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Jana Vaňhová:

Podpořte ekonomiku Ústeckého kraje,

Základní kámen k prosperitě
kraje jsme již položili

nakupujte regionální potraviny a výrobky!

K

rajskými volbami v polovině října končí již třetí
volební období vyšších územních samosprávných celků. Zeptali jsme se proto, jak
uplynulé čtyři roky hodnotí hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová.
*Jak se podle vás Ústecký kraj
za poslední čtyři roky změnil?
„Čtyři roky jsou poměrně krátká doba na nějaké dramatičtější
změny. Jsou oblasti, kde krajská
samospráva nemůže nic ovlivnit, jako je například příchod
ekonomické recese, vládní škrty
nebo zvyšování daní. To vše přirozeně výrazně ovlivňuje život
občanů i v našem kraji.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/Mark přesto meziročně stoupl podíl lidí,
kteří jsou rádi, že žijí právě
v Ústeckém kraji, a to z 61 % na
64 %. Odpověď na otázku, proč
se u nás občanům žije lépe, spočívá v nové naději, kterou jsme
jim dali. Naději, že se konečně
někdo systematicky začal zabývat tím, co lidi nejvíce trápí - například soužitím Čechů a Romů,
bezpečnostní situací nebo vysokou mírou nezaměstnanosti. Ta naděje pramení z toho, že
Ústecký kraj přišel s konkrétními návrhy řešení, ať už jde třeba
o Ústecký balíček nebo Ústecký
program zaměstnanosti 2020.“
Pokračování na str. 3

V

rámci slavnostního zahájení
36. ročníku veletrhu Zahrada
Čech, který na litoměřické výstaviště v minulém týdnu přilákal desetitisíce lidí, byly vyhlášeny výsledky hned dvou soutěží. „O nejlepší
potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče“
a „Regionální potravina Ústeckého
kraje“ za rok 2012.
„Obě soutěže představují silnou
motivaci pro naše regionální výrobce a pěstitele, aby neustále pracovali
na svém zlepšování a nabízeli zákazníkům skutečně jen to nejlepší, co je
v jejich silách. Právě takové produkty si následně zaslouží naše ocenění, které jim pomůže ke zviditelnění
a tedy i k přilákání nových spotřebitelů,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.
Spolu s ní Ústecký kraj reprezentovali její náměstek Arno Fišera, radní Jana Ryšánková a Radek Vonka

a také zastupitelé
Oldřich Bubeníček
a Zdeněk Lavička.
Nechyběli ani zástupci
významných
institucí,
mimo jiné například náměstek ministra zemědělství Radek Braum,
prezident Agrární
komory ČR Jan
Veleba či představitelé ovocnářské
a zelinářské unie.
V rámci proslovů
nejčastěji zněla vý- Hejtmanka předává zástupkyni firmy Agrokomplex, spol. s r.o. diplom za 1. místo v soutěži Regionální
zva všem spotřebi- potravina, a to za Verneřický zauzený šunkový salám (kategorie masné výrobky).
telům, aby u svých
prodejců vyžadovali regionální po- obou tradičních soutěží za rok 2012 výrobky a zemědělské produkty.
traviny a výrobky a tím podporova- se opět odehrálo v amﬁteátru vý- Ty si také mohli v litoměřickém
li místní pěstitele, výrobce a podni- staviště a přilákalo stovky diváků areálu po celou dobu výstavy
katele. Slavnostní vyhlášení vítězů i lidí vyhledávajících regionální Zahrada Čech kupovat.

O dožínkách počasí zemědělcům přeje ROP Severozápad
– mýty a fakta o jeho fungování

A

ž v roce 2008 se po dlouhých letech odmlky obnovila tradice krajských dožínkových slavností. Vybrán byl městys
Peruc a ukázalo se, že to byla volba správná. Pět let tu je vždycky v počátku září skvostné počasí a také tisíce návštěvníků. Mezi
hosty peruckých dožínek byla
i letos, v sobotu 8. září, hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstek
Arno Fišera, radní Petr Jakubec
a další hosté. Peruc patřila průvodu, alegorickým vozům, řadě výstav chovatelů domácího zvířectva, přehlídce techniky, stánkům
se zemědělských výrobky a keramikou, ukázkám řemesel a samozřejmě hudbě, zpěvu a tanci,
poněvadž i přes problémy současného českého zemědělství
byly dožínky aspoň pro pár hodin
veselou kapitolou zemědělské

B

ministerstva financí (MF),
ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Evropské komise (EK). Vzhledem k tomu,
že k lékaři chodím
výjimečně
a o přístrojích
vím
jen to, že
by měly fungovat, zaměřím
se spíše na princip fungování ROP Severozápad. Nebude
to žádné záživné čtení, protože nebudu používat výrazy jako zřejmě, údajně,
možná… Takže jen realita,
kterou někteří kritici tak nějak vynechávají.

Společně nejen proti extremismu

první náměstek ministra vnitra
Mgr. Jaroslav Hruška, první náměstek ministra spravedlnosti JUDr.
Daniel Volák, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld a další významní hosté. K bezpečnostní
konferenci se vrátíme obšírně v říjnovém vydání našich novin.

Představitelé kraje – Jana Vaňhová a Arno Fišera s dožínkovými věnci z peruckých celokrajských dožínek. Vlevo je František Loudát,
předseda Krajské agrární komory ÚK.
výroby roku 2012. Dožínkám
a zemědělcům v Peruci zase

přálo počasí, ale léto bylo pro
pěstování obilovin mizerné

Anketa Dopravce roku startuje
J
iž
5.
ročník
ankety
Dopravce roku, která má
za cíl ocenit nejlepší dopravce na území
Ústeckého kraje v roce 2012,
odstartuje
letos v říjnu. Kraj
se touto cestou snaží nalézt a odměnit
dopravce s nejlepší úrovní poskytovaných
služeb a zároveň získat zpětnou vazbu od cestujících.
I letos bude z řad občanů,
kteří se do ankety zapojí,

líží se volby! Ještě jste to
nepostřehli? Je to poznat
mj. i proto, že se začínají projevovat a vyjadřovat i lidé,
o nichž jste
dosud ani
neslyšeli.
Smutné je,
že i díky
médiím je
někdy podsouván občanům
kraje ne zrovna objektivní, reálný pohled. Vzorovou
ukázkou je například Krajská
zdravotní či Regionální operační program Severozápad.
Z těchto dvou subjektů se
stalo velké volební téma
a kdekdo se stal odborníkem na nákup zdravotního
zařízení, nařízení a předpisy

vylosováno deset šťastlivců, mezi které se rozdělí tři
tablety (minipočítače s doty-

kovým displejem) a dárkové
balíčky. Stejně jako u předešlých ročníků bude veřejnost
hodnotit jednotlivé soutěžní kategorie jako například

spolehlivost, čistotu a pohodlí autobusů, jednání
dopravní obsluhy, ale také
celkové hodnocení. Na základě
těchto parametrů získá ocenění „Dopravce
roku 2012“ ten,
který získá nejlepší
známky
a bude využívat
po dobu jednoho roku čestný titul. V příštím vydání
Krajských novin zveřejníme
anketní lístek pro hlasování
veřejnosti.

– výpadek u nás v kraji činí
80 – 100 tisíc tun.

T

oto úterý, 25. září, se na ústeckém hejtmanství uskutečnila konference Společně nejen proti extremismu. Jejím cílem bylo
představit analýzu současné situace v oblasti sociálně vyloučených lokalit na území Ústeckého

kraje a vývoj boje proti extremismu a dalším negativním jevům ve
společnosti. Jedním z výstupů bude
ucelená publikace s uvedenou problematikou a s náměty na její řešení
a také všechny odborné příspěvky.
Vystoupení na konferenci potvrdili

Podpora dostavbě D8

Ú

stecký kraj vítá občanskou
iniciativu v Lovosicích, která vyhlásila petici na podporu
urychlené dostavby dálnice D8.
Kraj na svých webových stránkách www.kr-ustecky.cz zahájil letos v srpnu obdobnou

aktivitu, kterou již podpořily stovky občanů nejenom
z Ústeckého kraje, ale i z dalších regionů České republiky.
O rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání ekologického

Pokračování na str. 5

sdružení Společnost ochránců
životního prostředí obžalovaného aktivisty Lubomíra Studničky
proti územnímu a stavebnímu
povolení k D8, bude opět rozhodovat Krajský soud v Ústí nad
Labem. Krajský úřad v novém
rozhodnutí vycházel i z odůvodnění k předchozímu rozsudku.

Ústecký kraj
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MŮJ NÁZOR: KONČÍ TŘETÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Dne 22. srpna 2012, III. volební období:

Peníze z daru žatecké nemocnici
Rada kraje doporučila zastupitelům rozhodnout o poskytnutí investiční dotace Nemocnici Žatec, o.p.s. Jedná se o dotaci ve
výši 500 tisíc korun na nákup a instalaci počítačového tomografu. To umožní současně odečet snímků lékařem a práci laboranta pro přípravu dalšího snímkování. Tím se zdvojnásobí
možnost počtu diagnostiky CT. Dotace bude poskytnuta z prostředků, které Ústecký kraj získal na základě Dohody o vzájemné spolupráci s Českou spořitelnou, která poskytuje kraji každoročně ﬁnanční dar ve výši 1 mil. Kč. Ústecký kraj podporuje
modernizaci a udržení poskytování zdravotnické péče v okrese
Louny prostřednictvím Nemocnice Žatec pravidelně a systematicky. V roce 2010 byla nemocnici poskytnuta dotace jeden milion korun na nákup harmonického skalpelu a v roce 2011 500 tisíc na přístrojové vybavení operačních sálů.

J

ak
hodnotíte
činnost
Zastupitelstva ÚK v právě končícím volebním období a co se, podle vás, podařilo
Ústeckému kraji ve zkvalitňování života jeho občanů? Co
naopak musí dále řešit budoucí ZÚK?

zdravotnictví a školství, ale
i dopravní obslužnosti a pocitu
bezpečnosti. Současné zastupitelstvo vytvořilo podmínky
k tomu, aby se na současné výsledky práce dalo navázat.

stejným obdobím minulého roku.
Nic nemůže fungovat bez dobrého a podrobného plánování.
Zastupitelstvo schválilo v červnu 2010 hlavní vizionářský dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje
2010 – 2015. Velmi mne tedy těší,
že se již část této naší strategické vize podařilo zrealizovat tak
úspěšnými projekty. Je však potřeba, aby budoucí zastupitelé
navázali na vše dobré a drželi
nastavený směr.

i strážníci. A na program nového
zastupitelstva by se měla dostat
koncepce zdravotnictví v kraji, přestože Ústecký kraj vlastní
pouze pět nemocnic a několik
dalších zdravotnických zařízení.
A pokračovat se musí v boji za
zachování onkologického centra v chomutovské nemocnici,
kde spádová oblast představuje
600 000 obyvatel. Důležité bude
dostat do praxe rodící se plán
zaměstnanosti, který by měl pomoci snížit vysoký počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji.

Strategie zaměstnanosti Ústeckého kraje
Ústecký kraj patří dlouhodobě k regionům s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti v rámci území ČR. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 7. 2012 dosáhla v České republice hodnoty
8,3 % (červen 2012 – 8,1 %, červenec 2011 – 8,2 %). Ústecký kraj
vykázal přitom míru nezaměstnanosti ve výši 13,1 %. Návrh akčního plánu ÚK v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s názvem
„Ústecký program zaměstnanosti 2020“ byl připraven s cílem
deﬁnovat postup konkrétních kroků a opatření, aby míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji dosáhla do roku 2020 celorepublikového průměru.Rada Ústeckého kraje jmenovala členy pracovní skupiny strategie zaměstnanosti Ústeckého kraje, jejím
úkolem je program aktualizovat a připravit jeho realizační fázi.

Zadávací řízení – Bitva u Chlumce
Rada rozhodla o odeslání formuláře Oznámení předběžných
informací o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na
služby s názvem „200. výročí bitvy u Chlumce 2013“ formou otevřeného řízení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
RÚK již dříve souhlasila s účastí Ústeckého kraje v projektu s ﬁnančními náklady 7 mil. Kč z krajského rozpočtu na rok 2013.
Zadávání služeb pro zajištění této akce se předpokládá jako jedna zakázka dělená na tři části.

Magazín letos podruhé

J

ak jsme vám slíbili, v těchto dne bude zdarma
distribuován do vašich poštovních schránek kromě
měsíčníku Krajských novin také Magazín Ústeckého
kraje. Má 24 celobarevných stran.

Cena hejtmana Stanislavu Štýsovi

P

řed zahájením posledního
zasedání
krajského zastupitelstva v tomto
volebním období byl ve středu
5. září oceněn
Ing.
Stanislav
Štýs,
krajinný
ekolog a rekultivátor. Cenu hejtmana Ústeckého
kraje za rok
2011 mu slavnostně
předala Jana Vaňhová
spolu se šekem
na 100 tisíc korun. Nominován
byl Hospodářskou a sociální radou Mostecka do kategorie regionálního rozvoje;
v ostatních kategoriích nebyly
ceny uděleny. Cenu hejtmana

Ústeckého kraje za rok 2011 významně podpořila společnost
NET4GAS s.r.o. (na snímku je
první nositel Ceny hejtmana ÚK
Stanislav Štýs s manželkou).

Nové autobusové spoje do zóny

V

krajské průmyslové zóně
Triangle na místě bývalého vojenského letiště u Žatce
působí v současné době společnosti Hitachi, Solar Turbines,
Panasonic, Gestamp a Johnson
Controls. Kromě toho tu závod
buduje ﬁrma Hargo a developerská ﬁrma Panattoni tady
připravuje výstavbu dalších továren pro ﬁrmy z automobilového průmyslu. Do PZ Triangle
budou opět po několika letech
jezdit autobusy, poněvadž se
tu znovu zvyšuje počet pracovníků. Směřovat budou do

tří stanic na Triangle ze směrů Podbořany – Žatec, Litvínov
- Most, Louny – Postoloprty
a Jirkov – Chomutov. Autobusy
začnou jezdit od 1. října a posílí dosud jediný vlastní spoj
vypravovaný
společností Panasonic. Autobusy do
zóny objednal Ústecký kraj
u dvou smluvních dopravců
– Dopravního podniku měst
Chomutova a Jirkova a DP měst
Mostu a Litvínova. Jízdní řády
např. na webových stránkách
www.kr-ustecky.cz v sekci
s logem PZ Triangle.

Arno Fišera (ČSSD),
náměstek hejtmanky
Čtyři roky nejsou v lidském životě příliš dlouhá doba, přesto
se podle mého názoru podařilo
za toto období uskutečnit plány a záměry, se kterými jsme po
volbách na konci roku 2008 do
nového volebního období vstupovali. Drtivou většinu našich
představ a záměrů se podařilo
naplnit. Došlo k pozitivním posunům v oblasti péče o životní
prostředí, ve školství, v krizovém
řízení a bezpečnosti, v dopravě,
v sociální oblasti, kultuře a péči
o památky i v cestovním ruchu.
Musím zmínit oblast zaměstnanosti, kdy se nám podařilo
přivést do zóny Triangle několik nových investorů a vytvořit
zde stovky nových pracovních
míst. Náš kraj si zvykli více navštěvovat turisté a obdivovat
naši přírodu. Pro občany kraje jsme zabezpečili originální Severočeské farmářské trhy.
O řadě kroků se pochopitelně mezi zastupiteli živě diskutovalo. Výměna názorů však
nikdy nepřekročila meze slušnosti a nakonec došlo ke shodě
v řadě důležitých rozhodnutí.
Vybavuje se mi například návrh
legislativních změn pro sociálně
vyloučené lokality, kdy souhlas
šel napříč politickým spektrem
zastupitelstva. Také při rozhodování o krajských dotacích do
kultury, sportu, životního prostředí, sociální oblasti i jinam
došlo k stoprocentní shodě mezi
zastupiteli. Jen pro připomenutí – za volební období rozdělil
kraj v dotačních titulech ze svého rozpočtu 1,3 miliardy korun.
Na budoucí zastupitelstvo samozřejmě další úkoly čekají.
Věřím, že nově zvolení zastupitelé budou ctít priority rozvoje našeho kraje, které spatřuji v podpoře zaměstnanosti,
zlepšování životního prostředí,

Radek Vonka (ODS),
člen Rady Ústeckého kraje
Rád bych se zaměřil na svou
gesci a tou je regionální rozvoj a cestovní ruch. Během posledních čtyř let se nám podařilo dostat Ústecký kraj do
podvědomí široké veřejnosti
projekty, které přinesly opravdu hmatatelné výsledky. Mnoha
oceněními se pyšní například
Brána do Čech a projekt Po stopách Praotce Čecha, ty přivádí
turisty a návštěvníky do regionu a s příchodem turistů roste
i poptávka po službách, služby se zkvalitňují a rozšiřují. Co
je důležité, že s tím ruku v ruce
vznikají pracovní příležitosti. Co
je asi nejviditelnější v této oblasti, je stavba cyklostezek. Navrhl
jsem zastupitelům, aby Ústecký
kraj byl investorem páteřní sítě
v Ústeckém kraji a potěšitelné
je, že právě s pomocí všech zastupitelů se již tato síť buduje.
Každý může vidět, že například
fenomén evropské cykloturistiky - Labská stezka na území
našeho kraje může být dokončena už příští rok. Úspěšným
projektem jsou i Rodinné pasy,
které využívá v našem kraji více než 6 700 rodin. Na pasy
rodinné bychom chtěli navázat Senior pasy. Vždyť i senioři
by měli mít výhody při čerpání
služeb nebo návštěvě turistických cílů. Iniciovali jsem rozdělení kraje na čtyři turistické destinace. Musím opět poděkovat
celému zastupitelstvu napříč
politickým spektrem, že tomuto projektu přejí a podporují jej.
Každá oblast má svá speciﬁka
a je nutné, aby o cestovní ruch
ve své oblasti pečovali lidé, kteří jsou v něm doma. A čísla mluví za vše. Ústecký kraj byl v loňském roce krajem se statisticky
nejvyšším nárůstem návštěvnosti a také za letošní pololetí došlo k nárůstu ubytovaných
hostů o 2,1% ve srovnání se

Oldřich Bubeníček (KSČM),
zastupitel, předseda výboru
pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost

Hana Jeníčková (Severočeši.cz),
zastupitelka, členka ﬁnančního
výboru

Konec volebního období přináší různá hodnocení a bilancování činnosti. Pozitivem současného zastupitelstva byla
korektnost a slušnost při jednáních průřezem všech volebních stran. Nic na tom nemění fakt, že byly pouze čtyři, kdy
dvě kraj řídily a dvě se snažily
řízení kontrolovat. Pokud hledáme pozitiva, můžeme například uvést hromadnou dopravu,
kdy přes neustálou snahu centrálních orgánů ji redukovat, zachoval Ústecký kraj počet autobusových i vlakových spojů. Za
pozitivum lze považovat, že po
odmítnutí ministerstva v roce
2010 hradí kraj spoluúčast obcím při čerpání evropských peněz ve výši 15% na všechny projekty. Určitě pozitivní je, že při
slučování škol se neruší žádné
obory. Na to se občas zapomíná. Samozřejmě, že se najdou
naopak věci, které se měly řešit, a které se budou muset řešit v novém volebním období.
Samostatnou kapitolou je dostavba dálnice D8, která je sice
státní stavbou, ale všechny negativní důsledky dopadají na
občany Ústeckého kraje, hlavně na objízdných trasách. Je to
například integrovaný dopravní systém, o kterém se postupně přestalo mluvit. To bude pro
občany využívající hromadnou
dopravu velký přínos. Potřeba
bude řešit stále odsouvané protialkoholní záchytné stanice, volají po nich zdravotníci, policisté

Tak to je těžká otázka, protože dlouho přemýšlím nad
tím, co se výrazného podařilo
Ústeckému kraji ve zkvalitňování života jeho občanů. Určitě
se udělal kus práce, ale horko
těžko se zdařilo jakž takž udržet zdravotní péči pro občany
a to tedy nemluvím o zkvalitňování. Do budoucího období to
bude ještě pořádně tvrdý oříšek
a určitě bude zapotřebí v první řadě postavit nové, přemýšlivé a slušné vedení Krajské zdravotní, a.s., které nastaví jasná,
úsporná a transparentní pravidla řízení a chod společnosti.
Protože i přes problémy s VZP
jsou na straně Krajské zdravotní, a.s. velké rezervy (nebo
dluhy?) jak v řízení, tak v ekonomice. Povedlo se zajistit dobré podmínky pro krajské divadlo, protože nejen chlebem
jest živ člověk. Ke konci volebního období zvítězil zdravý rozum a podařilo se zastavit likvidaci gymnázií v kraji. Jejich
slučování s neslučitelným. To
je dobré znamení. Ale budoucí ZÚK se bude potýkat se stále se tenčícím zdrojem ﬁnancí
do školství, do sociální oblasti a s minimálními investičními
(tedy ﬁnančními) možnostmi.
V dnešní situaci při stále klesajících ﬁnančních zdrojích pro
kraj i pro města a obce to bude
velmi složité období. Ale pesimismus není namístě – takže hodně štěstí, slušných a pracovitých
lidí a dobrý zastupitelský tým.

Hitachi se vrací na zónu Triangle

J

aponská společnost Hitachi,
tentokrát její automobilová odnož Hitachi Automotive Systems,
připravuje svůj závod v průmyslové zóně Triangle na obnovení

výroby. Ve výrobních halách se
v těchto dnech instalují stroje
pro výrobu tlumičů do automobilů. Ostrý provoz se 150 zaměstnanci se předpokládá od března

příštího roku. Při příležitosti obnovení provozu se konala přímo v závodě malá
slavnost. Lípa a sakura, národní symboly obou států,
tu budou od nynějška vítat
návštěvníky a zaměstnance společnosti. Vysadili je
ředitel společnosti pan Abe
spolu s prezidentem celého koncernu Ohnumou
a
hejtmankou
Janou
Vaňhovou, náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Jirkou či starostkou města Žatec Zdeňkou
Hamousovou.
Hitachi
Automotive Systems je jedním ze sedmi investorů
v zóně Triangle.
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Základní kámen k prosperitě kraje jsme již položili
Pokračování ze str. 1
*Myslíte si tedy, že se lidem
v Ústeckém kraji žije skutečně lépe?
„Podle zmíněného průzkumu stoupl podíl lidí, kteří jsou
s životem tady v kraji spokojeni. To je statistický ukazatel. Ze setkání s občany však
dobře vím, že zejména ekonomická situace mnoha rodin se po vládních opatřeních
zhoršila. Nově se po zmrazení důchodů nezlepší situace
důchodců.
Přesto vše jsem přesvědčena,

že žijeme v nejkrásnějším
kraji v České republice a potřebujeme více času na to,
abychom tuto krásu zbavili závoje nepříznivého image
a prodali ji nejenom v ČR, ale
i v zahraničí. Jsem přesvědčená o tom, že Ústecký kraj má
velký potenciál stát se nejdynamičtěji se rozvíjejícím regionem ČR. Je potřeba vytvořit
v našem kraji podmínky, které
se stanou impulzem k nastartování hospodářského růstu,
vytváření nových pracovních
příležitostí a prosperity našich občanů. Základní kámen
jsme již položili.“

*Co si myslíte, že se
v Ústeckém kraji nejvíce
povedlo?
„Prakticky přesně před rokem se nám podařilo absolutně ztrapnit vládu. Byl to totiž
Ústecký kraj, který po nepokojích na Šluknovsku byl schopen
představit sérii zákonů v podobě Ústeckého balíčku. Balíček,
který byl, a stále doufám je, řešením pro nejpalčivější problémy v sociálně vyloučených lokalitách, jako je trestání přestupků
pravidlem třikrát a dost, regulace hazardu či sociální bydlení.
Ono je to v podstatě

smutné. Zaprvé proto, že to měla
být vláda, která o problémech
na Šluknovsku, a nejenom tam,
ví a snaží se je řešit. Dosud však
žádná viditelná a účinná řešení
nenabídla. Zadruhé, je to až skandální přístup Poslanecké sněmovny k našemu balíčku, který byl na
program schůze zařazen již v loni
v prosinci. Dosud však o něm poslanci nehlasovali. Přednost mají
asi církevní restituce, vyšší daně
nebo letadla CASA.“
*Co vás za uplynulé čtyři roky
nejvíce zklamalo?
„Zklamáním je pro mě zjištění,

že se k veřejnosti velice těžko
dostávají pozitivní informace,
například, že v Krajské zdravotní máme špičkové chirurgické roboty, kterými se provádějí
ty nejšetrnější operace pacientů a zachraňují životy. Dále je
to skutečnost, že Ústecký kraj
má nejpropracovanějším systém autobusové dopravy s nejnižším průměrem stáří autobusů v ČR, že jsme prosadili
nasazování nových vlakových
jednotek na tratě v kraji nebo
že jsme vytvořili síť páteřních
škol, které jsou zárukou kvalitního vzdělávání.
Pokud se nám však nepodařila

jedna dotace ze stovek ročně
podpořených projektů, jsou toho
plné noviny, Nikdo se však následně již nedozví, že tuto zneužitou dotaci po provedené kontrole vymáháme zpátky, a to
i soudní cestou. Nevěřím tomu,
že lidé chtějí slyšet jen ty špatné
zprávy.“
*Máte nějaký vzkaz pro občany Ústeckého kraje?
„Ústecký kraj má před sebou
určitě pozitivní budoucnost, která je jen a jen ve vašich rukách.
Poslední čtyři roky mě přesvědčily, že o tom dobře víte.“

Premiérové medaile od Ústeckého kraje
a zaslouží si tak nejen naši
pozornost, ale také velký
dík.“ Medaile hejtmana byla
udělena osobnostem za jejich významný přínos k rozvoji nebo propagaci kraje,
za řešení mimořádných událostí a za další významnou
činnost.
Medaile
hejtmana
byla
udělena:
In
memoriam Jaroslavu Herodesovi
a Pavlu Doubravovi, a dále:
Josefu
Černému,
MUDr.
Ilju Deylovi, plk. gšt. Ing.
Rostislavu Domorákovi, Šárce
Gregušové, JUDr. Otakaru
Jirků, Heleně Kočkové, MUDr.
Lukáši
Syrovátkovi,
Bc.
Miroslavu Vopatovi, brig. gen.
JUDr. Jiřímu Vorálkovi a plk.
Ing. Romanu Vyskočilovi.

Medaili hejtmana obdržel z rukou hejtmanky Vaňhové také bývalý starosta Hřenska
Josef Černý, který se ve funkci mnohokrát zabýval koordinací odtraňování škod po
častých povodních

Pohled do konferenčního sálu při zahájení aktu udělování dvojích medailí Ústeckého kraje

S

lavnostní ráz mělo setkání
členů
složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje a dalších spolupracujících institucí a organizací.
Jana Vaňhová předala 13.
září premiérově přes sedm
desítek Záslužných medailí
a dvanáct Medailí hejtmana
Ústeckého kraje. Podle zásad schválených letos krajským zastupitelstvem tak
cenila představitelka kraje
aktivní činnost zdravotnických záchranářů, lékařů,
policistů, vojáků nebo profesionálních i dobrovolných
hasičů. Diplomy a Záslužné
medaile dostali jak jednotlivci, tak i kolektivy a týmy.
Za přítomnosti náměstka
hejtmanky Arna Fišery, radních Martina Kliky, Petra

Jakubce a Jana Čermáka i vedoucích pracovníků složek
IZS byla oceněna práce vyznamenaných při záchraně zdraví, životů a majetku
našich občanů v posledních
letech, a to nejen při povodních. „Dnes se zde scházíme především kvůli vám,
abychom vám projevili úctu
a abychom vám dali najevo,
jak moc si vaší obětavé práce vážíme,“ řekla v úvodu
hejtmanka Vaňhová. „Právě
z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělovat Záslužné medaile a Medaile hejtmana Ústeckého kraje, které
na základě nominací předáme těm, kteří podle velitelů jednotlivých složek
Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje pracují na více než sto procent

Jana Vaňhová s některými z oceněných Medailí hejtmana. Po její pravici stojí manželka a dcera Jaroslava Herodese, jenž byl dlouholetým pracovníkem krizového řízení odboru
kancelář hejtmana (zemřel v lednu roku 2010)

Ústecký kraj přivítal zavedení systému kurzarbeit

Ú

stecký kraj vítá záměr ministerstva práce a sociálních věcí zavést v České republice od 1. září 2012 osvědčený
systém nazývaný kurzarbeit.
Ten umožní ﬁrmám, kterým
klesne objem zakázek, ponechat si stávající počet zaměstnanců. Nadbyteční zaměstnanci se však budou muset
vzdělávat a za to stát uhradí jejich mzdu. Zavedení systému
kurzarbeit je jedním z požadavků Ústeckého kraje vůči ministerstvu, které jsou uvedeny
v Ústeckém programu zaměstnanosti 2020.
„Zavedení systému kurzarbeit je po delší době první
dobrou zprávou. Tento záměr
ministerstva má naši plnou
podporu a věřím, že jej firmy
v Ústeckém kraji využijí a podaří se udržet pracovní místa

ohrožená ekonomickou recesí.
Nyní by se ministerstvo mělo
zabývat dalšími návrhy, které jsme definovali v Ústeckém
programu
zaměstnanosti
2020,“ uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.
Ústecký program zaměstnanosti 2020, který kraj veřejnosti představil letos v květnu a jehož hlavním cílem je
snížit vysokou míru nezaměstnanosti v regionu na republikový, definuje celkem
pět požadavků vůči ministerstvu práce a sociálních věcí.
Zavedení systému kurzarbeit
bylo přitom klíčovým bodem.
Nyní by se ministerstvo mělo
zaměřit například na zajištění
potřebných výdajů na vzdělávání a aktivní politiku zaměstnanosti z důvodu podprůměrných výdajů z veřejných

i soukromých zdrojů v ČR při
evropském srovnání nebo
podporu vytvoření pracovních
míst nikoli až po 5 měsících,
ale okamžitě po vstupu uchazeče do evidence uchazečů
o zaměstnání. Úspora vznikne
nejen na vyplácené podpoře
v nezaměstnanosti, ale i v oblasti sociálních dávek. Již několik studií prokázalo, že jakékoliv aktivní opatření vedoucí
k zaměstnání uchazečů o práci je efektivnější než prosté
vyplácení dávek. Navíc klient
bude psychicky podpořen, nepřijde o pracovní návyky.
Ústecký program zaměstnanosti 2020 například definuje i 17 konkrétních požadavků
směrem k vládě a Poslanecké
sněmovně. Jde například
o zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti,

vytvoření motivace v podobě výrazně vyšší minimální
mzdy v porovnání s výší dávek, nárůst podílu zaměstnanců pracujících na zkrácenou pracovní dobu, vymezení
statutu sociálního podnikání, různá daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele a nové
investory. Jde také o zamezení práce načerno povinností
zaměstnavatele nahlásit nového zaměstnance před jeho
nástupem do práce, znovuzavedení povinnosti zaměstnavatelů hlásit na úřad práce
volná pracovní místa atd.
Prvním konkrétním krokem
vycházejícím z Ústeckého programu zaměstnanosti 2020 je
záměr vytvořit v rámci příspěvkových organizací Ústeckého
kraje zhruba 480 nových pracovních míst.

Zemřel Pavel Doubrava
(*1949)

V

pátek 14. září se rodina, veřejnost, kamarádi a kolegové naposledy
rozloučili ve střekovském
krematoriu v Ústí n. L. s panem Pavlem Doubravou,
který zemřel po dlouhé těžké nemoci 9. září 2012. Byl
Zasloužilým hasičem, členem Výkonného výboru
Svazu hasičů Čech, Moravy
a Slezska a starostou jeho
krajského sdružení pro Ústecký kraj. Byl obětavým a příkladným pracovníkem, velkým kamarádem a člověkem
plným elánu a nakažlivého humoru. Úzce spolupracoval
s Ústeckým krajem i se složkami jeho Integrovaného záchranného systému.
Čest jeho památce
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Škola začala: Byli jsme v Mostě a ve Varnsdorfu
lavicích, hodně radosti a nových kamarádů. Tato mostecká
ZŠ nedávno získala v celostátní
soutěži titul Nejlepší česká škola, když ze 120 základních škol
z celé ČR postoupila mezi 18 nejlepších a v Českém Krumlově
byla po vlastní prezentaci
a ukázkách prací a umění žáků
a žákyň prohlášena odbornou
porotou absolutním vítězem!
Hejtmanka v doprovodu ředitelky školy Libuše Hrdinové
navštívila všechny prvňáčky
už v jejich třídách; 1. A má za
třídní paní učitelku Miroslavu
Zieglerovou, 1. B Vlastu
Kosejkovou a v 1. C je třídní učitelkou Ivana Neradová.
Celkem je v 7. ZŠ Most J. Arbese
87 žáků prvních tříd, od představitelky Ústeckého kraje dostali pastelky, něco bonbonů,
tužky, plyšová zvířátka a další
drobné dárky.

MOST

V

pondělí 3. září začal nový
školní rok 2012/2013. U prvních kroků prvňáčků do školy byla v 7. ZŠ Most, která sídlí v ulici Jakuba Arbese, také
hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová. Spolu s ředitelkou školy Libuší Hrdinovou
a náměstkyní mosteckého primátora Hanou Jeníčkovou popřála všem nejmenším školákům plno úspěchů ve školních

VARNSDORF

P

etr
Jakubec,
radní
Ústeckého kraje pro školství, mládež a tělovýchovu, zahájil školní rok ve Vyšší odborné škole a Střední škole ve
Varnsdorfu. Dostavil se tam
společně se starostou města Martinem Loukou a ředitelem Františkem Hriczem. Ve své

Školství v kraji má zdravou „páteř“
Ú

stecký kraj dokončil další
etapu optimalizace středního školství a vytvořil funkční systém páteřních škol. Ke
zhodnocení celého záměru se
na semináři sešli ředitelé škol
zřizovaných Ústeckým krajem
a také radní pro oblast školství
Petr Jakubec a hejtmanka Jana
Vaňhová. „V tuto chvíli jsme jediným krajem v republice, který má svůj samostatný program
Páteřních škol, tedy funkční základ, na kterém můžeme dále
stavět celý optimalizovaný sytém
školství v Ústeckém kraji. Právě
díky síti Páteřních škol nám nebudou dramaticky chybět ﬁnance

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 diplomové práce.

Uzávěrka příjmu prací je ale
na dohled, zájemci mají čas
už jen do 30. září! Hlavní podmínkou je, aby práce souvisely s rozvojem Ústeckého kraje.
Soutěží se v kategorii bakalářských, ktg. diplomových prací a také v ktg. diplomových

prací zaměřených na inovaci
nebo 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 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)

zdravici neopomněl říci, že tato
škola se stala nejlepší VOŠkou
školního roku 2011/2012. Soutěž
vyhlásila Česká studentská unie
(ČeSU). Hlasovat mohli prostřednictvím
Fa c eb o o ku
jak studenti, tak i absolventi VOŠ,
čímž dávali najevo svůj
vztah ke škole. Pak následovaly
projevy dalších hostů.
Slavnostního
zahájení se
zúčastnilo

bezmála 200 studentů denního
studia a 30 pedagogů. Ve čtvrtek
svůj školní rok zahájili studenti
dálkové formy studia, kterých je
taktéž něco málo přes 200.

na vybavení či investice, dokážeme si poradit s úbytkem žáků.
Díky tomu, že kraj ví, které školy
jsou páteří vzdělávacího systému,
ví také, kam směřovat prostředky
pro další modernizaci a rozvoj,“
připomněla Jana Vaňhová.
Ústecký kraj za poslední čtyři roky investoval do rekonstrukcí a modernizací školských budov více než miliardu (z toho
700 milionů z evropských dotací). „Zavedli jsme také motivační
programy na podporu řemeslných
oborů poptávaných trhem práce. Díky nim jsme studentům vyplatili více než 7 milionů a dalších
52 milionů korun jako příspěvek
na dojíždění,“ řekl Petr Jakubec,
radní pro školství. Dalších 12,5 milionu rozdal Ústecký kraj v rámci

dlouhodobě podporovaného stipendijního programu pro vysokoškolské studenty. Díky slučování škol došlo v oblasti školství
k úsporám více než 60 milionů
korun, a to zejména díky uvolnění nevyužívaných budov a snížení
provozních nákladů.
Prostor pro prezentaci výhod
a úspěchů realizace programu
Páteřních škol dostali i sami ředitelé. Shodli se na tom, že přestože proces slučování není jednoduchý, silná a stabilní škola
s širokou oborovou nabídkou je
pro žáky atraktivní a umožňuje
jim kvalitní vzdělání s možností
budoucího pracovního uplatnění. Ředitelé obdrželi také vlajku
s logem Páteřní školy, z 54 jich má
tento titul čtrnáct škol.

90 let Obchodní akademie Teplice
V září 2011 se OA stala součástí páteřní školy Ústeckého kraje
pod označením Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, p. o. Teplice

Oslavte s námi 90. výročí vzniku nejstarší střední
odborné školy s ekonomickým zaměřením
v Ústeckém kraji.

KDY?
5. – 6. října 2012

Slavnostní odhalení památníku pilotům 2. světové války

V

sobotu 15. září byl v Žatci
- Podměstí slavnostně
odhalen Památníku hrdinů –
letců z Ústeckého kraje, kteří bojovali za naši svobodu.
Záštitu nad slavnostním aktem převzali ministr obrany Alexandr Vondra, hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová a starostka města
Žatec Zdeňka Hamousová.
Památník bude v dalších letech připomínat památku
padesáti dvou letců, kteří
pocházeli z našeho kraje a zasluhují si náš upřímný obdiv.
Při odhalení památníku i křtu
knihy s medailony všech
52 hrdinů byli přítomni letečtí veteráni z 2. světové války.

KDE?
Budova „zámečku“
v Havlíčkových sadech

PROGRAM
pátek 5. 10.
Soutěže pro studenty
Průvod studentů OA Teplicemi k magistrátu (nám. Svobody 14:00)
Noční prohlídka budovy (mozaika, věž) od 19:00

Sobota 6. 10.
Setkání s významnými hosty
10:00 – 17:00 prohlídka budovy a věže
Kulturní program v tělocvičně
Prodej upomínkových předmětů
Poštovní služby – prodej pamětních listů
Občerstvení v kavárnách

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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ROP Severozápad – mýty a fakta o jeho fungování
Pokračování ze str. 1
Operační programy nastavovalo MF a MMR před dvanácti lety.
Měl to být způsob, jak vyrovnávat sociální, ekonomické a další rozdíly mezi kraji. Proto vše
probíhalo v součinnosti s hejtmany krajů, kteří byli nastaveni
systému nápomocni. Každému
z těch, kdo stojí o objektivní informace, je potřeba připomenout, že jak vedení krajů, tak
státu bylo tehdy pravicové –
konkrétně vládla na všech úrovních ODS. Po tříleté přípravě vše
schválila a posvětila EK. MMR
vytvořilo úřady regionálních
rad. Zaměstnanci tohoto úřadu
spadají pod MMR, nikoliv pod
kraje. Následně na to poslanci
a senátoři schválili zákon, kterým nařídili krajům, aby do řídicího orgánu – výboru, zvolili své
zástupce, konkrétně zastupitele
kraje – v našem případě osm zastupitelů Karlovarského a osm
zastupitelů Ústeckého kraje.
Operační programy se po složitém procesu schvalování

rozběhly. Začaly se vyhlašovat
výzvy pro jednotlivé projekty. Ale konkrétní výši ﬁnancí
v programech nenastavoval řídicí orgán – výbor. Výše objemů
prostředků ve výzvách byla stanovena jinými orgány. Pokud
se projekt realizuje, tak k tomu
nejdříve musíte zabezpečit ﬁnance – především úvěrem. Tyto
ﬁnance po dokončení jsou žadateli
zpětně propláceny. A to až poté,
kdy MF hotový
projekt »certiﬁkuje«, překontroluje
a ﬁnance uvolní.
Přišly volby v roce 2010 a to
byl první vstup do chodu operačních programů ministrem
ﬁnancí Kalouskem. Do té doby
platnou spoluúčast na projektech ve výši 7,5 procenta,
kterou hradil stát, aby podpořil projekty v krajích, odmítlo ministerstvo dále hradit.
Pan ministr se tehdy evidentně domníval, že tento krok

fungování operačních programů naruší. A rozhodování nad
evropskými dotacemi převezme ministerstvo. Nestalo se
tak i proto, že Ústecký kraj se
jako jediný z krajů rozhodl tuto
spoluúčast hradit ze svého rozpočtu, jako pomoc žadatelům
v našem kraji.

Operační program běžel nějakou dobu dál, než se přišlo na
další možnost, jak by si ministerstvo mohlo tyto ﬁnance převzít
pod sebe. Způsob velmi důmyslný, kdy si MF najalo za několik
desítek miliónu korun auditorskou ﬁrmu, která provedla kontrolu vzorku projektů. Po provedení auditu se k výsledkům Úřad
regionální rady vyjádřil a většinu
nedostatků zpřesnil. Ovšem tyto

O podpoře kultury a obnově památek
s krajskou radní Janou Ryšánkovou

Ř

íká se, že kultura je většinou na chvostě, pokud jde
o priority rozpočtů a financování. To si na sklonku roku
2008 uvědomovala i radní
Jana Ryšánková, když dostala do kompetence oblast kultury a památkové péče. „Bylo
mi jasné, že půjde především
o shánění peněz na kulturu,
která mnoha lidem stále připadá jako něco navíc, na co
většinou už nezbývají peníze,
dělá se zdarma ve volném čase
a většinou z nadšení.“
Kromě správy krajských příspěvkových organizací, kterými

jsou muzea, galerie, hvězdárna a planetárium v Teplicích
a Severočeská vědecká knihovna, připravuje odbor kultury
a památkové péče i několik dotačních programů v této oblasti.
Kromě podpory tzv. živé kultury, amatérského divadla, festivalů, městských slavností atd.
podporuje kraj pravidelně i stálé divadelní a hudební profesionální soubory, což jsou divadla,
a Severočeskou ﬁlharmonii
Teplice. Do Severočeského divadla a baletu vstoupil kraj v letošním roce s majetkovou účastí, což je v rámci krajů ojedinělý

přístup. Důvodem k tomuto
kroku byla záchrana ústecké divadelní scény.
Další program je zaměřen na
záchranu a obnovu kulturních
památek. V roce 2011 se objevila novinka – Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu. Jedná se
o památky, které nejsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Může se jednat například
o malé kapličky, křížky u cesty,
sochy svatých, boží muka a další malé objekty. „Drobných

To byla ale show; přímo country!

D

omov
Na
Svobodě
v Čížkovicích spadá pod
Centrum
sociální
pomoci
v Litoměřicích, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj. Každoročně
zde pořádají zábavné odpoledne plné tance a hudby ve sty-

Hlavním tanečním hostem odpoledne byla skupina Caramelka
z Prahy. Dále vystoupily soubory Medovina z Chomutova, Bílý
zajíc z Libochovic, Lucarino
Dance z DNS Čížkovice a mnoho
dalších.

– Pustajka z Domova Na Pustaji
Křešice, Terezka z Domova se
zvláštním režimem Terezín,
lovosické Lást Kafe a Petra
Band, Red Leaf z Úštěku,
Karavana Lovosice či Blue Eyes
z Ústí nad Labem.

Skupina Lucarino Dance je sestavená z klientů Domova na Svobodě. Spolu s nimi je na fotce radní kraje pro oblast sociální péče Jana
Ryšánková, ředitel litoměřického Centra sociální pomoci, p. o. Karel Reismüler (vlevo v civilu) a předseda sociálního výboru ZÚK Petr
Husák v šedém obleku vpravo).
lu country. Počátkem září se
mezi klienty z mnoha domovů
a ústavů přijeli podívat už tradičně představitelé kraje.

Hlavní částí festivalu je vždy
kvalitní country muzika v podání známých regionálních kapel,
zahrály například Křešičanka

Ve vile nad Čížkovicemi je zařízení pro klienty už od roku
1961, žije jich tu na šest desítek
ve věku od 3 do 65 let.

připomínky nikdo nezapracoval
a audit byl dokonce zaslán přímo do EK. Samozřejmě, že se při
každé kontrole nějaká chyba najde, samozřejmě že »kdo hledá,
najde«, ovšem zarážející je důvod, proč EK, MF a MMR pozastavily činnost ROP Severozápad.
Podmínkou ke znovuobnovení
je změna postupů při přidělování dotací. Jinak řečeno, »nadřízené«
orgány operačního programu ROP
Severozápad
se
tímto vyjádřily, že
ony samy při vytváření operačních programů pochybily. A na nás je nyní náprava.
Toto je realita, kterou ovšem
záležitost
nekončí.
Úmyslně jsem přeskočil několik nepříjemných věcí, které
se nevyhnuly ani Úřadu ROP
Severozápad. A není to jen zatčení úředníků, kteří se snažili systém obcházet či ho ohýbat ve svůj prospěch. V tomto
konají orgány činné v trestním

řízení. Já jen doufám, že tyto
»šrámy« z minulosti, které nás
dohnaly v současné době, kdy
současný výbor má nést podle některých kritiků odpovědnost za to, co nerozhodl,
ale schválil to někdo jiný, dokonce i z jiných politických
stran, budou dořešeny. To ale
nikoho, bohužel, až tak nezajímá a i někteří novodobí kritici, kteří se rozhodli prostřednictvím tohoto tématu vést
svou osobní volební kampaň,
úmyslně fakta překrucují. A to
mnohdy zcela bez znalosti
fungování ROP Severozápad.
Jak jsem napsal v úvodu, operační programy jsou k tomu,
aby vyrovnávaly určité rozdíly mezi regiony, a právě proto například byla schválena
EK třetí fáze hodnocení, která
je nyní pro někoho největším
problémem. Domnívám se, že
by měla proběhnout, a pokud
by v této třetí fázi hodnocení
byli zapojeni politici, kteří by
skutečně hodnotili, zda jsou
projekty pro region vhodné,

tak by měla smysl. Ovšem i tak
jsme ustoupili a tuto fázi měníme, respektive rušíme, stejně tak jako zapracováváme do
změn i mnoho dalších připomínek. Jen doufám, že následně opět MF, MMR či EK nenajdou další pochybení, které
provedly při nastavování tohoto systému…

sakrálních
památek
je
v Ústeckém kraji mnoho, proto
jsme se rozhodli pro ně připravit zcela nový dotační program,
který pomůže i jednotlivcům
a nadšencům z řad široké veřejnosti soustředit peníze na
obnovu těchto staveb. Žádosti
mohou podávat malé obce, občanská sdružení, zkrátka všichni, kteří o konkrétní drobnou
památku pečují.“ Kraj nový
dotační program připravil především kvůli špatnému stavu
drobných památek. Navíc se
seznámil se zkušenostmi z jiných krajů, kde už také vypsali podobné programy a stav
drobné architektury se poté
výrazně zlepšil. Na nový dotační program bylo v krajském
rozpočtu zprvu vyčleněno půl

milionu korun. V dalším roce
se již podařilo prosadit rovný jeden milion korun. Hlavní
podmínkou při podání žádosti je informace o majiteli památky, případně o osobě, která je pověřená plnou mocí. Je
to důležité kvůli udržitelnosti projektu – pokud se památka opraví za krajské peníze,
musí mít někdo odpovědnost
se o památku starat i nadále. Může to být obec, jednotlivec i občanské sdružení. Na
území kraje se nachází zhruba 890 drobných památek, na
které se nový dotační program
může vztahovat.
V kulturní oblasti se podařilo mnoho, rezervy vidí radní v podpoře Severočeské vědecké knihovny. „Je připraven

investiční projekt na rozsáhlou
modernizaci a dostavbu krajské knihovny, která plní v Ústí
n. L. i funkci knihovny městské. Jako bývalá studentka vím,
že knihovna disponuje značným sbírkovým fondem, kromě obvyklého knižního fondu
tu najdete prakticky veškerou
studijní literaturu všech oborů, proto je hojně navštěvovaná. Jsem přesvědčena, že by si
zasloužila i nový kabát a větší
komfort pro návštěvníky i zaměstnance. Ať se jedná o nové
čítárny, internetovou kavárnu,
cizojazyčné oddělení, parkoviště, tak o nové skladové prostory.
Věřím, že v novém krajském rozpočtu se ﬁnance na rekonstrukci knihovny najdou“, dodává
Jana Ryšánková.

Jaroslav Komínek (KSČM),
předseda Výboru RRRS
Severozápad
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Jiříkovský Domov Severka pro sto klientů
P

o dvaatřiceti měsících
rekonstrukce a dostavby Ústavu sociální péče
v Jiříkově (od ledna 2003 je
příspěvkovou organizací ÚK)
byl klientům i zaměstnancům a personálu předán 28.
srpna nový objekt do užívání. Investorem ve vlastní příspěvkové organizaci
byl Ústecký kraj. Stavba stála 233 milionů korun a zařízení má nový název: Domov
Severka Jiříkov, p.o. „Stavba
byla jednou z největších

investičních akcí v posledních letech v Ústeckém kraji. Vždyť za poslední tři roky
jsme tu investovali ze svého rozpočtu 233 milionů korun, jenom financí vlastních,
ani koruna nepřišla z Evropy.
A také musí zaznít, že Domov
Severka bude i nadále jedním
z největších zaměstnavatelů v této části Ústeckého kraje,“ řekla hejtmanka. Spolu
s ní hovořili radní Ústeckého
kraje Jana Ryšánková, ředitel Domova Severka Pavel

Maleček, starosta Jiříkova
Michal Maják a Radovan
Dušek, mpř. představenstva
společnosti HERKUL, a.s., jež
stavbu zhotovila.
Hosté, mezi nimiž byl i radní kraje Petr Jakubec a René
Budjač, někteří zastupitelé Ústeckého kraje i vedení jeho krajského úřadu, si
poté prohlédli rekonstruovaný pavilon P2 s dvěma cvičnými byty, s kancelářemi či
ordinací lékaře, nový centrální monoblok a zcela nový

Zcela nově postavený blok L1 se sto lůžky, sociálními zařízeními u pokojů a klubovnami

Nový Domov Severka Jiříkov otevírají (zleva) Pavel Maleček, Jana Ryšánková, hejtmanka Jana Vaňhová a Radovan Dušek

lůžkový pavilon L1. V něm je
stovka klientů, osob se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním,
a to ve věku od 27 let. K dispozici mají 19 jednolůžkových pokojů a další po dvou
lůžkách, s kvalitními sociálními zařízeními, klubovnami
nebo denními „čajovnami“.
V monobloku jsou například

rehabilitace, místnosti pro
pracovní terapii, tělocvičny,
prádelna, společenský sál,
kuchyně a jídelna i další zázemí ústavu. Během prohlídky
nového domova mi řekla radní Jana Ryšánková, která má
v Ústeckém kraji v gesci právě
oblast sociálních věcí: „Jsem
ráda, že se rekonstrukce a dostavba podařila, a jak jsme se

mohli dnes přesvědčit, nejen
klientům, ale i zaměstnancům,
kteří se o ně starají, se zde líbí.
Myslím, že nikdo nemůže říct,
že kraj na Šluknovský výběžek
zapomíná. Kromě Jiříkova investujeme v Lobendavě, kde
probíhá transformace stávajícího zařízení a ani ostatní domovy sociální péče v této části
regionu nestrádají.“

Kraj koupil osm moderních sanitek pro záchranku
V

areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje v krajském městě bylo 6.
září připraveno k rozdělení
po kraji dalších osm nových

sanitních vozů. Byla u toho
také krajská hejtmanka Jana
Vaňhová, ředitel ZZS Ilja Deyl
a vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí krajského

úřadu Petr Severa. Sanitky
byly zakoupeny z investičního fondu ZZS po schválení orgány Ústeckého kraje. Každé
vozidlo stálo 1,955 mil. Kč

(hodnota všech sanitek je tedy
15,640 mil. Kč), jsou to auta
Volkswagen Transporter T5
4motion s motorem 2,0 BiTDi
s výkonem 132 kW. Jak nám
řekl ředitel ZZS Ilja Deyl, dvě
sanitky zůstanou v Ústí n.
L., po jedné dostanou stanoviště záchranky v Kadani,
Chomutově,
Teplicích,
Litoměřicích, Děčíně a také
nahoře ve Šluknovském výběžku, v Rumburku. „Od
roku 2004 dostali naši záchranáři už 67 nových sanitních vozů,“ řekla nám Jana
Vaňhová. „Kromě nich daroval Ústecký kraj své ZZS další vozidla, například na řešení

krizových stavů v našem kraji.
Zdravotnická záchranná činnost má dostatek moderních
sanitek rychlé lékařské pomoci, zlepšuje se i jejich vybavení.

Práce ZZS i personálu, lékařů
a dalších zdravotníků z jednotlivých devatenácti výjezdových
stanovišť v celém regionu je na
vysoké úrovni.“

Lískou se stoupá na sever rychleji!
N

ákladem více než 112 milionů korun byl z rozpočtu
Ústeckého kraje postaven od října roku 2010 na silnici druhé třídy
číslo II/263 u Lísky, která je součástí města Č. Kamenice, nový
stoupací pruh. Na úseku dlouhém asi půldruhého kilometru se
podstatně zrychlila doprava. Jak
zdůraznil při oﬁciálním otevření
radní Petr Jakubec, modernizace tohoto úseku silnice ve správě kraje opět vylepší dopravu nahoru na sever, do Šluknovského
výběžku, a to lidí, zboží i služeb
a také pomůže rozvoji turistického ruchu. Společnost INSKY tu
stavěla od října 2010, vloni v listopadu už byla stavba částečně
zprovozněná, letos v květnu byla
předána bez vad a nedodělků.

Nová komunikace začíná hned nad Lískou a stoupací pruh opravdu dopravu
podstatně urychlil.

Zleva Roman Chládek ze společnosti INSKY, radní Petr Jakubec a starosta České Kamenice Martin Hruška

Krajské a senátní volby 2012

V

olby do krajských zastupitelstev na další čtyřleté období a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek a v sobotu

12. – 13. října. Do krajských voleb v Ústeckém kraji podalo na krajský
úřad v termínu kandidátní listiny devatenáct politických stran a koalic. Volit se bude 55 členů Zastupitelstva Ústeckého kraje na čtvrté volební období. Doplňovací volby do horní komory českého parlamentu

Nová silnice se stoupacím pruhem je dlouhá 1 501 metr, navíc má náběhový a vratný klín.
Pruhy jsou široké 3,25 metru
s rozšířením v obloucích, součástí stavby je i jedna opěrná a dvě
zárubní gabionové zdi, nově

vysázená zeleň, přeložky inženýrských sítí, protihluková stěna, tři nové propustky a další
části. Celá komunikace má nový
živičný povrh, vodorovné a svislé dopravní značení, směrové
sloupky a kvalitní svodidla.

budou v našem kraji ve třech okresech – na Litoměřicku, Chomutovsku
a Teplicku. Tam dají voliči své hlasy kromě kandidátům na krajské zastupitele i novým senátorům na šestileté období. Případné druhé kolo
senátních voleb bude o týden později, 19. – 20. října.
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Malí atleti otevřeli stadion v Chomutově
Z

brusu nový atletický stadion se 11. září slavnostně
otevřel veřejnosti a hned nabídl první velkou akci. Český
atletický svaz ve spolupráci
s Ústeckým krajem tu uspořádal sportovní den v rámci projektu Atletika pro děti.
Dopoledne patřilo dětem z mateřských a základních škol, od-

„Speciální sady jsme zdarma
rozdávali do vybraných sportovních a atletických oddílů
a do mateřských a základních
škol. Jedna sada je pro děti 5 7 let, na ni navazuje sada pro
děti od 8 do 11 let,“ vysvětlila
hejtmanka Jana Vaňhová, která stála u zrodu vzájemné spolupráce mezi Ústeckým krajem

poledne pak všem, kteří dorazili na slavnostní otevření. Více
než 1300 dětí si v praxi vyzkoušelo atletické sady, které byly
vytvořené speciálně pro ně,
aby je zábavnou formou přivedly k pravidelnému pohybu.

a Českým atletickým svazem.
Trvá už tři roky a postupně se
podařilo sady pro mladší i starší děti předat do všech koutů
našeho regionu. V každém bývalém okrese Ústeckého kraje je alespoň jeden kompletní

soubor. Kromě pořádání pravidelných sportovních akcí
a rozdávání sad projekt zahrnuje také odborná školení trenérů a učitelů, kteří se učí nové
pomůcky co nejefektivněji využívat. V průběhu tří let kraj
projekt podpořil částkou tři
miliony korun. V letošním roce
se do něj zapojila i společnost

NET4GAS s.r.o., která je významným partnerem. Poskytla
více než osm set tisíc korun.
Slavnostní okamžik v oblasti atletiky si nenechaly ujít
dvě současné největší hvězdy
a zároveň medailistky z letní
olympiády v Londýně – oštěpařka Barbora Špotáková a překážkářka Zuzana Hejnová.

Obě měly radost, že děti
v Chomutově budou mít k dispozici tak kvalitní zázemí a jsou
přesvědčené, že i to je cesta,
která děti přivede ke sportu.

„Hlavní je, aby pohyb děti bavil. Sport se nesmí dělat jen kvůli výhře, ale hlavně proto, že
nám dělá radost,“ řekla během
rozhovoru na stadionu Bára
Špotáková (na snímku vlevo).
Překážkářka Zuzana Hejnová si
přímo na stadionu vyzkoušela
dětské pomůcky. „Velmi oceňuji, že se myslí na děti a že díky
těmto pomůckám je bude atletika bavit,“ prozradila běžkyně. Získat podpis či fotograﬁi se
slavnými olympioničkami pak
měly děti v průběhu odpoledne
a na autogramiádě.
Kromě slavnostního otevření areálu a sportovního dne
věnovaného atletice se přímo
na hřišti předaly zbylé sady
dalším vybraným oddílům
a školám, které s nimi mohou
začít pracovat. Putovaly například do Ústí nad Labem,
Mostu, Chomutova, Podbořan,
Rumburka a dalších měst.
Celkem kraj v průběhu tří let
rozdal sady 18 subjektům.

Premiérové Strašení na Novém Hradu
N

ový Hrad je zámek
v Jimlíně na Lounsku
a od vzniku krajů je majetkem
Ústeckého kraje. Nejprve zámek patřil pod Oblastní muzeum v Lounech, nyní je od
ledna samostatnou krajskou
příspěvkovou organizací. Letos
tu bylo už několik velmi zdařilých akcí (Zámecká slavnost
s Novohradskou poutí, Dětský
den, Zámecké kulturní léto
a d.), a v sobotu 8. září se na
Novém Hradu poprvé strašilo. Pozdě odpoledne a po celý
večer byli na všech třech nádvořích, ve věži, ve sklepeních
i v tajemných místnostech k vidění strašidla, upíři, bezhlaví
rytíři, mrtvolně bílé zámecké

paní, ale také piráti, kati a jiné
hrůzu nahánějící bytosti. Akci
Strašení na Novém Hradu ﬁnančně i organizačně podpořil Ústecký kraj a jeho hejtmanka Jana Vaňhová také pozdě
odpoledne akci zahájila a už
v hlubokém večeru rozdávala
nejlepším maskám věcné ceny.
Návštěvníci se v jednu chvíli
skoro na první nádvoří nevešli,
bát se jich přijelo opravdu několik tisíc, hlavně dětí. Těm
patřilo i divadlo, představení
fakírů, kejklířů a všechny dohromady potěšila středověká
hudba a ohňová show.
Nový Hrad je přístupný veřejnosti od 10 – 17 hodin každý
den kromě pondělí až do konce

září. Další velkou akcí bude
na zámku v sobotu 29. září
Setkání s regimentem WIED
1762 a potom ještě 8. prosince tradiční Advent na Novém
Hradu. Až se zámek pro veřejnost uzavře, hned od počátku října tu začnou další práce
na rekonstrukci. Ředitel Josef
Kabát říká: „Začneme rekonstrukcemi podlah a elektroinstalace v tzv. rytířském sálu jižního křída na 3. nádvoří. Velké
stavební úpravy nás čekají i příští rok – budeme rekonstruovat 1. podlaží severního křídla
zámku, zpřístupníme další dvě
místnosti a také chceme opravit schody nahoru na věž. Je jich
sedmasedmdesát...“

Ústecký kraj
v Království
železnic

velká soutěž pro žáky základních
škol Ústeckého kraje X vyhraj
Playstation PS3, spoustu her
nebo návštěvu Království železnic
pro celou třídu úplně zadarmo X
další informace na:

Velká vlaková soutěž v království železnic
P
ro letošní podzim připravilo
Království železnic v Praze –
Smíchově pro žáky základních
škol Ústeckého kraje soutěž, ve
které si mohou vyzkoušet svoji pozornost, užít si spoustu zábavy a navíc i vyhrát Playstation
PS3, spoustu PC her nebo návštěvu Království železnic pro
celou třídu úplně zadarmo!
Soutěž probíhá ve spolupráci
s Ústeckým krajem a pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové
V Království železnic, naší

největší modelové železnici,
je již v provozu několik modelů krajů naší republiky v podobě modelového kolejiště. Model
Ústeckého kraje má ale mezi
všemi jedno výsadní
postaveníbyl totiž úplně první, který byl
uveden do provozu. Pro letošní
podzim připravilo Království železnic pro žáky základních škol
Ústeckého kraje soutěž, která je zaměřena právě na model

Ústeckého kraje. Žáci mohou na
celkem devíti otázkách procvičit svůj postřeh, důvtip a znalost
svého rodného kraje. Soutěž
probíhá od 10. září do 30. list o p a d u
a výherci budou vyhlášeni na stránkách Království železnic do 15. 12. Soutěže se mohou
žáci zúčastnit v doprovodu rodičů, a proto je pro všechny připraven i kupón na 30% slevu na
nákup rodinné vstupenky.

www.kralovstvi-zeleznic.cz

Výhry:
1. místo: PS3 Playstation, PC hry
Deus Ex: Human Revolution,
NBA 2K12, vstup pro celou třídu
do Království železnic zadarmo;
2. – 15.: PC hry Deus Ex: Human
Revolution, NBA 2K12, vstup
pro celou třídu do Království
železnic zadarmo; 16. – 30.: PC
hra Elder Scrolls: Skyrim; 31. –
45.: Batman: Arkham City; 46.
– 50. Místo: jednorázová dětská vstupenka do Království
železnic.

www.kralovstvi-zeleznic.cz
Pod záštitou a ve spolupráci Ústeckého kraje a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové

30% SLEVA
na

RODINNOU VSTUPENKU
..........................................................

..........................................................

podpis a razítko

platnost do
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Rekordní půlmaraton v ulicích
krajského města
D

ruhý ročník Ústeckého
1/2Maratonu se v ulicích krajského města změnil
ve sportovní akci pravděpodobně s nejvyšší účastí běžců v tomto regionu. Do hlavního závodu – půlmaratonu,
do štafetového běhu, do běhů
rodin nebo pracovních kolektivů a závodu na 10 kilometrů

se přihlásilo přes tři tisíce
běžců z 27 zemí z celého světa,
jak oznámili pořadatelé. Trať
21,0975 km uběhl nejrychleji
Henry Kiplagat z Keni, i když
ani jemu se nepodařilo zastavit stopky v čase pod jednu hodinu – potřeboval ještě minutu
a 26 vteřin navíc. Třeba se času
pod jednu hodinu dočkáme už

FOTOKVÍZ

M

Start jednoho z běhů nedělního závodu
za rok. Start
hlavního závodu byl přesně o poledni
neděle 16. září
a pak už dobíhaly po celé
odpoledne do
cíle závodu na
Mírovém náměstí
stovky závodníků.
Nadšen atmosférou
druhého ročníku
ústeckého půlmaratonu byl
také náměstek hejtmanky

Arno Fišera se třemi nejlepšími běžci v hlavní kategorii. Vítěz Kiplagat je zcela vpravo.

Arno Fišera, který spolu s dalšími osobnostmi dekoroval vítěze: „Jde jednoznačně o akci,
která se natrvalo zapíše mezi
největší a nejúspěšněji závody
v Ústí i v celém Ústeckém kraji. Máme vrcholný sportovní závod, mimořádně zdařilou běžeckou akci. Je dobře, že vedle
závodu světových atletů tu dostávají prostor také sportovci
nižší výkonnosti i třeba rodiny
s dětmi.“ Masový běh podpořil
svojí účastí rovněž krajský radní Petr Jakubec, jenž má v gesci vedle školství také mládeže
a tělovýchovu v Ústeckém kraji. Ten byl totiž jedním z hlavních partnerů závodu.

Malá generálka na 200leté výročí
N

a území Ústeckého kraje se
29. až 30. srpna v roce 1813
odehrála významná historická
událost, od které letos uplynulo
již 199 let. Výročí bitvy u Chlumce
si v rámci vzpomínkové akce připomněla mezi pozvanými hosty
také radní Ústeckého kraje pro

oblast kultury a památkové péče
Jana Ryšánková.
Pietního aktu, který zorganizovalo město Chlumec, se
zúčastnili dále zástupci přilehlých obcí, tedy z Krupky,
Chabařovic,
Přestanova,
Telnice a Varvažova. Pozvání

přijali i zástupci ambasád Ruska
a Běloruska, europoslanec
Jaromír Kohlíček a především
několik desítek ruských kozáků. Ti se postarali o slavnostní
položení věnce u každé zastávky, které byly v rámci akce naplánované. Kromě Jubilejního

Za maxipsem Fíkem do Kadaně

P

o úspěšném loňském ročníku pořádáme znovu skvělé
sportovně-zábavné odpoledne
pro všechny generace a hlavně
ZDARMA. Kde? Opět na Nábřeží
Maxipsa Fíka v Kadani, které

Iniciály
Nápověda:
skladatele
cyp, SCSA, Oi
Drejsla

Bývalá SPZ
Ústí nad
Orlicí

Ovocné
nápoje

opravdu k pohodě maximálně vybízí. Kdy? V pátek 28.
září od 12:00 hodin. A co nabídneme? Nordic Walking,
Petanque, Zumbu, nafukovací
atrakce pro nejmenší, pro děti

Český národní strom

Pokud (slov.) Český veslař

Americký
prezident

také dětské divadlo a kouzelníka Burdu, poradnu kožního lékaře na téma nebezpečné pigmentové skvrny a pozor ! Také
koncert Lenky Dusilové a poté
skupiny NJOREK. Vice na

Hornický
učeň
(nářečně)

Asociace
(zkr.)
Nobelova
cena (zkr.)

Dvojkolový
ruční vozík

pomníku v Chlumci se výprava
zastavila u pruského a rakouského pomníku ve Varvažově
a u francouzského a ruského v Přestanově. Mnohem větší vzpomínková akce se chystá
v roce 2013, kdy se bude slavit
200 let od významné bitvy.

www.sportclub2000.eu. Akci
ﬁnančně podpořil Ústecký
kraj.
P.S. A komu naše akce přijde
příliš zdravá, může si odskočit
na Kadaňské Svatováclavské vinobraní, koná se také v pátek
28. září, hned vedle v klášteře...

Internetová
Úzká plošná Vydavatelství
doména pro
textilie
(zkr.)
Kypr
Souborový
formát
Šlechtický
titul

Domácky
Ondřej

1. díl tajenky

Armáda
národního
odporu (zkr.)

Pytlácké
pasti
Ne (lat.)

3. díl tajenky
To (angl.)
Provozov.
Jamajský telekomunik.
hudební styl
2. díl tajenky

Řeka v J.
Americe

Součást uzdy

Louky

Nebo (angl.)

Polský
spisovatel

Česká
bezpečnostní
ﬁrma

Tři (slov.)
Rovinný útvar

Trápení

Skutek

Klíč (angl.)

Mýtické zvíře

Univerzita
Karlova

Pohodný
Inic. sexuologa Uzla
Pletenec
vlasů

Hrdina

Chemická
značka
hliníku

Český
houslista
Sukulentní
rostlina
SPZ Hradce
Kr.
Starší (zkr.)

Olympijské
hry
Inic. herce
Kaisera

Poznámka
(zkr.)

Světový
pohár

Tolkienův
skřet

Drobný
zvířecí trus

Snížený tón

Častý název
českých
vesnic

Inic. lyžaře
Koukala
Sředočeské
město

Zápisník

Spojení kostí

Bůh lásky

Zmatek

Hudební
interval
Orgán čichu

Souhlas

Západočeské
město

Usednout minulý čas

Student
Agency
SPZ Hradce
Kr.

Spojka

America
Online

Los (švédsky)

United
Kingdom

Hudební styl

A další (zkr.)

Dravá říční
ryba

4. díl tajenky

Vlásenka
(hovorově)

Výrobce
hudebních
nástrojů

Anglická
spojka

Jiří Bradáček – Sochy,
do 4. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Bývalá SPZ
Litoměřic

s Janou Štefanikovou (přednáškový sál W. Churchilla 3).

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

Přírodovědná tajemství muzejního depozitáře, do 18. listopadu. Výstava významných
předmětů z přírodovědných
sbírek litoměřického muzea.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH

KELTOVÉ - fakta, která
vydala voda, do 21. října.
Archeologická výstava, na které jsou poprvé k vidění keltské předměty přímo z pramene Pravřídla v lázních Teplice
a další bájné nálezy keltských
pokladů z okolí.

Ivan Chatrný, od 6. října do
24. února 2013. Vernisáž výstavy 6. října od 16 hodin.

Obrazy Zdeňka Kůse, do 30.
listopadu (pobočka Hornická).
Austrálie, Melbourne a národní parky státu Victoria,
3. října od 17 hodin. Beseda

U

Pochoutka

Inic. herce
Pavelky
SPZ
Olomouce

Zmoci minulý čas

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Virtuální výstava: Vladimír
Pokorný / Černobílá krajina,
do 31. prosince.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Černý fotky, do 4. 11. (radnice). Retrospektivní výstava chomutovského fotografa
Daniela Černého.

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ
Sedimenty paměti kamene,
výstava skulptur Jiřího kačera ,Chrám nanebevzetí panny
Marie – až do 25. listopadu.

KŘÍŽOVKA O CENY

Vysoušeč
vlasů

Kamerunský
fotbalista

Fotometr.
veličina
Obj. orient.
program.
Základní
číslovka

Jednotka
plochy (slov.)
Výrobce
hraček

Tykev

Schopnost
posuzovat
z estetického
hlediska

Německý
souhlas

Vietnamská
královská
dynastie

kulturní památky rozdělena do
jednotlivých částí. Realizaci etapy obnovy v minulém roce, jejíž
výsledek je zachycen na fotograﬁi, podpořil Ústecký kraj příspěvkem přesahujícím 450 tisíc korun
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje. O kterou dominantu se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. října 2012 na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo na emailovou adresu:
ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo:
Fotokvíz. Nezapomeňte i do mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Tělesný
orgán
některých
kopytníků

Včelí produkt

ilí čtenáři, nejdříve opět
správná odpověď z minulého fotokvízu - jednalo se o Kapli
sv. Antonína Paduánského v obci
Vrutice na Litoměřicku (viz malé
foto). Ze správných odpovědí jsme
vylosovali tři soutěžící, kteří se
mohou těšit na dárky od Ústeckého kraje. Jsou to
Filip Huml z Ústí nad Labem,
Jiří Kaiser z Terezína a Milena
Marešová z Roudnice nad Labem.
Dnešní hádanka bude jistě jednoduchá. Jde o jednu z výrazných
krajinných dominant, ke kterým
je směrována pozornost v souvislosti s chystanými oslavami významného vojenského výročí. Nemovitá
kulturní památka,
vysoká 18 metrů, se
nachází v blízkosti
Staré pošty, někdejší
přepřahací stanice.
Byla odlita ve slévárnách Karla Egona,
knížete Fürstenberga
v Novém Jáchymově
u
Rakovníka.
Plastickou výzdobu
s dvojhlavým orlem
a s vavřínovým věncem na vrcholu jehlance navrhl Václav
Prachner. Pro svou
náročnost byla obnova této nemovité

Forma
scénického
tance

ž devátou křížovku v letošním roce vám přinášíme
v krajských novinách; nejdřív
ale o srpnu: Tajenkou bylo:
Kolik máme v kraji středních, tak zvaných páteřních
škol(?). Správnou odpovědí
bylo číslo 14 (bylo to v rozhovoru s radním P. Jakubcem). Ti,
kteří poslali na korespondenčních lístcích nebo prostřednictvím mailové pošty správné
znění tajenky i odpověď, byli
zařazeni do slosování o pěkné ceny. Nakonec je dostanou: Božena Rožcová z Rané
u Loun, Václav Kotnour
z Bystřice n. Pernštejnem,
Milena Švojgrová z Roudnice

n. Labem, Josef Kubelka
z Varvažova (o. Ústí) a Zdeněk
Reisz z Litvínova. Také zářijová křížovka má tajenku, v níž
je otázka. Odpověď naleznete
v některém z našich materiálů. Pošlete nám nejen tajenku,
ale i odpověď! Na vaše odpovědi prostřednictvím e-mailové
pošty nebo na pohledech a korespondenčních lístcích čekáme do středy 17. října. Adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky
na sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Vždycky uveďte plnou adresu!
Heslo: Křížovka.
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