstrukci ústeckého muzea přiřadila k Ústeckému kaji
a nikoli městu Ústí nad Labem,
které žádalo o dotaci. „Nemohu
pochopit, jak se v tak citlivé záležitosti, jako je kontrola projektů ﬁnancovaných z evropských dotací, může tato údajně
renomovaná auditorská společnost dopustit tak hrubé chyby.
Otázkou potom je, jak kvalitní
musí být celá auditní zpráva, na
jejímž základě přijímá Evropská

komise zásadní rozhodnutí. S rekonstrukcí Muzea města Ústí
nad Labem nemá Ústecký kraj
nic společného,“ zdůraznila Jana Vaňhová, hejtmanka
Ústeckého kraje.
Ústecký kraj proto znovu
opakuje, Ministerstvo ﬁnancí ČR odeslalo Evropské komisi zprávu s jasným závěrem, že
sedm kontrolovaných projektů
realizovaných Ústeckým krajem nebylo předraženo. Audit
provedený společností Deloitte
Advisory kontroloval celkem
35 projektů ﬁnancovaných prostřednictví ROP Severozápad.
Ve svém stanovisku k auditním závěrům se ministerstvo
přiklonilo na stranu Ústeckého
kraje a potvrdilo, že projekty realizované krajem nebyly
předraženy. Čtyři projekty na
rekonstrukce silnic byly zcela bez připomínek, u zbývajících třech ministerstvo upozornilo na dílčí administrativní
pochybení. Ústecký kraj nyní
očekává závěrečné rozhodnutí
Evropské komise.

Foto ze slavnostního předání silnice Údlice – Kadaň – Klášterec n. Ohří do užívání. Krajský radní
Jiří Šulc s dalšími zástupci investora i dodavatelů silnici otevřel 21. května 2010

Přehled kontrolovaných projektů Ústeckého kraje:
• Gymnázium Jateční ul.,
Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa (Smlouva
o poskytnutí dotace uzavřena dne 24. 9. 2009; způsobilé výdaje dle smlouvy
150 mil. Kč)
• SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem –
revitalizace areálu školy 4. - 6.etapa (24. 9. 2009;
160 mil. Kč)
• Rekonstrukce silnice
Údlice-Kadaň-Klášterec n.
O. (13. 8. 2008; 290 mil. Kč)

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

Léto se přechýlí do podzimu:

Severočeské farmářské trhy vás zvou!
N

a přelomu léta a podzimu,
tedy v září, vrcholí sezóna
Severočeských farmářských
trhů, jejichž jednotlivé akce
v šesti městech regionu podporuje finančně také Ústecký
kraj (www.severoceskefarmarsketrhy.cz). V Ústí n. L. budou
SFT 13. a 27. 9. od 11 – 18 h.
u OC Forum a 22. 9. dopoledne

na
Severní
Terase. Most
nabídne SFT
22. 9. dopoledne na
H i p o d ro m u ,
Chomutov
zve na náměstí 1. máje, a to 1., 15. a 29.
září (8 – 12 h.). V Teplicích se

Druhý Ústecký půlmaratón

V

neděli 16.
září v pravé
poledne bude na
Mírovém náměstí
v centru krajského
města odstartován druhý ročník
mezinárodní akce Volkswagen
Ústecký 1/2maratón, mimořádná

sportovní akce významem přesahující region Ústeckého kraje i zemi.. Pořadatelé očekávají
účast závodníků z více než dvaceti zemí celého světa. Kromě běhu
na poloviční maratónské trati,
tedy na 21,0975 km, budou mít
šanci i běžci na desetikilometrové

konají
trhy
v l a s t n ě
v
Srbicích
u OC Olympia
7. a 21. září
od 13 – 18
h. V Kadani
se
nakupující sejdou 20. 9. po obědě na Mírovém náměstí

a konečně v Jirkově se zářijové Severočeské farmářské trhy
uskuteční 8. září od 8 – 12 hodin na Náměstí dr. E. Beneše.
Všude bude co nakupovat:
čerstvá zelenina, ovoce, mléčné výrobky, včetně biosýrů,
uzeniny, vejce, med, pekařské výrobky, včetně domácího
chleba...

trati, čtyřčlenné štafety (v nich poběží jednotliví běžci 3x 5 a jednou
6,0975 km, což je dohromady zase
polovička maratónu) a připraven
je rovněž rodinný běh pro děti,
dospělé i seniory se startem už
v 10.45 h. Všichni účastníci hradí poplatek, za něj dostanou kromě jiného i tričko, občerstvení,
pamětní medaili a také zdarma

městskou dopravu po městě.
V loňské premiéře dominoval
Keňan Philemon Limo v čase
1:00:58 hod. Propozice, přihlášky
i další podrobnosti o zářijové akci
na www.usteckypulmarataon.cz.
Na této adrese se mohou přihlásit i dobrovolníci, které organizátoři potřebují po celé trase závodu
a na dalších místech ve městě.

Ústecký kraj
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Dvakrát větší zájem o program podporující řemesla
Pokračování ze str. 1
Dále pořád platí nabídka stipendií pro vybrané obory, které vyžaduje trh práce, a to
Čalouník, Instalatér, Klempíř
- stavební výroba / Klempíř,
Obkladač / Zedník, Pokrývač,
Tesař, Řezník – uzenář,
Zámečník / Strojní mechanik,
Zedník a Aplikovaná chemie.
Loni jsme zaznamenali dvakrát
větší zájem o tento program.
Veškeré informace jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje.“

*Toto jsou výhody, které mohou čerpat středoškoláci.
Máte nějaké programy i pro
vysokoškoláky?
„Ústecký kraj si uvědomuje, jak je důležité podporovat
studenty univerzit a snažit se
je udržet v našem regionu, jelikož jich máme v rámci republiky nejméně. Proto pokračujeme v programu Stipendium
Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty, díky kterému mohou získat finanční

podporu při splnění předem
daných podmínek. Jedná se
o částku 20 tisíc korun za akademický rok. Celkem už jsme
na tento program za poslední
čtyři roky uvolnili 16 mil. Kč.
A také jsme loni úspěšně odstartovali soutěž Absolventská
práce, kde autoři vítězných
bakalářských a diplomových
prací mohou vyhrát finanční
odměny.“
*Prázdniny se ve školách
často využívají k nutným

Silná škola znamená stabilitu
S

třední škola stavební a technická v Ústí nad Labem zaznamenává v tomto období další
nárůst zájmu o svou vzdělávací
nabídku. „Rodičovská veřejnost
dobře ví, po kterých oborech je
na trhu práce největší poptávka. A také ví, že většinu těchto
oborů nabízí právě naše škola,“
říká Vítězslav Šteﬂ (na snímku), ředitel školy, která je nositelem prestižního titulu Páteřní
škola Ústeckého kraje. Počet
žáků této školy se stále zvyšuje, zvláště v některých oborech:
„Například v oborech Tesař,
Zedník, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář,

Strojní mechanik, Kominík,
Truhlářské práce, Malířské a natěračské práce a Technická zařízení budov budeme mít zase více

žáků, než loňský školní rok.“
Navíc, škola spolu se svým zřizovatelem vyhodnotila situaci
oboru Stavebnictví na SPŠ Stará
99 v Ústí n. L. vzhledem k jeho
klesajícímu počtu žáků a tento
obor kompletně převzala. Výuka
bude od letošního září probíhat
U Panského dvora na Klíši.
„Díky širokým aktivitám, výborné spolupráci se zřizovatelem,
propojení s nejsilnějšími ﬁrmami
a našemu know-how se stáváme
jednou z nejmodernějších škol,“
dodal ředitel školy. „Jsem šťasten, když je spokojen žák, rodič,
pedagog i zřizovatel. A to se nám
daří, jak je vidět.“

opravám a rekonstrukcím.
Můžete uvést příklad, kde se
pracovalo?
„Letos proinvestujeme více
než 320 mil. Kč. Například
v Dětském domově a školní jídelně v Krásné Lípě se pracuje na nové izolaci hlavní budovy za 3 mil. Kč a v Hotelové
škole, Obchodní akademii
a Střední průmyslové škole
v Teplicích se vyměňují dřevěná okna za plastová v hodnotě 6 mil. Kč.“

Radní Petr Jakubec v jedné z našich škol

Hejtmanka zahájí školní rok na nejlepší české škole

S

edmá
základní
škola
v Mostě se může chlubit jedinečným oceněním „Nejlepší
česká škola“. O vítězi rozhodovala odborná porota celý loňský školní rok. I když Ústecký
kraj není zřizovatelem základních škol, váží si jich, protože vychovávají žáky pro
jeho střední školy, kterých je

Z akce v Českém Krumlově

aktuálně 54. A protože mostecká škola získala tak prestižní titul, rozhodla se hejtmanka Jana
Vaňhová zahájit nový školní
rok právě tady. „Moc ráda se
pojedu podívat, jak vypadá škola, která zvítězila v celostátní
soutěži. K úspěchu moc gratuluji a jsem ráda, že vítězná škola
se nachází právě v našem kraji,“
dodala hejtmanka. Soutěž má
za úkol posílit prestiž základního vzdělávání a upozornit na
atraktivní a netradiční přístupy
k výuce. Celkem se do celostátního kola přihlásilo na 120 škol
z celé republiky. Finále, do kterého postoupilo 18 zařízení, se
odehrálo v Českém Krumlově.

Každá škola si měla připravit
krátké vystoupení, které hodnotili porotci. „Musíme objektivně říci, že se všichni snažili
předvést to nejlepší a vystoupení všech škol bylo na velké úrovni. Ovšem když nastoupila skupina dětí z naší školy, předvedla
takovou show, že se smáli nejen
diváci, ale také porotci,“ popsala učitelka Monika Mrvíková.
Organizátoři soutěže si uvědomují, že titul Nejlepší česká škola nelze brát doslova.
Jde spíše o způsob, jak upozornit na tvořivé pojetí vzdělávání
a nadšené pedagogy, kteří pro
své žáky vymýšlejí výuku hravou formou.

Stavba dálnice č. 8 může pokračovat!
K

rajský úřad Ústeckého
kraje dne 15. srpna
2012 opět zamítnul odvolání občanského sdružení
Společnost ochránců životního prostředí v čele s aktivistou, trestně stíhaným
Lubomírem Studničkou proti
územnímu a stavebnímu povolení, které vydal Stavební
úřad v Lovosicích. Krajský
úřad v novém rozhodnutí vycházel i z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Ústí
nad Labem. Po nabytí právní
moci rozhodnutí, které nastane po uplynutí 15denní lhůty,
může Ředitelství silnic a dálnic pokračovat v dostavbě
posledního úseku D8.
„Chtěla bych vyzdvihnout

velmi rychlou a profesionální
reakci zaměstnanců Krajského
úřadu Ústeckého kraje na

nedávný rozsudek krajského soudu. Práce na dostavbě
dálnice se mohou po krátké

Jsme u Řehlovic na Ústecku, v místech, kde se zase rozjedou práce na posledním úseku
D8. Zde se napojí dálnice od Lovosic na stávající a spousty let hotový úsek do krajského
města. Je tu také napojení na Teplice čtyřproudou silnicí R63...

přestávce opět obnovit. Přesto
se chystám oslovit Společnost
ochránců životního prostředí a vyzvat je k ukončení bojkotu této stavby. Nicméně
jsem přesvědčená, že poslední slovo ekologických aktivistů k dálnici D8 již zaznělo,“ uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.
Představitelka kraje také ocenila aktivitu občanů nejen
z tohoto regionu, kteří podpořili Výzvu k dostavbě D8.
Na webových stránkách kraje
se do ní zapojilo několik set
lidí.
Rozsudek krajského soudu nabyl právní moci dne 26.
července 2012. Krajský úřad
Ústeckého kraje měl 60 dní,

Ilustrační foto: Ústí Prackovického tunelu na dálnici v Českém středohoří
tedy do konce září, na vydání
nového rozhodnutí. To vydal

v nejkratším možném termínu – tedy 15. srpna.

„RegioShark“ na zkouškách po zdejších kolejích
V

polovině července zavítala po kolejích do Ústeckého
kraje významná návštěva v podobě zkušební jízdy motorové
jednotky PESA Link, která v letošním a příštím roce rozšíří vozový park ČD na regionálních

i meziregionálních spojích objednávaných Ústeckým krajem.
Nová motorová jednotka označená u Českých drah řadou 844
bude zajišťovat výkony ve čtyřech krajích včetně Ústeckého.
Uzavření desetileté „Smlouvy

o závazku veřejné služby ve
veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje“ mezi ČD
a.s. a Ústeckým krajem na konci roku 2009 umožnilo dopravci

Motorová jednotka pojmenovaná pro svůj design čela RegioShark je částečně nízkopodlažním vozidlem, které na regionálních tratích
výrazně zvýší kvalitativní prvky a kulturu cestování. Dvoudílné vozidlo o délce 43,7 metrů pojme celkem 240 cestujících z toho 120+15
sedících (z toho 9 v 1. třídě). Má klimatizaci, bezbariérový nástup, prostor pro přepravu dětských kočárků, jízdních kol či objemných
zavazadel. Informace cestujícím jsou poskytovány prostřednictvím elektronického audiovizuálního systému.

zahájit obnovu vozidlového parku dle skutečných potřeb objednavatele. Technické kvalitativní
požadavky a závazný harmonogram obnovy vozového parku
určeného k plnění smlouvy totiž jasně deﬁnuje potřebnou obnovu vozového parku pro konkrétní relace v objednávkách
kraje. Kvalitativní požadavky Ústeckého kraje stanovené
smlouvou a soustavný dohled
nad jejich dodržováním cestující na železničních linkách již
poznávají. Dalším dílkem do
mozaiky zlepšování železniční
dopravy v Ústeckém kraji patří již uvedená motorová jednotka PESA Link, která budí nejen
u odborné veřejnosti zaslouženou pozornost.
V březnu roku 2011 uzavřely
ČD kontrakt na dodávku 31 jednotek řady 844 s vítězem veřejné soutěže -polským výrobcem
PESA Bydgoszcz SA. U 22 z nich
je u ﬁnancování využito podpory Regionálních operačních
programů a u devíti přímo ze
zdrojů ČD.

Osm jednotek pro nás
Pro Ústecký kraj je z výše
uvedeného kontraktu určeno
8 jednotek, které budou dodávány postupně v roce 2012
(1 ks) a 2013 (7 ks). Vše pochopitelně v závislosti na dokončení probíhajících zkoušek
vozidel. Dodání první v kraji a zároveň druhé vyrobené
se předpokládá v září letošního roku a výkony bude zajišťovat s další jednotkou určenou
pro Karlovarský kraj na společně objednávané železniční lince Most - Karlovy Vary.
U některých spojů se předpokládá zajíždění do dalších úseků. Dalších 7 jednotek je určeno
pro obsluhu železničních linek
na Děčínsku, Šluknovsku a přeshraničních relacích do oblasti německého dopravního svazu Verkehrsverbund Oberelbe
(VVO). Z tohoto důvodu jsou
tato vozidla ﬁnancována bez
podpory ROP. Předpoklad dodávek je postupně v rozmezí od
června do října 2013.

Komfort ve Šluknovském
výběžku
Nasazení jednotek v případě
Děčínska a Šluknovska je provázáno speciﬁckými požadavky
Ústeckého kraje, které jsou stanoveny smlouvou. V současnosti jsou kromě vnitrostátních vlaků na linkách do Šluknovského
výběžku (tratě 081 a 083) objednávány společně s německým organizátorem dopravy VVO vlaky
na lince Děčín - Dolní Žleb - Bad
Schandau (trať 098) s návaznostmi na vlaky do vnitrozemí obou
regionů. V souvislosti s připravovaným obnovením železničního spojení Dolní Poustevna
(CZ) - Sebnitz (D) mají objednavatelé Ústecký kraj a VVO připraven dopravní koncept meziregionální železniční linky Děčín
- Bad Schandau - Sebnitz - Dolní
Poustevna - Velký Šenov - Šluknov
- Rumburk. Linka bude společně
obsluhovat české i německé území a zároveň výrazně zrychlí spojení do Šluknovského výběžku.
Jan Maxa
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DOPORUČENÍ PRO BEZPEČÍ NAŠICH DĚTÍ

Z

ákladní rady bezpečného chování pro děti jsou zároveň
radami pro jejich rodiče a prarodiče. Veškerá doporučení
jsou známá, každý se aspoň s některými už setkal. V případě
dětí jde zejména o to, že víc než v jiných případech je nezbytné přijatelnou formou zásady bezpečného chování opakovat
a vytrvale vést děti k jejich dodržování. Nejde o ztracený čas,
bezpečnost našich dětí je u většiny rodičů jednoznačnou prioritou. Využívejte k návštěvám tzv. Dny s Policií ČR, při každé
takové akci budete mít možnost nejen seznámit své děti s činností policie, ale v každém případě na takové akci najdete policejní specialisty na prevenci kriminality a můžete s nimi otevřeně konzultovat jakýkoli problém. V naléhavých případech
navštivte nejbližší služebnu policie a požádejte o kontakt na
preventivu.
Rodiče by měli dětem organizovat volný čas a samozřejmě
k tomu získávat „souhlas“ svých dětí – musí vytvářet atmosféru důvěry a respektu. Snažte se být dítěti oporou, aby se svěřovalo právě vám. Nesmíte promarnit (to znamená ani odsunout
na později) jedinou příležitost, kdy vám chce dítě něco sdělit.
Rodiče si musí všímat chování svých dětí a zabývat se příčinami změn v chování.
Při každé vhodné příležitosti vysvětlujte dětem, co je správné
(mravné, spravedlivé, …) a co už ne.
Samotné dítě nechávejte doma jen v krajním případě. Nikdy
nesvěřujte hlídání dítěte osobě, kterou opravdu velmi dobře
neznáte.
Pokud se v okolí objeví osoba, kterou z jakéhokoli důvodu
považujete za nebezpečnou, rozumným způsobem o tom s dítětem promluvte.
Věnujte pozornost možné šikaně. Při šikaně nemusí jít pouze
o fyzickou agresi. Často může jít o zastrašování (verbální agrese), manipulaci s věcmi, jejich poškozování a dokonce krádeže (často za pomoci manipulativních příkazů). Šikanované
dítě musí agresorovi „půjčovat“ pomůcky a dostává je zpět poškozené, „odevzdává“ mu svačinu nebo kapesné, musí za něj
psát úkoly.
Obětí šikany jsou nejčastěji děti, které se čímkoli vymykají z běžného průměru – slabé, otylé, s brýlemi, ale i nadprůměrně snaživé a nadané. Šikana je ponižováním, které vede
ke ztrátě iluzí a důvěry k autoritám, které nedokážou zajistit elementární ochranu slabších a bezbranných před násilím. V horších případech pak vede k fyzickým i psychickým
následkům.
Je nezbytné zdůrazňovat dětem, aby se nebály o šikaně mluvit, seznamte je se širším okruhem osob, na které se mohou
obrátit. Na třídních schůzkách se nevyptávejte pouze na prospěch, ale také na chování a zařazení do kolektivu. Snažte se
poznat okruh jejich kamarádů. Věnujte pozornost i drobným
poraněním a hodnověrnosti vysvětlení jejich vzniku. Sledujte,
v jakém stavu má dítě učební pomůcky, zda dochází na obědy,
zda se náhle nezhoršuje prospěch, zda nemá tendenci vyhýbat
se školní docházce výmluvami na nejrůznější potíže, ale i to,
jestli dobře spí a po návratu ze školy si nestěžuje na zdravotní
problémy, zda není osamocené (bez kamarádů).
Zjistíte-li šikanu, na prvním místě ujistěte podporou své dítě
a věc důsledně osobně (ne telefonicky) projednejte s třídním
učitelem a ředitelem školy. Pokud neuspějete, obraťte se na
školní inspekci a příslušný školský úřad. V případě potřeby
trvejte na přeřazení dítěte do jiné třídy, najděte jinou školu,
v horších případech se obraťte na Policii ČR.
Dříve nebo později začne vaše dítě docházet do školy samo
a také doma bude po nějakou dobu samotné.
Dítě samo doma by mělo být poučeno o důležitých telefonních číslech (rodiče, starší sourozenci, záchranná služba, policie, hasiči), čísla by měla být k dispozici u telefonu. Musí vědět, že do telefonu nemá sdělovat žádné informace, pokud
neví jistě, s kým mluví a hovor ihned ukončit (zejména nemá
říkat, že je samotné doma), že otevřít dveře smí jen osobě důvěrně známé, že si nesmí domů vodit cizí děti (a kamarády jen
se souhlasem rodičů). Je důležité, aby dítě mělo rozumnou
a pohodovou aktivitu (čtení, kreslení, práce na PC, …).
Při cestě do školy a ze školy je třeba důsledně zamykat dveře
(všechny zámky a na oba západy) a klíče od bytu ukládat na
bezpečné místo (nenosit je na karabince u opasku).
I pro děti platí, že by neměly nastupovat do výtahu s osobami, které jsou jakýmkoli způsobem „podezřelé“, za žádných
okolností nechodit s cizími lidmi, nesedat do jejich aut, vůbec
se s nimi nedávat do řeči, nic od nich nebrat. Nikdy by neměly jezdit autostopem. Při cestě by se měly vyhýbat opuštěným
a nebezpečným místům.
Při setkání s agresorem by měly udržovat bezpečnou vzdálenost, neprovokovat, měly by se snažit co nejrychleji vzdálit
a v případě potřeby použít alarm nebo sprej.
Připravil JUDr. Jiří Vorálek
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Bezpečnost v Ústeckém kraji nesmí být obětována
vládním škrtům
Pokračování ze str. 1
*Co je hlavní příčinou tak vysoké kriminality?
„Na situaci v Ústeckém kraji
mají podle bezpečnostní analýzy vliv zejména sociálně vyloučené lokality, kde se soustřeďují rodiny plně závislé na státní
sociální podpoře. Nízká úroveň
vzdělanosti a právního vědomí těchto osob omezuje jejich
možnosti uplatnění na trhu práce, což v důsledku vede k nižším
příjmům a snížení jejich životní úrovně. Ve snaze zlepšit si životní úroveň se dopouštějí často
trestné činnosti. Rovněž vysoká
míra frustrace z praktické nemožnosti dosáhnout na statky
symbolizující v současné většinové společnosti úspěch vyvolává u těchto osob beznaději, ale
také agresivitu vůči svému okolí a u dospívající generace pak
také vůči vrstevníkům.“
*Před několika týdny starostové
na
Šluknovsku
upozornili na to, že vláda
v souvislosti se sociálně vyloučenými lokalitami nesplnila svoje sliby. Souhlasíte
s tím?
„Současná pravicová vláda má
od počátku problémy především

sama se sebou. Myslím, že každý občan velmi dobře vnímá, jak
se o něj vláda stará. Podstatné
však je, že se sociální napětí mezi
sociálně vyloučenými osobami
a ostatní populací stupňuje. Ta
z velké části vnímá osoby z vyloučených lokalit jako osoby čerpající různé sociální dávky, aniž by
kdy samy přispěly do sociálního systému. Napětí vzrůstá postupně tak, jak dopadají důsledky ekonomické krize na obyvatele
- rostoucí nezaměstnanost, zvyšování daní, zdražování energií,
potravin apod. Nelze tedy v budoucnu vyloučit obdobný socioekonomický a sociodemograﬁcký
vývoj jako ve Šluknovském výběžku, a to včetně nepokojů, i na dalším území kraje, zejména v okresech Most a Chomutov.“
*Co pro větší bezpečnost občanů dělá Ústecký kraj?
„Především musím zdůraznit,
že oblast bezpečnosti je zcela
v kompetenci vlády a příslušných ministerstev. Tyto instituce nesou plnou zodpovědnost za
současný stav v Ústeckém kraji.
Protože však se současnou situací nejsme spokojeni, připravili
jsme za vládu příslušné legislativní změny v trestním zákoníků, protože chceme, aby opakované přestupky byly posuzovány

jako trestný
čin. Od prosince loňského roku je
příslušná novela připravena k proj e d n á n í
v Poslanecké
sněmovně,
nyní je konec
srpna a poslanci za téměř
tři čtvrtě roku
nebyli schopni přistoupit
k hlasování.
Tak vypadá
boj s kriminalitou v praxi.
Přiznám
se, že je pro
mě frustrující ta neochota
poslanců nám
pomoci.“

MINIMANUÁL je konkrétnim výstupem mezinárodní bezpečnostní
konference „Společně proti extremismu“ (říjen 2009). Jeho smyslem
je dát starostům přehlednou a srozumitelnou formou návod, jak
postupovat v určitých případech spojených s hmatatelnými projevy
extremismu. Je k dispozici v tištěné podobě i elektronicky na titulní
stránce webu Ústeckého kraje.

*Na konec září připravuje
Ústecký kraj již druhou velkou bezpečnostní konferenci. Co si od ní slibujete?
„Pokud se dnes vývoj v sociálně vyloučených lokalitách podcení, reálně hrozí, že
za 50 let se z Ústeckého kraje
stane jedno velké ghetto, kam
se slušní občané budou bát

Ani za deset let se nám nevymazala ze vzpomínek

H RŮZ A Z P OVO D N Í
V

druhé polovině srpna uplynulo deset let od ničivých
povodní v roce 2002. Postihly
řadu krajů (v sedmi z nich, včetně Ústeckého, byl vyhlášen českou vládou Stav nouze) a nejničivější povodňová vlna šla po
Vltavě a po Labi. Tato největší
česká řeka kulminovala v Ústí
nad Labem 16. srpna, hladina
dosáhla 11,96 metru a průtok byl
hodně přes pět tisíc kubíků vody
za vteřinu („normální“ stav z minulého týden byl 180 cm a průtok 151 m3s-1). V Ústeckém kraji
bylo povodní zasaženo 79 obcí,
nejvíce 31 na Litoměřicku. Tady
se kolem soutoku Labe s Ohří
vytvořila laguna široká téměř 10
kilometrů! Ovšem kvůli enormním a dlouhým dešťovým srážkám byla poničena také řada
obcí například pod Krušnými
horami, odkud je k Labi daleko.
Dlouhá, nekonečně dlouhá to
byla povodeň, trýznila lidi, tisíce jich vyhnala z domovů, přinášela zmar, smrt a nakonec se povodňové škody vyšplhaly na více
než 11 miliard korun ... jenom
v Ústeckém kraji! Srpnové povodně z roku 2002 byly de facto

první velkou zkouškou fungování krajů, které měly za sebou teprve dva roky práce. Tehdy se
provázanost činnosti záchranářů, zdravotníků, hasičů, policis-

společností, na povodňovém
kontu a veřejné sbírce se vybralo a později rozdělilo lidem a obcím přibližně 25 milionů korun.
Nejpotřebnějšími byly například

vstoupit. Chceme proto mít
aktuální informace primárně
od ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a policie, jaká opatření v souvislosti
s vysokou kriminalitou a napjatou situací v sociálně vyloučených lokalitách připravují a diskutovat o tom, jak
k řešení mohou přispět místní
samosprávy i kraj.“

přicházet, Labe je přinese a bleskové povodně z enormních srážek také asi nebudou nijak výjimečné. Po katastrofálních
povodních z před deseti let přišla velká voda, i když s mnohem
menšími škodami, v roce 2003,
2006, 2009, dvakrát v roce 2010;
někdy zaplavila obce v okolí
Labe či Ohře, jindy ničila sever

Vodou z rozlitého Labe (jeho původní koryto je na snímku dole) bylo zatopeno celé katastrální území Nučniček, stejně jako jejich „mateřské“
Travčice a další obce na Litoměřicku. Snímek je ze 14. srpna 2002.
tů a dalších profesí ukázala jako
plně funkční. Velká byla solidarita lidí z bezpečných oblastí s nešťastníky z postižených míst. Do
kraje přicházely humanitární
dary od občanů, ﬁrem i velkých

dary od Švýcarska, které jenom
k nám do Ústeckého kraje poslalo 60 vysokotlakých tryskových
čističek nebo z Lucemburska,
které kraji věnovalo 2000 dávek
vakcíny proti hepatitidě typu A.
Povodně
z roku 2002
byly ničivou
pohromou
tady na severu Čech, ovšem v roce
1845 byly ještě mnohem
horší. To není
k uklidnění,
naopak, musíme být připraveni
na
to, že povodně a záplavy prostě budou k nám
Čtyři roky stál rozkročen nad řekou nový Mariánský most v Ústí nad Labem. Ničivé povodni ze srpna 2002 naštěstí do Ústeckého
bez problémů odolal, ale dopravě nesloužil, nájezdy na něj byly ze všech stran zaplaveny. Snímky: Archiv KÚ
k r a j e

kraje, jak tomu bylo přesně před
dvěma roky na Děčínsku .
Od ničivých povodní byly
v Ústeckém kraji v rámci protipovodňových opatření realizovány stavby v obci Křešice, Ústí
nad Labem - Střekov, Ústí n. L.
– zachování průjezdnosti městem (povodňová vana). V protipovodňových opatřeních se
i nadále pokračuje. Příkladem
jsou stavební práce na lokalitě
Lovosicko, ve městě Terezíně či
v Bohušovicích nad Ohří. Dále
začínají přípravné práce i na lokalitách Děčín a Ústí nad Labem
– levý břeh.
Dnes máme daleko propracovanější systém krizového řízení s kvalitním a aktuálním informováním obyvatelstva třeba
prostřednictvím webových portálů Ústeckého kraje a plně akceschopný a profesionálně je připravený už zmíněný Integrovaný
záchranný systém. Jenže...

Ústecký kraj
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Představujeme projekty podpořené krajskými dotacemi
V

oblasti kultury a památkové péče bylo v roce 2012
na čtyři programy podpory
vyčleněno 25 mil. Kč.
Jedná se o Program
podpory regionální kulturní činnosti, Program podpory aktivit stálých
divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK,
Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK a Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK.

Barbory na kapli Sv. Floriana
v Radouni podpořil kraj částkou 100 000 Kč.
Pozdně
barokní
kostel sv. Floriána
v Radouni, místní
části obce Štětí, pochází z roku 1767.
Socha sv. Barbory
stojí vpravo při štítu
západního průčelí.
Vzácná barokní památka bude zrestaurována na základě podrobného
průzkumu se zaměřením na původní tvar sochy a možné obnovení barevné polychromie s kovanými doplňky.
Statické zabezpečení kostela Nanebevzetí P. Marie
v Konojedech u Úštěku podpořil kraj částkou 350 000 Kč.
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Konojedech byl

2012. Festival vždy přiláká velké množství diváků, zvláště
mládeže. V rámci festivalu proběhla soutěž o nejlépe zahranou polku a soutěže mažoretek. Festivalu se zúčastňuje na
700 účinkujících od 5 do 90 let.
Odborníci považují FEDO za
nejlepší festival velkých dechových orchestrů.
Sdružení Tadeáše Haenkeho,
o.s. (STH) obdrželo krajskou dotaci na 16. ročník Chřibského
kulturního léta 2012 ve výši
71 000 Kč při rozpočtu akce 271
tis. korun. Slavnostní zahajovací koncert Chřibského kulturního léta 2012 (CHKL) se uskutečnil 7. července v kostele sv.
Jiří ve Chřibské. Akce probíhají až do pozdního léta. Jedná
se o sérii koncertů vážné hudby, výstavy, přednášky a společenská setkání ve spolupráci se

ZŠ Tadeáše Haenkeho a s městem Chřibská. Prestižní projekt CHKL si získal popularitu
v městě Chřibská a v širokém
okolí. Cílem je zpřístupňovat

vážnou hudbu, rozvíjet kulturní a společenský život ve
Chřibské, jejím přilehlém okolí
a v příhraniční oblasti Česko –
Sasko – Lužice.

minulých dnech se vrátilo z integračního tábora v Horním Vysokém u Úštěku
24 klientů Arkadie, společnosti
pro komplexní péči o zdravotně postižené, jejich sourozenců a kamarádů spolu se sedmi
vedoucími. Dvanáct dní spolu
strávili ve znamení olympiády.
A když v Londýně zrovna probíhala ta letní, oni si v předstihu

recesisticky „střihli“ zimní.
Aby hry dostaly mezinárodní „štych“, jména vedoucích
se malounko „posvětáčtila“
a tak na průběh her bdělým
okem dohlížel Juan Martinio
Vitvaranč a o své týmy se starali Bóža Ďáblíková, Fanda
Serner, Speedy Dáda, Luka
Sanko, Ditos Jágrson, Telemart
Sakala. A olympiádě se podřídilo všechno: výroba vlajek
týmů, triček, stavba olympijské

vesničky, přeprava na stadion,
hokej, lyžování, boj o posypovou sůl, krádež maskota, trénink týmů, kvíz… A tak jako
v Londýně, nesměly chybět ani
tady doprovodné aktivity: koupání v rybníku Chmelaři, zpívání, výtvarničení, výlet do
Úštěku a na Helfenburg, ohňová show manželů Strůnových,
ukázka výcviku psů, přijeli i hasiči z Úštěku předvést svojí práci, stezka odvahy.

Stejně jako při minulých
pobytech se o mladé olympioniky vzorně starali manželé Karlovi, majitelé chatové
osady Zdravotník, upomínkové předměty a drobné dárky jim věnoval sportovec
Petr Urban (Pivrnec) a pivovar Primátor Náchod. Akci
podpořil Ústecký kraj v rámci dotačního titulu „Volný
čas 2012“.
(joho, snímek M. Dražil)

ROP Severozápad: Jak funguje?

Nový fotbalový stadion z evropských peněz

Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2012
Opravu

sochy

svaté

vystavěn současně s přilehlým
objektem dřívějšího kláštera,
na místě starší svatyně gotického původu. Cílem obnovy je
záchrana objektu spočívající
v letošním roce ve statickém zabezpečení objektu, sanaci trhlin zdiva a instalování ztužujících táhel.

Program podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2012
Město Štětí, pořadatel 26. národního festivalu dechových
orchestrů FEDO 2012, obdrželo dotaci ve výši 110 000 Kč při
celkovém rozpočtu akce 1,8 mil.
korun. Mezinárodní festival velkých amatérských dechových
orchestrů FEDO se koná jednou za dva roky. Součástí byl,
letos potřetí, koncert rockových
dechových skupin FERODO

Táborníci z Arkadie se stali olympioniky

V

Příprava projektů

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.

Hodnocení a schvalování
projektů

P

o ukončení výzvy se žádosti hodnotí. Hodnocení podaných projektů resp. žádostí o dotace prochází administrativní
kontrolou a bodováním projektů
(hodnocení pracovníky Úřadu
Regionální rady, nezávislými
externími hodnotiteli a hodnotící komisí). Všechny fáze posuzování projektů probíhají podle pevně stanovených kritérií,
které schválil Monitorovací výbor za účasti zástupců Evropské

komise. Po bodovém hodnocení je sestaven seznam projektů doporučených k podpoře. Seznam je pak předložen
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
který je složen ze zastupitelů
Ústeckého a Karlovarského kraje. Výbor 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
poté uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace. Finanční
prostředky jsou ale propláceny až zpětně po dokončení
projektu. Při realizaci projektu probíhají fyzické i administrativní kontroly.
Velký důraz je kladen
na kontrolu veřejných
zakázek, kdy se vybírá zhotovitel či dodavatel projektu nebo
jeho částí. Po dokončení projektu podá
příjemce žádost o platbu, ve
které požádá o jejich proplacení z účtu ROP Severozápad.
Po proplacení dotací příjemcům pak dochází k takzvané
„certiﬁkaci výdajů projektů“.
Tu provádí Ministerstvo ﬁnancí jako národní Platební a certiﬁkační orgán.

Archivní snímek z festivalu FEDO 2010

V

červenci byl v Chomutově hracími prvky. Letní sta- v areálu, to vše za 35,2 milislavnostně otevřen zce- dion včetně atletického, in- onu korun. V září bude vela nový moderní fotbalový -line dráhy a parkoviště stál řejnosti předán do užívání
stadion. Součástí areálu jsou 257,5 milionu korun. Dotace atletický stadion a o měsíc
i nová dětská hřiště a bruslař- z Regionálního operačního později i plavecký areál. Tím
ská dráha. Hrací
plocha fotbalového hřiště je pokryta vyhřívaným přírodním trávníkem.
Po všech stranách
je hřiště obklopené
tribunami s místy
pro 4 800 diváků,
z toho jsou dvě třetiny kryty. Hlavní
tribuna je nápadná
obloukovým tvarem, což koresponduje s dominantou vedle stojícího
zimního stadionu
a
panoramatem
Krušných hor na Také nejmenší fotbalisté si užili nového trávníku fotbalového stadionu
pozadí.
Od zimního stadionu ko- programu činí 208,9 milio- bude v provozu kompletní
lem atletického až za fotba- nu, o dalších 18,4 milionu kulturně společenské a sporlový vede nová in-line dráha požádalo město Ústecký kraj. tovní centrum i s potřebnými
pro bruslaře. Je dlouhá 800 Dětská hřiště jsou součás- sedmi sty parkovacími místy.
metrů, obousměrná s otoč- tí projektu revitalizace celé- Občané města tak budou mít
kou na obou koncích. U jed- ho území, kam patří oploce- možnost plně využít volnoné z nich se nachází dvě nová ní, kamerový systém, veřejné časový areál, který vznikl na
dětská hřiště s netradičními osvětlení, vrátnice a zeleň místě bývalých kasáren.

NÁŠ KOMENTÁŘ

Zastavené eurodotace ohrožují obecní rozpočty i pracovní místa

F

inanční prostředky z Regionálního
operačního programu (ROP)
Severozápad měly obcím, městům
a krajům pomoci s realizací projektů, na které v obecních a krajských
rozpočtech není dostatek peněz, jako
jsou například opravy silnic, škol,
domovů důchodců nebo výstavba nových sportovišť. Místo toho se evropské dotace staly pro řadu příjemců
doslova noční můrou. Ministerstvo
ﬁnancí ČR totiž zastavilo proplácení
realizovaných či již hotových staveb,
což obcím i krajům způsobuje každý

měsíc několikamilionové ztráty.
Je potřeba si uvědomit, že příjemci
dotací musí celý projekt nejdříve ﬁnancovat z vlastních prostředků či bankovních úvěrů, což je naprostá většina případů. Jakékoli zdržení v platbách od
ministerstva ﬁnancí pak znamená, že
nabíhající úroky musí obce a kraje platit ze svých kapes. Dochází tak k neplánovaným výdajům, které ohrožují
obecní a krajské rozpočty.
Proč však ministerstvo financí proplácení dotací zastavilo? Stačilo
k tomu pouhé vyjádření bývalého

úředníka ROP Severozápad a předsedy krajské organizace KDU-ČSL
Leo Steinera, který bez předložení jakýchkoli důkazů začal tvrdit,
že systém hodnocení a schvalování projektů v ROP Severozápad je
chybně nastaven. Tento výrok postačil ministerstvu, aby zastavilo
proplácení stovek milionů korun.
Mimochodem až dosud bez problémů fungující systém připravovalo
právě ministerstvo financí v letech
2005 až 2007 a následně jej schválila Evropská komise. Odpověď na

otázku, proč se nastavení systému
začíná prověřovat až po pěti letech,
bude možná souviset se současným
obdobím před krajskými volbami.
Nebo je snad náhoda, že KDU-ČSL
kandiduje v rámci uskupení PRO
kraj?
To, že se někdo chce zviditelnit před
krajskými volbami na úkor ﬁnančních
ztrát obcí a krajů je potřeba brát jako
českou realitu. Zarážející je však přístup ministerstva ﬁnancí, kterému
stačí k zastavení plateb nepodložený výrok jednoho bývalého úředníka.

Systém připravovalo a za jeho správné nastavení je zodpovědné ministerstvo. To musí být schopno svoji práci
obhájit nebo přiznat chybu a vyvodit
z ní personální důsledky. Rozhodně
však za nedostatky ministerstva či
jeho váhavost nemohou být trestány
obce a kraje.
Zastavení plateb a možná celých projektů má však kromě nepříznivého vlivu na rozpočty ještě jeden důsledek
- útlum stavebních prací povede ke
zvyšování nezaměstnanost, kterou má
Ústecký kraj již nyní nejvyšší v ČR!!!

Ústecký kraj
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Zlatá stuha Košticím, vítězi soutěže
VESNICE ROKU 2012

Centrum Koštic na Lounsku
dětského folklorního festivalu
Písní a tancem. Letos bylo ve třinácti krajích hodnoceno celkem
278 obcí. Cílem soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele

venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova.

Vítězná Zlatá stuha pro hostitelské Koštice od hejtmanky Jany Vaňhové. K tomu samozřejmě diplom, skleněná plaketa a ﬁnanční odměna 300 tisíc korun na další rozvoj obce
Přehled hlavních ocenění:
(byly uděleny i diplomy a čestná uznání)

S

lavnostní vyhlašování výsledků 18. ročníku soutěže
Vesnice roku Ústeckého kraje
2012 se odehrálo 2. srpna v obci,
která získala hlavní cenu, tedy
v Košticích na Lounsku. Zlatou
stuhu si starosta Jaroslav Vlasák
převzal z rukou hejtmanky Jany
Vaňhové. V Ústeckém kraji se do
soutěže zapojilo celkem dvaadvacet obcí. Oceněné vesnice si
rozdělí ﬁnanční odměnu ve výši
1 mil. Kč. Za Zlatou stuhu dostanou Koštice 300 tis. Kč, za každou další stuhu je 125 tis. Kč a za
diplom 20 tisíc korun.
„Přála bych si, aby v příštích
ročnících sebralo více obcí odvahu a přihlásilo se. Zlatá stuha je
připravená každý rok. Stejně jako
letos. Vítězným Košticím přeji hodně štěstí v republikovém ﬁnále a oceněným obcím gratuluji k dosaženým výsledkům a přeji
mnoho štěstí v další práci,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.
„Finanční odměnu za vítězství
v krajském kole Vesnice roku 2012
využijeme na vylepšení zázemí
pro naši mládež. Chceme vybudovat například víceúčelové hřiště, kde si budou moci náctiletí
zahrát volejbal, nohejbal a další
sporty,“ prozradil starosta Koštic
Jaroslav Vlasák.
Koštice postoupily do celostátního kola, které se uskuteční od
2. do 8. září. Konečné výsledky
a nositele titulu „Vesnice roku
2012“ vyhlásí ministr pro místní
rozvoj už 15. září v Luhačovicích
v
rámci
Mezinárodního

Zlatá stuha - krajský vítěz: Koštice, okres Louny
Modrá stuha - za společenský život: Klapý, o. Litoměřice
Bílá stuha - za činnost s mládeží: Obrnice, o. Most
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Mnetěš, o. Litoměřice
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Srbská
Kamenice, o. Děčín

AKTUALITY • INFORMACE
Zahrada Čech Litoměřice

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii A pro obec Chbany (okres Chomutov)

V pátek 14. září otevře v 9.00
hodin své brány už 36. ročník
výstavy Zahrada Čech, která
je oblíbená mezi našimi zahrádkáři, kultury a chalupáři. V rámci pátečního zahajovacího dne budou odpoledne
ve 13 hodin v amﬁteátru litoměřického výstaviště vyhlášeny představiteli Ústeckého
kraje výsledky dvou soutěží – krajského kola celostátní Regionální potraviny a již
čtvrtého ročníku soutěže
Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče za rok 2012.
Výstava Zahrada Čech bude
otevřena až do soboty 22. září.

Tour de Labe v našem kraji
První dva zářijové dny budou patřit v Ústeckém kraji a konkrétně na Labské

cyklostezce
akci
Tour
de Labe pro všechny.
První etapy se uskutečnily v předcházejících měsících ve Východočeském
a Středočeském kraji, tentokrát tedy přicházejí na řadu
etapy podél Labe ze Štětí až do
Hřenska (a Bad Schandau).
Cyklisté, i hendikepovaní,
neboť akce má podtitul „pro

všechny“, vyjedou ze Štětí
v sobotu 1. září v 8.30 hod.
a dorazí do Ústí. Z krajského města startují v neděli 2.
9. a pojednou na sever, až do
Německa. Účastníci propagují projekt Labská stezka od
pramene k moři bez bariér.
(www.labskastezka.cz)

Bílá stuha pro Obrnice

Poradna pomáhá občanům: O rozhodčí smlouvě
O

d 1. dubna 2012 platí v zájmu ochrany spotřebitelů přísnější
pravidla pro sjednávání rozhodčích smluv. Jak jsem se v jednom dřívějším příspěvku již zmiňovala, rozhodčí nález byl konečný, nebylo možné se odvolat. To samozřejmě platí i nadále, spotřebitelé však mají nově možnost obrátit se na soud s žalobou na
zrušení rozhodčího nálezu v případě, že rozhodčí nález byl vydán
v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nebo je ve
zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, a to
ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu.
Rozhodčí smlouva musí být sjednána samostatně a nikoliv jako
součást smluvních podmínek, jinak je neplatná. Spotřebiteli musí
být dostatečně předem vysvětleny všechny následky jejího sjednání. Rozhodčí smlouva musí též obsahovat pravdivé, přesné a úplné
údaje o rozhodci či rozhodčím soudu, o veškerých i pravděpodobných nákladech případného rozhodčího řízení, o zahájení, formě
vedení a místu konání rozhodčího řízení a o doručování a vykonatelnosti rozhodčího nálezu. Rozhodce má povinnost rozhodovat spotřebitelské spory vždy v souladu s právními předpisy na

ochranu spotřebitele, a to i v případě, že spor bude rozhodován po
dohodě podle zásad spravedlnosti. Přitom rozhodcem už nemůže
být kdokoli.

je problematická, tyto zápisy prakticky legalizují vše, co je stiženo
právními předpisy na ochranu spotřebitelů neplatností. Nikdy nepodepisujte exekutorské zápisy v den podpisu úvěrových smluv!
Pro úplnost je nutno dodat, že exekutorské zápisy mohou v určitých případech ušetřit peníze vynaložené na soudní řízení, je to
možnost jak se například s bankou domluvit na novém splátkovém
kalendáři. Žádná banka vám však nevnutí exekutorský zápis v den
podpisu úvěrové smlouvy.

Není proto divu, že se současní lichváři uchylují k dalším praktikám, jak z neinformovaných spotřebitelů získat peníze na základě „katovských“ smluv. V poslední době naše poradna zaznamenává nárůst případů, kdy ve stejný den byla uzavřena smlouva
a zároveň s ní exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Jakmile se v takovém případě dlužník zpozdí byť s jednou
platbou o pár dnů, věřitel nelení a započne vymáhat celou částku narostlou o tučné smluvní pokuty v exekučním nebo vykonávacím řízení. Obrana proti exekutorským (či notářským) zápisům

Budete-li potřebovat pomoc, můžete 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, (budova B krajského úřadu),
400 01 Ústí nad Labem, Tel.: 411 135 200

Ústecký kraj

srpen 2012

7

Na novém stadionu Atletika pro děti i zlatá Bára Špotáková
V

pondělí 10. září bude v těsné blízkosti nového fotbalového stadionu v Chomutově
otevřen další sportovní klenot pro vrcholové a špičkové sportovce i veřejnost milující sport a pohyb – atletický
stadion. Nový sportovní areál
v Chomutově tak bude mít hokejovou halu, fotbalový stadion, plaveckou halu a atletický stadion, vše pěkně u sebe.
Program „svátečního“ pondělí
zahájí už dopoledne na stadionu v Mostecké ul. č. 5773 hned
v půl deváté další akce ze společného projektu Ústeckého
kraje a Českého atletického svazu - Atletika pro děti aneb Staň
se atletickou nadějí Ústeckého
kraje. Je určena pro děti z mateřských škol i nejnižších ročníků základních škol a děti

Jednou z disciplín Atletiky pro děti je netradiční překážkový běh. Náš snímek byl pořízen na jarní akci v Rumburku...

mohou soutěžit o pěkné ceny
i diplomy v několika netradičních atletických disciplínách.
Odpoledne asi od 15.00 hodin budou jednotlivá stanoviště
k dispozici veřejnosti (rodinám
s dětmi) a zároveň by v tento čas
měla začít i tisková konference
ke tříleté spolupráci Českého
atletického svazu a Ústeckého
kraje na tomto projektu.
Přítomni budou i představitelé Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova a zástupce ﬁrmy NET4GAS, hlavního

DVĚ POZVÁNÍ

Ústecký kraj a Agentura Armentum si Vás dovolují pozvat na akci:

Krajská rada
seniorů

Nejen o strašení na
zámku v Jimlíně
J

imlínský zámek Nový Hrad
je od letoška samostatnou příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a po téměř
dokončených rekonstrukcích
a renovacích všech tří zámeckých nádvoří a jednotlivých
budov, což si v předcházejících
letech vyžádalo přes 120 milionů korun od kraje, ministerstva kultury i EHP/Norsko, je
o něj velký zájem. Veřejnost se
do Jimlína jezdí bavit historií,
unikátní architekturou i mnoha akcemi, které mají promyšlenou dramaturgii. Letošní
zámecké léto přineslo během
dvou prázdninových měsíců řadu akcí, třeba pěvecké

NOVÝ HRAD
J I M L Í N

koncerty, divadelní představení a pohádky a minulý víkend
například koncert Bigbandu
Konzervatoře Teplice, také příspěvkové organizace ÚK. Na
našem červeném plakátu vás
zveme na novou akci – Strašení
na Novém Hradu. Značná část
odpoledne a celý sobotní večer (8. září) budou plné atraktivních akcí. Pobaví se hlavně děti, poněvadž právě jim je
akce na zahájení školního roku
určená. Přijeďte tedy na Nový
Hrad, akce s ﬁnanční podporou Ústeckého kraje bude určitě další vydařeným setkáním
uprostřed historie a architektury dávných věků...

S

Chomutov – SRN. Celková rozloha zóny je 364 ha. Ústecký kraj
nabízí volné prostory v průmyslové zóně investorům, kteří tak
vytvářejí pro kraj tolik důležitá
nová pracovní místa. Kraj se zasadil o rozšíření veřejné dopravy
do zóny pro pohodlné dojíždění
zaměstnanců. V současnosti se
v zóně Triangle realizují tyto záměry a investice:

PROGRAM:

Zámecká strašidla  Středověká hudba Innamorata  Kejklířská společnost
Ovis Jokulatores  Divadelní společnost BezeVšeho  Mistr kat
 Strašidelná diskotéka  Docela velké divadlo  Fakírské duo Karson
 Ohňová show  Soutěž o nejhezčí dětskou masku

JC Interiors Czechia s.r.o.
Zaměření: automobilový průmysl; rozloha: 2,8 ha; cílový počet zaměstnanců: 630; zahájení
provozu: přelom 2011/2012; plánované rozšíření investičního
záměru: dalších 5,88 ha a 480
zaměstnanců
Gestamp Louny s.r.o.
Zaměření: automobilový průmysl; rozloha: 8,9 ha; cílový počet zaměstnanců: 300; zahájení
provozu: 2012
Hitachi Automotive Systems
Czech s.r.o. (dříve Hitachi
Home Electronics Czech s.r.o.)
a Hitachi Cable Europe Limited,
organizační složka
Zaměření: automobilový průmysl; rozloha: 25,63ha; cílový počet
zaměstnanců: 158 + 48; obnova
přerušeného provozu v září 2012

Panasonic Liquid Crystal
Display Czech s.r.o. (dříve IPS
Alpha Technology Europe s.r.o.)
Zaměření: výroba LCD obrazovek; rozloha: 23,87 ha; cílový
počet zaměstnanců: 615; zahájení provozu: březen 2007

Panattoni Czech Republic
Development s.r.o.
Plánovaná rozloha: 16,58 ha;
cílový počet zaměstnanců:
450; zahájení provozu: přelom
2013/2014

Solar Turbines EAME s.r.o.
Zaměření: generální opravy a
údržba plynových turbín; rozloha: 8,04 ha; cílový počet zaměstnanců: 450; zahájení provozu: 2012

HARGO a.s.
Zaměření: výroba granulátu
a mikrogranulátu z pryže; rozloha: 3,97 ha; cílový počet zaměstnanců: 120; zahájení provozu:
druhá polovina roku 2012

Kontakty na jednotlivé investory naleznete na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) kliknutím na logo Triangle.

Na úterý 18. září
od 15 hodin připravila Krajská rada
seniorů Ústeckého
kraje, jedna z nejaktivnějších
složek Rady seniorů
České
republiky,
předvolební kulatý
stůl. Je určený nejen pro seniory, ale všechny zájemce o diskusi se zástupci politických
stran, které se budou účastnit voleb do krajského zastupitelstva. Předvolební kulatý stůl
Krajské rady seniorů ÚK se uskuteční v konferenčním sálu Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká hradební ulice v Ústí n. L.

Den otevřených
dveří

Investoři v zóně TRIANGLE
trategická průmyslová zóna
Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov,
Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště
Žatec. Lokalita přiléhá k rychlostní komunikaci R7 Praha –

partnera akcí v Ústeckém kraji
pro letošní rok.
Slavnostní otevření stadionu je
plánováno na 16.30 h. a v rámci
této slávy budou rozdány další sady atletického náčiní akce
Atletika pro děti. Potom bude od
17 hodin probíhat autogramiáda
oštěpařky Barbory Špotákové,
patronky projektu Atletika pro
děti, což bude po jejím olympijském vítězství jistě pro chomutovskou veřejnost velkým lákadlem. Konec se předpokládá
kolem 19. hodiny...

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

Den otevřených
dveří
připravuje
pro své posluchače a všechny občany regionu Český rozhas
Sever. Bude mu vyhrazeno sobotní odpoledne 15. září, kdy si budou moci zájemci o práci
našich rozhlasáků prohlédnout od 13 – 17 hodin nejen budovu ČR Sever, tedy vilu v ulici Na Schodech v Ústí nad Labem, ale také
přilehlé zahrady s výhledem na krajské město. Připraven bude Luboš Pospíšil a 5P, The
Boom (Beatles revival), Pavel Houfek Band
a atrakce pro děti i s projížďkami na ponících. ČR Sever je významným mediálním
partnerem Ústeckého kraje.

Vzpomínka na hrdinu
kpt. Otakara Jaroše

P

řed sto lety, 1. srpna 1912, se
v domku Chotěrovy kolonie na okraji Loun narodil v rodině železničáře Otakar Jaroš,
pozdější příslušník Svobodovy
armády v SSSR, hrdina od
Sokolova a první cizinec prohlášený hrdinou Sovětského
svazu. Vzpomínková slavnost
se uskutečnila ve středu 1. 8.
v Lounech. K pamětní desce
na domě v Jarošově ulici č. 931,
položili kytice a věnce mimo
jiných i představitelé kraje hejtmanka Jana Vaňhová, radní Jan Čermák a zastupitel Petr
Husák (na snímku). Týž den se
hosté vzpomínkového dne na
O. Jaroše, důstojníka a velitele 1. roty Prvního československého samostatného praporu,
přesunuli na nádvoří Základní
školy a Mateřské školy 28. října. Uprostřed školního areálu
tu po několika projevech vzpomínajících na zdejšího hrdinu
byla odhalena pamětní deska
Otakara Jaroše, jehož jméno

od nynějška škola nese. Jana
Vaňhová při krátkém proslovu mimo jiné řekla: „Kapitán
Jaroš patří k největším synům
českého lidu, je hrdinou, příkladem všem, jež poroba, nesvoboda a krutovláda nutí
vzít do rukou zbraň a postavit
se zlu čelem. Naštěstí v dnešní době to již není třeba, neboť právě zásluhou kapitána
Jaroše nebo dalšího hrdiny odsud z Lounska, vojenského letce Fajtla, máme mír již dlouhých sedmašedesát let.“

Nová pamětní deska v areálu MŚ a ZŠ v ulici 28. října v Lounech...

Století od narození Fr. Fajtla
U rodného domu generála
Františka Fajtla v Doníně na
Lounsku, se 18. srpna uskutečnila vzpomínková slavnost sta
let od narození (20. 8. 1912) tohoto hrdiny druhé světové války, pilota stíhaček v Royal Air
Force i u Rudé armády. I zde
položili kytici představitelé
Ústeckého kraje.

Kytici položili u rodného domu Otakara Jaroše Jana Vaňhová spolu s Janem Čermákem
(vlevo) a Petrem Husákem
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O zničených kostelech

FOTOKVÍZ

v zachraňované Beuronské kapli

V

Beuronské kapli, která je součástí dnešního Gymnázia Teplice, p.o.
Ústeckého kraje, je až do konce prázdnin k vidění výstava Zničené kostely severních
Čech 1945 – 1989. Na vernisáži
byla přítomna také radní Jana
Ryšánková, která v našem kraji zodpovídá mimo jiné za památkovou péči a radní Petr
Jakubec s gescí mj. za oblast
školství.
V předcházejících týdnech
byla expozice zpřístupněna v litoměřickém kapucínském kostele sv. Ludmily, kde
ji zhlédlo více než 1500 návštěvníků, kteří ocenili nejen samotnou expozici a její
historické vyznění a dokumentační význam, ale také
naučná videa nebo dochované obrazy. Jana Ryšánková
říká: „Velice ráda bych všechny, kteří se zajímají o historii

V

a dějiny tohoto národa, pozvala
do unikátního prostoru
B euronské
kaple na výstavu mapující tragické osudy
některých
círke vních
památek
na severu
Čech. Jsem
moc ráda,
že zajímavá
výstava je
v kapli, kterou se sna- Radní Jana Ryšánková (vpravo) při vernisáži výstavy v Beuronské kapli v Teplicích
ží obnovit
občanské sdružení Pro arte úplné rekonstrukci byla oz- je zpřístupněna pro veřejnost
Beuronensis z Teplic. Jeho čle- dobou architektury lázeňské- ještě do tohoto pátku vždy od
nové a řada dárců z města ho města a potažmo celého 13 – 18 hodin. V září se dostane putovní výstava až do
i okolí snad pomohou tomu, Ústeckého kraje.“
Dodejme ještě, že expozice Lorety v Rumburku.
aby kaple zase zářila a po

ážení příznivci našeho fotokvízu, víme, že v minulém čísle byla hádanka poměrně obtížná, proto si velice
vážíme všech, kteří se i tak do
soutěže zapojili a zkusili své
štěstí. Správná odpověď zněla Boží muka v Podsedicích
(viz malé foto). Na výhru se
mohou těšit Miluše Fišerová
z Roudnice nad Labem,
Helena Moravcová z Mostu
a Tomáš
Klupák
z Třebívlic.
Dnes o zasvěcení
a umístění významné dominanty, která je kulturní památkou teprve šestým
rokem. Jde o pozdně barokní stavbu z r. 1766, která před
polovinou 19. století vyhořela a následně byla opravena.

Jednolodní stavba s odsazeným presbytářem, sakristií
a hranolovou průčelní věží, je
orientována na jih. V interiéru
byly nalezeny nástěnné malby s neorokokovým dekorem.
Příslušná obec - vlastník této
památky - obdržela v minulém roce příspěvek z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
ve výši 300 000 Kč, celkové náklady na obnovu omítek fasády objektu překročily 428 000
korun. O jakou dominantu se
jedná? Správné odpovědi můžete zasílat do středy 12. září na
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.

Eurobabička 2012
S

emifinále soutěže Missis
Eurobabička 2012 České
republiky a Slovenské republiky se poprvé v Ústeckém kraji bude konat v sobotu 8. září
od 15 hodin v Litoměřicích
na lodi Porta Bohemica 1.
Během plavby se setkají nejlepší babičky, které postoupily z regionálních semifinále.
V zábavné, ale přiměřeně náročné soutěži budou soupeřit

o postup do finálového galavečera, budou využívat svůj
smysl pro humor, šarm a eleganci. V programu vystoupí populární interpreti. Lodní
lístky za zvýhodněnou cenu
si můžete objednávat a další informace získáte na
www.eurobabicka.cz. Zveme
všechny sběratele zážitků.
Budete svědky strhujícího souboje o postup do ﬁnále prestižní

soutěže v koloritu úchvatné
plavby Českým Středohořím.
Doporučte svým přátelům. Nad
letošním ročníkem soutěže

Soutěž vysokoškolských prací

Ú

stecký kraj ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou
komorou ÚK a Asistenčním
centrem a.s. vyhlásil již druhý ročník soutěže, do které mohou studenti posledních ročníků přihlásit své bakalářské či

Nápověda:
Omo, Oke,
Uzi

Obilnina

Forma
pohybu

Spolková
republika
Německo

diplomové práce. Hlavní podmínkou je, aby práce souvisely s rozvojem Ústeckého kraje.
Soutěží se v kategorii bakalářských a ktg. diplomových prací také v ktg. diplomových prací zaměřených na inovaci nebo

Předložka

Baklažán

Symetrála

Etnikum
- 2. pád
množného
čísla

řešení technických problémů ve
ﬁrmách a ve výzkumu, v každé
z nich budou rozděleny odměny za první tři místa, a to 5, 10
a 20 tis. Kč. Uzávěrka přihlášek
je 30. září, nominaci práce může
provést škola se souhlasem

Iniciály
spisovatele
Říhy

Franc. jezdec
rally
Ženské
křestní jm.

Okresní správa sociálního
zabezpečení

Rajská
zahrada

převzala záštitu hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Vladimír Tauchman

studenta nebo přímo student
s písemným doporučením vedoucího práce. Závěrečné práce
budou předány na úřad Krajské
hospodářské komory Ústeckého
kraje formou jednoho tištěného
paré včetně vyplněného a potvrzeného předávacího protokolu
(ke stažení na www.khk-usti.cz).

Iniciály
Domain name Písmeno řecsdruženáře
systém (zkr.) ké abecedy
Churavého

El.digit. po-vodň.portál

Kreslicí
1. díl tajenky materiál
černé barvy

Mužské
jméno

Domácí
mazlíček
MPZ
Rumunska

Vůně
Zesílený
zápor
Stopa
(angl. zkr.)

MPZ
Slovenska

Český
zpěvák

Pánský oblek
Dravá
sladkovodní
ryba
3. díl tajenky
Mužské
křestní
jméno

Člověk bez
domova

Ukazovací
zájmeno
Chem. zn.
thoronu
Nachový
(něm.)

Souhlas

Řeka v Etiopii

Chem. zn.
platiny

Základní
číslovka

Bankrot
Posečené
Předpona
obilí svázané
soustavy SI
povříslem

Projev radosti
Obchodní
společnost

Sportovní
klub
Kanadská
spisovatelka

Jedna (angl.)

Kořenová
zelenina
Citoslovce
bolesti

Babička
(něm.)
Řecko-římský
(zkr.)

Vakovité
vychlípení
pobřišnicové
dutiny

4. díl tajenky

Podívaná
(něm.)

SPZ
Strakonic

Tři - 2. pád

Osobní
zájmeno
Školní
družina

Areál pro
údržbu
vozidel

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Beroun – Teplice
Lughnasadh 2012, od 12.
září do 14. října (Jízdárna).
Výstava výtvarných děl známých českých umělců vytvořených na téma nehmotný kámen mudrců na keltský
způsob. Vernisáž výstavy se
koná 12. září v 17 h.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
150 let sportu a pohybu, do
14. října. Výstava o sportování
na Lounsku.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Miloš Jiránek (1875-1911) / Zápas
o moderní malbu, do 16. září.

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH
Emil Filla - Navrácené obrazy, do 9. září.

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
Kráčející sochy, do 30. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Daniel Černý, od 7. září
do 4. listopadu (radnice).
Retrospektivní výstava chomutovského fotografa.

KŘÍŽOVKA O CENY

Sjezd sokolů

Kdo (slov.)

Kalendář
ﬁrmy Apple
Elektr. plateb.
syst.

Volný směr – S.V.U. Mánes,
do 16. září (bývalý jezuitský
kostel Zvěstování Panně Marii).
Připomínka 125. výročí založení
spolku.

K

Pobývání

Sukulentní
rostlina
SPZ Hradce
Kr.
Hnout rozkaz

Mistrovství
světa
Stavba
přístavu

Plochá po- Post scriptum
Prefekt římKapalina
krývka hlavy
ské provincie
kyselé chuti
Young Life
pro muže
Judey
(zkr.)

Snížený tón

Iniciály
tenistky
Vaidišové

Hovězí
dobytek

Žák sedmé
třídy

Ozdoba

Samopal
původem
z Izraele

Jedna
(římsky)

Severské
křestní
jméno

Opět

Mezin. pozn.
zn.
Regesta
Imperii

Typ Fordu

Spojka

Kód
Č. aerolinií
Eduard
domácky

Lolita
domácky

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Olympijské
hry

Ryba

Černý zpěvný
pták

Ústecká knihovna před 100
lety, do 18. září. Výstava uspořádána ke Dnům evropského
dědictví (W. Churchilla 3, vestibul - vstup volný).

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Vinit - minulý
čas

Mycí
prostředek
na okna

Vítání nového školního roku,
8. září. Setkání s Regimentem
WIED 1762, 29. září.

Předložka

Souhlas
Geochronologická
jednotka

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

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

Epické dílo

2. díl tajenky

ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

oncem července se k vám dostaly krajské noviny a ti, kteří luštili křížovku, došli k tajence:
Která obec vyhrála letošní ročník soutěže Vesnice roku(?).
Pokud luštitelé našli nebo věděli
odpověď na otázku, poslali obojí
k nám na krajský úřad a dostali
se do losování o ceny. Dodejme,
že tentokrát bylo dost odpovědí nesprávných: Vesnicí roku
byly Koštice, kdežto Doubice,
jak mnozí psali, vyhrály soutěž
Skleněná popelnice ve třídění
odpadu. Do losování jsme dali
e-maily a korespondenční lístky
všech úspěšných luštitelů a věcné ceny dostane tato pětici šťastných: Petr Machuta z Litvínova,

Ing.
Alena
Hechtová
z Roudnice n. L., Irena Pášová
z Č. Kamenice, Miroslav Stehlík
z Teplic a Helena Klobásová
z Loun. I dnešní křížovka má tajenku, v níž je otázka. Odpověď
naleznete v některém z našich
materiálů. Pošlete nám nejen tajenku, ale i odpověď! Uzávěrka
přijmu mailů a lístků je už ve
středu 12. září na adrese: Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L., elektronicky na sebesta.z@kr-ustecky.cz. Připojte heslo
„Křížovka“; v mailech i na korespondenčních lístcích nezapomeňte uvést plnou adresu!
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