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V dalším čtyřletém období budou rozhodovat o našem kraji
zástupci pěti politických stran a hnutí V
olby do zastupitelstva
v Ústeckém kraji (konaly
se 12. - 13. října 2012) vyhrála
s 25,26 procenty hlasů KSČM,
která v zastupitelstvu obsadí 20 křesel. Do pětapadesátičlenného zastupitelstva se
jako druhá dostala ČSSD, které
16,13 % hlasů zajistilo 13 mandátů, následují Severočeši.cz
s 12,02 % a devíti mandáty, ODS s 9,68 % a sedmi
mandáty a hnutí PRO! kraj
s 8,15 % hlasů a ziskem šesti křesel v ZÚK. Žádná z dalších stran a hnutí nepřekonala pětiprocentní hranici
nutnou pro vstup do krajského zastupitelstva. Vyplývá to
z výsledků voleb, které zveřejnil Český statistický úřad.

Nejvíce hlasů dostala od voličů KSČM

Protokol s podrobnými výsledky
voleb do krajského zastupitelstva
Ústeckého kraje naleznete na hlavním webu kraje www.kr-ustecky.cz
v sekci „Nepřehlédněte“.

VOLBY 2012

Složení Zastupitelstva Ústeckého kraje na r. 2012 - 2016
KSČM - 20 křesel

ČSSD - 13 křesel

Severočeši.cz - 9 křesel

ODS - 7 křesel

Nová vysoká škola

Kraj s nejlepším rozvojem!

Ú

stecký kraj se stal podle analýzy Vysoké školy ekonomické v Praze nejúspěšnějším regionem v celé
ČR za poslední čtyři roky,
když dosáhl nejlepších výsledků v ekonomickém i sociálním rozvoji. O konečných výsledcích rozhodovaly
například ukazatele změn
míry nezaměstnanosti či počtů obchodních společností

Příště v novinách

V

lis to p a d o vé m v yd á n í
Krajských novin ÚK (vyjdou 26. listopadu) se vrátíme v rozhovorech k volbám do
krajského zastupitelstva s lídry politických stran a hnutí, jež
jsou v ZÚK. Budeme hovořit o
povolební spolupráci, prioritách stran do dalšího čtyřletého období a hlavních úkolech
při rozvoji kraje. Stihneme-li to
do uzávěrky, dozvíte se také složení jednotlivých orgánů kraje.
Přineseme také znovu anketní
lístek k soutěži Dopravce roku
2012 i pozvánky na kulturní akce
včetně už těch adventních...

Hnutí PRO! kraj - 6 křesel

K volbám přišlo 33,94 procenta oprávněných voličů z celkového počtu 663 440 voličů zapsaných v seznamech. V roce 2008
byla volební účast v kraji 37,44 % z
661 365 oprávněných voličů. V letošních volbách do Zastupitelstva
Ústeckého kraje kandidovalo 19
politických stran a hnutí, o dvě

T

a plátců DPH v jednotlivých
krajích. Mezi silné stránky
kraje patří zejména relativně pozitivní trendy týkající
se trhu práce a zvyšující se
podnikatelský zájem o region. Kraj zabodoval i zvýšením podílu vysokoškoláků
zaměstnaných tady v regionu a narůstajícím podnikatelským zájmem o region.

erezín se stal sídlem
Vysoké školy aplikované
psychologie, která už zahájila akademický rok 2012/2013.
Zatím nabízí jeden studijní
obor, a to Personální a interkulturní management.
Absolventi získají za tři roky
titul bakalář. Cílem soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací

psychologie a dalších společenskovědních oborů pro
výkon práce v oblasti managementu a personalistiky
s domácími i zahraničními
pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice,
tak kdekoli ve světě.
Ústecký kraj patří k regionům, které mají nižší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Proto vítá každou

více než před čtyřmi lety. Volby
v roce 2008 v Ústeckém kraji vyhrála ČSSD s 32,78 procenta hlasů
před ODS a komunisty, kteří získali
20,57, respektive 18,39 % hlasů.
Dosavadním členům zastupitelstva zanikl mandát ukončením hlasování druhého dne
voleb, tedy 13. října 2012 ve 14
hodin. Do konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva, resp. do zvolení nových
samosprávných krajských orgánů
vykonávají pravomoci dosavadní
rada kraje, dosavadní hejtmanka
a dosavadní náměstek hejtmanky. Návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta lze podat do
10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní
volební komisí.
Hejtmanka svolá ustavující zasedání zastupitelstva tak,
aby se konalo do 15 dnů po
uplynutí 10 denní lhůty určené pro podání návrhu (25 dnů
ode dne vyhlášení výsledků voleb
ve Sbírce zákonů), nebyl-li podán
soudu návrh na neplatnost voleb.
Pokud byl takový návrh podán,
svolává se zasedání tak, aby se
konalo do 15 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud
žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

příležitost, která může pomoci ke zlepšení současné situace. V Ústeckém
kraji jsou Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem a Vysoká škola
finanční a správní v Mostě.
Dále tu mají pobočky pražské vysoké školy, například
ČVUT nabízí vybrané obory
v Děčíně.
Více informací o Vysoké
škole aplikované psychologie najdete na webových
stránkách www.vsaps.cz.

Zvoleni noví senátoři – po jednom z KSČM, ČSSD a ODS
P
ři volbách do Senátu
Parlamentu České republiky hlasovali voliči z našeho
kraje ve třech volebních obvodech – v okresech Chomutov,
Litoměřice a Teplice. Z prvního kola (12. a 13. října) postoupili do druhého kola vždy dva
kandidáti s nejvíce procenty hlasů od voličů. Ve druhém
kole -19. a 20. 10. - se už muselo
rozhodnout.
Ve v o l e b n í m o b v o d u
5 Chomutov zvítězil 57letý
Václav Homolka (KSČM)
s 59,62 % hlasů. Obhájil
tak členství v Senátu PČR

Václav Homolka
z minulého období, v krajských volbách byl zvolen také
do Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Václav Homolka je i místostarostou města Klášterce

nad Ohří. Druhý byl v obvodu
Chomutov Rudolf Kozák (ČSSD).
Na Litoměřicku hlasovali voliči ve VO č. 29 a nejvíce hlasů – 52,56 % - dali kandidátu
Hassanu Mezianovi (ČSSD),
65 let. Je známým litoměřickým lékařem, městským zastupitelem a v minulém období zasedal i v krajském
zastupitelstvu. Za vítězem
byla druhá Jitka Sachetová
(KSČM), jinak nově členka
ZÚK. (Do druhého kola tu nepostoupil ministr a senátor
A. Vondra.)
Občané Teplic a celého

Hassan Mezian
okresu hlasovali ve VO č. 32
a vítězem se tu stal pětašedesátiletý Jaroslav Kubera
(ODS). Se 66,84 % hlasů tak
obhájil křeslo v horní komoře

Jaroslav Kubera
Parlamentu ČR. Stojí také od
roku 1994 v čele města Teplic,
nyní jako jejich primátor.
Druhý byl v tomto volební obvodu Jaroslav Dubský (KSČM).

Ústecký kraj

2

Krajští zastupitelé na roky 2012–2016

z jednání rady Ústeckého kraje
Ze 114. zasedání RÚK, III. volební období (3. října 2012)

Nový ředitel Střední školy technické Most

Rada Ústeckého kraje jmenovala PaedDr. Karla Vokáče ředitelem Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, se
sídlem Dělnická 21, Most., IČ: 00 125 423, na dobu 6 let s účinností od 1. 11. 2012. Konkurs na obsazení tohoto pracovního místa se uskutečnil 20. září t.r. a konkursní komise se hlasováním
usnesla, že pro pracovní místo ředitele jsou vhodní tři uchazeči,
a to na místě prvním K. Vokáč.

Nařízení kraje k silnicím

Rada vydala Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí. Toto nařízení je zveřejněno na webových stránkách
Ústeckého kraje.
Ze 115. jednání rady dne 17. října:

Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů

Radní kraje rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 20 tisíc korun
na dětský golfový turnaj Golf Clubu Bítozeves a dotace 160 tisíc
korun BK ASK spol. s r.o. na projekt pro děti Hrajeme basketbal s levharty. Finanční prostředky budou poskytnuty z přijatých darů společností, které mají s Ústeckým krajem uzavřenou
Smlouvu o vzájemné spolupráci.

O hornické kulturní krajině

Rada Ústeckého kraje souhlasila se zpracováním projektové
žádosti a realizací projektu „Mezinárodní konference k nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam
světového dědictví UNESCO“, v rámci programu Podpora
pro památky UNESCO pro rok 2013 Ministerstva kultury ČR.
Předmětem projektu je uspořádání konference s mezinárodním
přesahem, na podporu binacionálního nominačního procesu
sériového zmíněného kulturního statku na Seznam světového
dědictví. Statek je od února 2012 zapsán na národním indikativním seznamu památek UNESCO.

Soutěž „Dopravce“
s malými změnami

Ú

stecký kraj má v současné
době uzavřené smlouvy o zajištění základní dopravní obslužnosti s 10 autobusovými dopravci a dvěma drážními dopravci.
Hlavním záměrem ankety je vybrat a ocenit dopravce s nejlepší úrovní poskytovaných služeb
a zároveň získat zpětnou vazbu
od cestujících k veřejné dopravě
v Ústeckém kraji obecně.
Způsob volby doznal v porovnání s předcházejícími ročníky

mírnou změnu. Zatímco v minulých letech přidělovali cestující vybraným dopravcům
známku od jedné do pěti (1 –
nejlepší služby, 5 – nejhorší
služby), letos budou v každé
kategorii vybírat maximálně tři
dopravce, které hodnotí nejlépe. Kategorie zůstávají zachované. O vítězi speciální kategorie „Cena poroty“ rozhodnou
odborníci na dopravu a zástupci kraje.

Zastupitelé podle jednotlivých stran a hnutí v konečném řazení vycházejícím
z původního pořadí na hlasovacích lístcích a dle počtu získaných přednostních hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oldřich Bubeníček (59 let)
Jaroslav Komínek (37)
Jitka Sachetová (58)
Radek Belej (37)
PaedDr. Petr Brázda (68)
RSDr. Stanislav Rybák (64)
Mgr. Petr Vomáčka (65)
Ing. Ladislav Drlý (58)
Jitka Hanousková (60)
Ing. Jiří Novák (66)
Václav Beneš (59)
Pavel Vodseďálek (57)
Ing. Josef Šenfeld (50)
Ing. Josef Váňo (60)
PaedDr.Václav Homolka (57)
Gabriela Hubáčková (37)
Ing. Jaroslav Dubský (62)
PaedDr. Zdeněk Dušek (59)
RSDr. Milan Pipal (63)
Martin Hošek (42)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jana Vaňhová (57)
František Pelant (62)
Mgr. Arno Fišera (50)
Jan Szántó (48)
Pavel Csonka (47)
Ing. Dagmar Waicová (50)
Ing. Jan Mareš (53)
Mgr. Martin Klika (42)
Josef Macík (51)
Ing. Martin Strakoš (43)
Petr Husák (62)
Ing. Bc. Petr Jakubec (55)
Mgr. Tomáš Kříž (38)

Vyberte ze seznamu dopravců maximálně 3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých kategoriích
nejvíce spokojeni a seřaďte od prvního do třetího místa. Hlasovat můžete do 30. listopadu 2012. Vylosovaní
výherci mohou vyhrát jeden ze tří tabletů a některý ze sedmi balíčků hodnotných dárků od Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
Spolehlivost
p

1
2
3

1
2
3

Pohodlí a čistota
dopravního prostředku

1
2
3

jméno a příjmení:

Severočeši.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MUDr. Alena Dernerová (54)
Ing. Jiří Zelenka (56)
Ing. Vlastimil Vozka (58)
Jaroslav Doubrava (64)
Ing. Petr Pípal (53)
Ing. Bronislav Schwarz (46)
MUDr. Sáša Štembera (62)
Mgr. Josef Seifert (64)
Ing. Jan Novotný (33)

Most
Most
Most
Telnice
Dubí
Lom
Skršín
Třebívlice
Žatec

Občanská demokratická strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Vladislav Raška (51)
Ing. Petr Fiala (45)
Ing. Radek Vonka (40)
Ing. Jan Řehák (51)
PhDr. Václav Hofmann (58)
Mgr. Karel Krejza (44)
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi (53)

Děčín
Teplice
Ústí nad Labem
Chomutov
Most
Litoměřice
Ústí nad Labem

Chomutov
Děčín
Ústí nad Labem
Litoměřice
Louny
Teplice
Chomutov
Litvínov - Janov
Ústí nad Labem
Most
Chomutov
Varnsdorf
Velké Březno

Hnutí PRO! kraj
1.
2.
3
4.
5.
6.

MVDr. Přemysl Rabas (49)
Josef Zoser (63)
Ing. Vladimír Buřt (48)
Mgr. Jiří Řehák (44)
Jaroslav Haidler (54)
Šárka Zimová Dostálová (39)

Chomutov
Jiřetín pod Jedlovou
Horní Jiřetín
Teplice
Ústí nad Labem
Děčín

Nové záměry pro zónu Triangle
N

a říjnovém zasedání krajské
rady vzali její členové na
vědomí investiční záměr společnosti Johnson Controls Interiors
Czechia s.r.o. Jedná se již o čtvrtou etapu rozšíření výrobního
závodu ve Strategické průmys-

Strategické průmyslové zóně
Triangle nový japonský investor. Jeho záměrem je zde vybudovat moderní závod s vysoce automatizovaným provozem
využívající nejmodernější technologie s produkcí výrobků ur-

pozemky ležící mimo centrální
část průmyslové zóny Triangle
v tzv. Staňkovickém rozptylu,
jižní část zóny. Také tento záměr
vzali radní na vědomí.
Do jednání rady a zastupitelstva bude později, po řádném

Možnosti hlasování:
1. Poštou – soutěžní lístek zašlete na
adresu: Krajský úřad Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 40002
Ústí nad Labem. Obálku označte
„DOPRAVCE ROKU 2012“

Celkové
hodnocení

1
2
3

Slosovací údaje:

2. Na webových stránkách Ústeckého kraje – www.dopravceroku.cz
Do slosování budou zařazeny pouze ty soutěžní lístky, které budou
řádně vyplněny všemi předepsanými údaji. Bližší informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách
www.dopravceroku.cz.
Partneři akce:

m-line®

adresa (ulice, město, PSČ):
telefon:

Seznam dopravců Ústeckého kraje:
• ČSAD Slaný a.s. • BusLine a.s. • Autobusová doprava s.r.o. Podbořany • DP města
Děčína, a.s. • Veolia Transport Teplice s.r.o.
• DP měst Mostu a Litvínova, a.s. • DP měst Chomutova a Jirkova a.s • Autobusy KAVKA, a. s.
• DP města Ústí nad Labem a.s. • Autobusy Karlovy Vary a. s. • České dráhy, a.s.
• Vogtlandbahn-GmbH.

Jednání dopravní
p
obsluhy
y

Bílina
Chomutov
Polepy
Most
Ústí nad Labem
Louny
Dolní Poustevna
Chomutov
Újezdeček
Most
Blatno (okr. Louny)
Ústí nad Labem
Hoštka
Jílové
Klášterec nad Ohří
Ústí nad Labem
Krupka
Litoměřice
Žatec
Most

Česká strana sociálně demokratická

Hlasujte v anketě 5. ročníku Dopravce roku 2012
Ústeckého kraje a získejte jeden ze tří tabletů

Dopravce
roku 2012

říjen 2012

podpis:*

! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování!
*P
Podpisem
d i
a odevzdáním
d
dá í ttohoto
h t anketního
k t íh lí
lístku
tk udělujete
děl j t souhlas
hl se zpracováním
á í Vašich
V ši h osobních
b í h úd
údajů
jů
a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2012.

Jedna velká hala společnosti Johnson Controls Interiors Czechia s.r.o. už na Triangle stojí...
lové zóně Triangle na místě bývalého žateckého letiště. Cílem
projektu bude výstavba nové
haly s rozlohou 10 000 m2 na
ploše o velikosti 20 724 m2. JC
Interiors Czechia podniká v oblasti výroby plastových komponentů pro automobilový průmysl (palubní desky, dveřní
výplně, apod.).
Dále projevil zájem o pronájem pozemku s následným prodejem o rozloze cca 5,36 ha ve

čených pro automobilový průmysl (např. pružiny tlumičů).
Zahájení výstavby první fáze
závodu je naplánováno na léto
roku 2013. Předmětem předkládaného záměru pronájmu a následného prodeje pozemků jsou

vyvěšení záměru na úřední desku kraje, předložen návrh jednotlivých smluvních ujednání
a veškeré další podklady nutné
k umístění nového investičního
záměru do Strategické průmyslové zóny Triangle.

Ústecký kraj

říjen 2012

Nové soupravy RegioPanter
a RegioShark na tratě v Ústeckém kraji
M

oderní železniční vozidla, elektrickou jednotku RegioPanter a motorovou jednotku RegioShark,
nedávno slavnostně pokřtili v Chomutově náměstek generálního ředitele Českých
drah pro osobní dopravu
Antonín Blažek a hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Motorová jednotka řady 844
RegioShark začne na podzim vozit cestující na společné lince s Karlovarským krajem Chomutov – Karlovy Vary.
Elektrická jednotka řady 440
RegioPanter se v provozu s cestujícími objevila už ve středu
3. října 2012 na lince U1 Děčín
– Most.
„Aby železnice byla pro cestující atraktivní a ti nám neutíkali
na již přetížené silnice, musí plnit přání a požadavky například
na nová sedadla, prostory s klimatizací, nízkopodlažní nástup,
široké dveře, informování rozhlasem, ale i čisté a vybavené

Defibrilátory
zachraňují životy

N

áš kraj realizuje projekt tak
zvané časné defibrilace.
Složky integrovaného záchranného systému dostávají do svého
vybavení automatické externí defibrilátory (AED). Časné použití de-

fibrilátorů znamená dvojnásobnou
šanci na přežití po náhlé zástavě
oběhu. Jsou určeny pro rychlou resuscitaci a mají je k dispozici záchranáři zdravotnické záchranné
služby (ZZS), profesionální hasiči
i policisté a horská služba. Vloni
jich Ústecký kraj nakoupil 17, letos už 30. Větší část defibrilátorů je
mobilních, určených přímo pro zásah „v terénu“, část přístrojů je na
stálých místech (zdravotní střediska a další zařízení a organizace).
Ústecká zdravotnická záchranná
služba prezentovala své zkušenosti s defibrilátory na říjnovém kongresu Společnosti urgentní medicíny v Ostravě. Příspěvek MUDr. Evy
Smržové ze ZZS o časné defibrilaci v Ústeckém kraji zde získal velký ohlas. Projekt mobilních defibrilátorů byl označen za úspěch
Ústeckého kraje, je ojedinělým
projektem v republice i Evropě. Pro
použití AED bylo proškoleno na
800 příslušníků složek IZS v kraji,
defibrilátory již byly aktivovány ve
45 případech.

toalety. Dnes naše regionální tratě ovládají modernizované vozy „Regionova“. Na páteřní lince z Ústí nad Labem do
Lovosic a Roudnice nad Labem
se cestující vozí již garantovanými nízkopodlažními klimatizovanými „City Elefanty“. Z Ústí
nad Labem do Litoměřic a Štětí
jezdí pro změnu soupravy s klimatizovaným řídícím vozem
„Sysel“. Toto je však pouze jedna již dosažená etapa zlepšování kvality regionální dopravy
v našem kraji. Právě otevíráme
pomyslné dveře do další etapy. Jsou to nová vozidla, která posunují kulturu cestování
na významných páteřních a regionálních tratích do další vyšší úrovně,“ řekla hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
České dráhy objednaly
u Škoda Vagonka, dceřiné firmy největšího českého výrobce kolejové techniky Škoda
Transportation celkem 19 vlaků za téměř 2,5 miliardy Kč,
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Hledáte zaměstnání?
Průmyslová zóna Triangle
u Žatce je tu právě pro Vás!

Úřad práce –
kontaktní pracoviště Louny

z toho 7 souprav je určeno pro
linky Děčín – Ústí nad Labem
– Kadaň-Prunéřov a Litvínov
– Teplice – Ústí nad Labem.
Na jejich financování se podílí také Regionální operační program Severozápad. Cena
7 jednotek je 952 milionů korun, podíl peněz z operačního
programu dosahuje u jednoho
vozidla až 40 % ceny. Všechny
jednotky budou mít ČD k dispozici v říjnu 2013.

Dalšími novými moderními
vozy na regionálních tratích
jsou motorové jednotky polského výrobce PESA Bydgoszc.
České dráhy objednaly celkem 31 vlaků za téměř 2 miliardy Kč. Jednotka s obchodním
označením LINK dostala v rámci sítě Českých drah označení
RegioShark podle přední části
soupravy, která připomíná tlamu žraloka. Kromě Ústeckého
kraje budou tyto moderní regionální vlaky jezdit ještě
v Karlovarském, Plzeňském
a Zlínském kraji.
Počet jednotek RegioShark
pro Ústecký kraj je 8 v celkové
hodnotě 512 993 792 Kč. Jednu
jednotku České dráhy pořizují
v rámci Regionálního operačního programu Severozápad,
a to v projektu Moderní spojení
Karlovarského a Ústeckého kraje. Cena motorové jednotky činí
64 milionů Kč, podíl dotace na
jednotku dosahuje výše až 40
%. RegioShark bude jezdit na
společné lince s Karlovarským
krajem Chomutov – Karlovy
Vary. Dalších 7 jednotek pořizují České dráhy výhradně
z vlastních zdrojů. RegioSharky
jsou určené pro tratě Děčínska
a všechny jednotky budou
k dispozici do konce roku 2013.

Postoloprtská 2664, 440 01 Louny 1
Zprostředkování zaměstnání
Pondělí: 8.00–17.00, Úterý: 8.00–13.00, Středa: 8.00–17.00,
Čtvrtek: 8.00–13.00, Pátek: 8.00–13.00
(Pátek pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání)
Telefon: +420 950 134 111, +420 415 672 448,
E-mail: louny@ln.mpsv.cz

Kontakty na investory
v průmyslové zóně Triangle

Solar Turbines EAME s.r.o.
Společnost zastupována advokátní kanceláří
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Týn 1049/3, 110 00 Praha 1
Telefon na recepci: +420 224 895 950, Fax: +420 224 895 980
www.havelholasek.cz
Společnost aktuálně nabízí pracovní pozice prostřednictvím
profilu na serveru www.jobs.cz

Gestamp Louny s.r.o.
Ing. David Kyncl, HR Manager
Telefon: +420 724 424 352
Průmyslová zóna Triangle, Minice 61, 438 01 Žatec
E-mail: dkyncl@cz.gestamp.cz
Společnost aktuálně nabízí pracovní pozice prostřednictvím
profilu na serveru www.jobs.cz

Firma a Živnostník roku 2012
P

Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o.

Ceny od spokojených zákazníků
N

Hitachi Cable Europe Limited,
organizační složka

ivovar Kocour Varnsdorf se
stal Vodafone Firmou roku
Ústeckého kraje. V kategorii
Era Živnostník roku podruhé za
sebou zvítězila provozovatelka cestovní kanceláře Marcela
Schürgerová z Roudnice nad
Labem a v již sedmém ročníku
obou soutěží budou reprezentovat náš kraj v celorepublikovém

a krajském úřadě předala odborná komise Sdružení
č e s k ýc h s p o t ř eb i telů ceny podnikatelům, které do dvanáctého ročníku ankety
„Spokojený zákazník
Ústeckého kraje“ za
rok 2012 nominovali
jejich spokojení zákazníci. Ústecký kraj pravidelně akci podporuje. Ocenění mohou
vybraní podnikatelé
užívat dva roky. Z celkem 32 došlých nominací vybrala odborná komise 11 podnikatelů, kterým byl
udělen titul „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“ za rok
2012. Ceny dostali následující
drobní živnostníci, restaurace, opravárenské firmy, prodejci a další malé firmy:
Olympie, s.r.o., zakázkové truhlářství, Horní Žleb;
Petr Mrňák, servis domácích

finále, které proběhne 4. prosince v Praze. Vítězové vzešli vždy
z 10 finalistů v každé kategorii. Ústecký kraj na slavnostním
vyhlášení v ústeckém Clarion
Congress Hotelu reprezentovala zástupkyně ředitele krajského
úřadu pro výkon přenesené působnosti Monika Zeman, která
byla i členkou poroty.

Další pořadí: Firma roku:
2. Hennlich Industrietechnik
(Litoměřice), 3. Bio Agens
Research and Developement
(Černčice); Ž ivnostník:
2. Hana Rysková (Teplice),
3. Miroslava Formánková (Ústí
n. L.) . A ještě Odpovědná firma
Ústeckého kraje 2012: Hennlich
Industrietechnik.

Šárka Rysová, HR Manager
Telefon: +420 415 212 822, Mobilní telefon: +420 773 761 906
Průmyslová zóna Triangle, Velemyšleves, Minice č. p. 60, 438 01 Žatec
E-mail: sarka.rysova@hase.hitachi-eu.com
Společnost aktuálně nabízí pracovní pozice prostřednictvím
profilu na serveru www.jobs.cz

Ing. Daniela Čásová, Administration & HR Manager
E-mail: daniela.casova@eu-hitachicable.com
Průmyslová zóna Triangle, Velemyšleves, Minice č. p. 60, 438 01 Žatec
Telefon: +420 773 794 721
Společnost aktuálně nabízí pracovní pozice prostřednictvím
profilu na serveru www.jobs.cz

Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o.
Průmyslová zóna Triangle, Staňkovice 400, 438 01 Žatec
Telefon: +420 415 233 111, Fax: +420 415 233 113
E-mail: nabor.pldcz@eu.panasonic.com
spotřebičů, Ústí n. L.; Lada
Plus, s.r.o. – Restaurace
Aladdin, Teplice; Milan
Kafan, zakázkové truhlářství,
Osek; Motorest Koliba, spol.
s r. o., hostinská činnost,
Litoměřice; Zdeněk Kopta –
Auto Kopta, prodej, opravy
a servis automobilů, Žatec;
Pneucentrum P&S, s.r.o.,
pneuservis s kompletními

službami, Bílina - Chudeřice;
Kominictví – Martin Jirát,
Jindřich Souček, Holedeček
u Žatce; Václav Havlan, voda
– topení – plyn, Chomutov;
Josef Pokštefl, výměna oken,
stavební práce, Ústí n. L.,
Hana Vaněčková, oční optika, Litoměřice. (Na snímku
jsou držitelé ceny s představiteli Ústeckého kraje.)

JC Interiors Czechia s.r.o.
Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Žatec
E-mail: AE-Zatec-HR@jci.com
Společnost aktuálně nabízí pracovní pozice prostřednictvím
profilu na serveru www.jobs.cz
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Konference o sociálně eGON centrum na krajském úřadě
vyloučených lokalitách V
T

éměř polovina občanů
Ústeckého kraje se podle agentury STEM/MARK domnívá, že v horizontu dvou
až tří let se situace v sociálně
vyloučených lokalitách zhorší. Ústecký kraj rozhodně nechce tento vývoj připustit.

Proto se bezpečnostní konference, kterou do krajského
města svolala koncem září
hejtmanka J. Vaňhová, zaměřila především na problematiku sociálně vyloučených lokalit, a to nejenom z pohledu
bezpečnosti. Bezpečnostní
konference se mimo jiné zúčastnil i policejní prezident
Martin Červíček, náměstci Ministerstva vnitra ČR
a Ministerstva spravedlnosti

ČR, zástupci Policie ČR nebo
Agentury pro sociální
začleňování.
V rámci bezpečnostní konference proběhlo zhodnocení
vývoje bezpečnostní situace
v Ústeckém kraji za poslední
tři roky, vyhodnocení aktuálního stavu v sociálně vyloučených lokalitách a v oblasti pravicového extremismu.
Dále byly definovány záměry, které je nutné uskutečnit
na celostátní úrovni, a návrhy, kterým se bude v dalším období věnovat Pracovní
skupina pro sociálně vyloučené lokality Rady Ústeckého
kraje. Přední čeští odborníci
a vrcholní představitelé státní správy zabývající se touto problematikou se shodli
na nutnosti navázat společný dialog a zejména zahájit
společnou pomoc městům
a obcím, které se potýkají s
hlavními projevy doprovázejícími sociálně vyloučené lokality na svém území.
Praktickou pomůckou zejména pro starosty, kterou připravil Ústecký kraj a představil v rámci bezpečnostní
konference, by měl být tzv.
minimanuál číslo 2 – Manuál
pro starosty obcí ohrožených
sociálními nepokoji.

zdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích
tzv. eGON centra. V Ústeckém
kraji jich funguje celkem 8,
náklady na jejich vybudování dosáhly 18,2 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými
dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Díky projektům eGON center Ministerstvo
vnitra ČR připravuje úředníky
i těch nejmenších obcí na elektronizaci územní samosprávy;

činí tak v rámci strategie
Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby (Smart
Administration). Krajský úřad
Ústeckého kraje se v r. 2010
zapojil do výzvy č. 40 v rámci
OPLZZ- Prioritní osa 4 Veřejná
správa a veřejné služby, Oblast
podpory 4.1- Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění
vzdělávání v eGovernmentu.
Hlavní náplní 3letého projektu je, díky realizaci odborných kurzů v eGON centru

Krajského úřadu Ústeckého
kraje, vzdělávání úředníků
v používání eGovernmentu,
jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi
úřady a občany i mezi úřady
samotnými.
Nyní v eGON centru probíhá 4. monitorovací období,
které bude ukončeno ke dni
30.11.2012. Od počátku projektu probíhají eLearningová školení nepřetržitě. V roce 2011
byla zavedena kombinovaná

forma studia. Tato forma byla
doplněna o prezenční část semináře. K 31. květnu 2012 bylo
proškoleno 1 217 osob z cílové skupiny. Bylo odškoleno
celkem 16 764 hodin, z toho
11 096 hodin eLearningovou
formou a 5 668 hodin prezenčně. Největší zájem byl o kurzy
Word a Excel, dále o Zaručený
elektronický podpis, elektronické systémy spisové služby a Informační gramotnost
v podmínkách eGovernmentu.
Alena Dittrichová

O dotacích z Fondu Ústeckého kraje
O

dborný seminář byl 15. října na krajském úřadě určený pro příjemce podpory
z Fondu Ústeckého kraje v roce
2012. Jeho cílem bylo seznámit přítomné se správnými

a efektivními postupy při realizaci projektu a zároveň vysvětlit, jakým způsobem připravit
závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace.
Možnost podrobně se

seznámit se všemi pravidly si
nenechaly ujít desítky příjemců. Kromě toho, že se přítomní dozvěděli o nejčastějších
chybách realizátorů a zjistili,
na co si mají dávat pozor, měli

možnost individuálně projednat své konkrétní projekty
s odbornými pracovníky krajského úřadu. Součástí semináře bylo i představení novinek
v zadávání veřejných zakázek.

Zajímavé výhry k nádherné prohlídce

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
V Království železnic, naší
největší modelové železnici, je na pražském Smíchově
v provozu několik modelů
krajů naší republiky v podobě modelového kolejiště.
Úplně prvním byl Ústecký
kraj. Na 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

Soutěže se mohou žáci zúčastnit v doprovodu rodičů,
a proto je pro všechny připraven i kupón na 30% slevu na
nákup rodinné vstupenky.
Vý h r y : 1 . m í s t o : P S 3
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 zadar-

Kdo je a jak může pomoci finanční arbitr?
F

inanční arbitr, od 16. 11. 2011 Mgr. Monika Nedelková, je mimosoudní orgán, který byl zřízen zákonem č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi (ZFA). Bezplatně rozhoduje spory mezi
spotřebiteli/zákazníky a věřiteli/zprostředkovateli. Věřiteli
jsou např. banky, nebankovní instituce jako Home Credit a.s.,
Cofidis s.r.o., Cetelem ČR, a.s., Smart Capital, a.s. a další.
Zprostředkovateli rozumíme všechny subjekty, které zprostředkovávají spotřebitelské úvěry.
Mezi spory mohou patřit:
• spory klienta s bankou např. o správnost zaúčtované
platby, o zneužití platební karty, o neprovedení inkasa,
o neochotě zrušit běžný účet,

Část modelu Ústeckého kraje v Království železnic na pražském Smíchově. Tehdy,
v roce 2010, byl náš kraj úplně prvním; hala byla jinak téměř prázdná...
procvičit svůj postřeh, důvtip a znalost svého rodného
kraje. Soutěž probíhá až do
30. listopadu a výherci budou vyhlášeni na stránkách
Království železnic do 15. 12.

• spory týkající se spotřebitelských úvěrů např. jejich výše,
poplatků, smluvních pokut, zesplatnění úvěru, platnosti odstoupení, náhrady nákladů za předčasné splacení,
práva na úročení úvěru ve výši diskontní sazby dle zákona č.145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru,

mo; 16. – 30.:PC hra Elder
Scrolls: Skyrim; 31. – 45.:
Batman: Arkham City; 46. –
50. Místo: jednorázová dětská vstupenka do Království
železnic.

30% SLEVA
na

RODINNOU VSTUPENKU

CMYK: 0/0/0/30
PANTONE: Black C

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

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

podpis a razítko

platnost do

• spory v oblasti kolektivního investování.
Všechny subjekty, které nyní spadají do pravomoci finančního arbitra, jsou povinny plnit vůči finančnímu arbitrovi
informační povinnost, jejíž rozsah je stanoven v § 19 ZFA.
Nesplněním se vystavují sankci do výše 1 mil. Kč, a to i opakovaně. Seznam je dostupný na webových stránkách finančního arbitra.
Občan, který má za to, že byl zkrácen na svých právech,
může podat návrh k zahájení řízení. Toto řízení probíhá dle
zákona o finančním arbitrovi a správního řádu, což je promítnuto zejména v rychlosti řízení. Neexistují zde několikaleté

PANTONE: Cool Gray 5 C

spory jako v civilním soudnictví. Před podáním návrhu se
však sami musíte pokusit o nápravu, a to nejlépe písemnou

formou. Pokud nebude zjednána náprava, můžete podat návrh na zahájení řízení před arbitrem. Doklad o neúspěšné
snaze k nápravě, resp. jeho kopii, přiložíte k návrhu s dalšími důkazními materiály.
Jak jsem již výše uvedla, řízení před arbitrem je bezplatné, nehradíte tedy žádný poplatek ani ve formě kolku. Na
webových stránkách finančního arbitra je podrobně popsán
proces podání návrhů, přesto je převážná většina podána
nesprávným způsobem a následně odmítnuta.
Rozhodnutí je vydáno ve formě nálezu, který je vykonatelný podle občanského soudního řádu. Jestliže navrhovatel
uspěje byť i jen zčásti, uloží finanční arbitr instituci (nikoli
spotřebiteli) také pokutu ve výši 10% sporné částky, nejméně však 15 000,-Kč.
Pro pomoc s návrhem k finančnímu arbitrovi se můžete obrátit
na naši Poradnu při finanční tísni o.p.s., např. využitím emailové adresy usti@financnitisen.cz nebo pondělní bezplatné
linky 800 722 722 či osobně po předchozím objednání.

Kateřina Rothová, Poradce Poradny při finanční tísni o.p.s.,
Dlouhá 15, budova B krajského úřadu, Ústí nad Labem
Tel.: 411 135 200, www.financnitisen.cz
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Webový portál jako zdroj informací
o mimořádných událostech a krizových situacích

V

září roku 2013 bude ukončena realizace vývoje a uvedení do provozu webového portálu se zaměřením na mimořádné
události a krizové situace, které
by se mohly vyskytnout na území Ústeckého kraje a v příhraničních oblastech Spolkové republiky Německo. S rostoucí složitostí
lidské společnosti, která je spletitou sítí komplikovaných společenských, ekonomických, technických a informačních vazeb,
narůstají i rizika, která mohou být
jednotlivými mimořádnými událostmi způsobena. Významnou
roli při eliminaci těchto rizik hraje prevence a informovanost odborné i široké veřejnosti. Cílem
projektu je zlepšení informovanosti a koordinace rozhodování
při řešení mimořádných událostí. Aktuálně je připravováno odborné kolokvium v Drážďanech
a dále cvičení a školení, které
by mělo proběhnout v květnu
2013. V současné době probíhá
pilotní provoz a testování na veřejně dostupné webové adrese:

Schéma informačního systému
„Portálu“
Veřejnost

Složky IZS

Ostatní
organizace

HZS
ZZS
PČR
MP
AČR

zdravotnická zařízení
humanitární organizace
vzdělávací zařízení

průmyslové podniky
subjekty krizové připravenosti

Informační
přeshraniční
a koordinační
systém

správní úřady
krizové štáby
odborné komise

Orgány
krizového
řízení

Podnikatelské
subjekty

http://cosmod.kr-ustecky.cz
Veřejnost zde tak může snadno
a rychle získat:
• přehled aktuálních informací
z oblasti ochrany obyvatelstva,
krizového řízení a přeshraniční
spolupráce na území přeshraničního regionu,
• česko-německý a německo-český terminologický slovník z oblasti bezpečnosti a krizového
řízení,
• informace o aktuální bezpečnostní situaci a mimořádných
událostech,
• přehled aktuální povodňové
situace,
• mapu potenciálního ohrožení na
území přeshraničního regionu,
• informace o situaci v okolí průmyslových areálů, ve kterých
jsou zpracovávány nebezpečné
chemické látky,
• informace o složkách
Integrovaného záchranného systému v přeshraničním regionu.
Projekt je realizován za podpory

EU v rámci Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Konkrétně
jde o program Evropské unie
Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.

Na uskutečňování projektu se podílí jako vedoucí partner Ústecký
kraj, projektovými partnery jsou
obecně prospěšná společnost
Akademie, o. p. s., dále pak krajské
policejní ředitelství, Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého
kraje, Fraunhofer-Institut für
Verkehrs- und Infrastruktursysteme
a Landkreis Sächsische SchweizOsterzgebirge, Landratsamt.
Marcel Kucr (KÚ Ústeckého kraje)
a Vladimír Klaban (AKADEMIE, o. p. s.)

Moderní technologie v cestovním ruchu
P

odpořit rozvoj cestovního
ruchu pomocí IT technologií i ve venkovských oblastech má za cíl mezinárodní projekt e-Create, na němž se podílí
také Ústecký kraj. Ten byl ještě
v první říjnové dekádě hostitelem třídenního zasedání projektových partnerů na zámku Červený hrádek u Jirkova,
kde jednalo čtyřicet zástupců
z jedenácti evropských zemí
kvůli elektronizaci a využití
informačních technologií v cestovním ruchu. „Jednoduše řečeno jde o to, aby si turista mohl
ve kterékoliv z jedenácti zemí
Evropy pohodlně naplánovat

cestu či dovolenou, najít hotel,
zjistit, jestli je v něm přístupné
wi-fi připojení, vyhledat zajímavé cíle a další detaily,“ přiblížil
projekt Radek Štejnar, starosta Jirkova, který se části zasedání zúčastnil. Účastníky projektu jsou země Evropské unie,
jako Německo, Polsko, Francie,
Itálie, Portugalsko, ale také
Norsko, nečlen EU. V současné době odborníci mapují body
zájmu, řeší sítě a legislativní
možnosti, které jsou v každé
zemi různé. V Jirkově na zámku probíhají workshopy, diskuse, průzkumy. Cílem projektu,
financovaného INTERREG IVC,

je připravit legislativní a technické prostředí pro vytvoření jedné aplikace, která bude
fungovat v zapojených státech.
„Výstupem budou podklady pro
vlády, úřady a instituce, které
umožní využívání této společné
aplikace,“ doplnila Jaroslava
Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

Setkání na Červeném hrádku - zleva zástupce leadpartnera (Sasko - Anhaltsko) Frank Trager, zástupce Norska, vedoucí odboru SPRP
krajského úřadu Jaroslava Kuszniruková, starosta Jirkova Radek Štejnar a další partneři a spolupracovníci

Už šestý Veletrh komunitárních programů
V

e středu 31. října se uskuteční v konferenčním sále
Krajského úřadu Ústeckého
kraje už šestý ročník Veletrhu
komunitárních programů,
tedy odborné setkání o financování mezinárodních projektů z fondů Evropské unie.
Zájemci se mohou k účasti
přihlásit až do 30. října!

Cílem veletrhu v Ústí nad
Labem je představit zájemcům o tuto oblast spolupráce v Evropě další možnosti
získání finančních zdrojů na
jejich projektové záměry, nabídnout kontakt na odborníky, na které se v této oblasti
mohou obrátit a poradit jim
a na konkrétních příkladech

ukázat, jak postupovat při
přípravě a realizaci mezinárodních projektů financovaných z komunitárních
programů. Předcházejících
ročníků, o které byl velký zájem, se zúčastnili představitelé měst a obcí z regionu,
zástupci malých a středních
podniků, ale také odborníci

z univerzit a dalších vysokých škol či z úřadů. Veletrh
je určen také zájemcům z neziskových organizací, agentur nebo organizací pracujících s mládeží. Cenné
rady zájemcům o dotace na
smysluplné programy podají účastníkům odborníci například z ministerstev

průmyslu a obchodu a také
práce a sociálních věcí, ze
společností YMCA (Young
Men‘s Christian Association,
tedy křesťanské organizace pro mladé lidi), Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP),
Akademie věd ČR, Institutu
umění Divadelního ústavu

a dalších organizací.
Účast na veletrhu je zdarma. V případě vašeho zájmu
o letošní veletrh se, prosím,
zaregistrujte do úterý 30. října na emailové adrese: eva.
bartunkova@euroskop.cz.
Podrobný program veletrhu
je na webových stránkách
Ústeckého kraje.

Další česko-srbské setkání
Na začátku října se uskutečnilo v tomto roce již druhé setkání zástupců Ústeckého kraje a zástupců Jižního Banátu
v Srbsku. Jednání proběhla ve
dvou dnech v dopoledních hodinách v Úštěku a týkala se
mimo jiné prezentace podnikatelského prostředí, zemědělství
a ovocnářství v Ústeckém kraji a konkrétních možností spolupráce (např. při výměnných
pobytech žáků středních škol
mezi Ústeckým krajem a Jižním
Banátem).
Srbští kolegové byli seznámeni se zástupci důležitých organizací, jako jsou Krajská hospodářská komora Ústeckého
kraje, Okresní hospodářská komora v Litoměřicích,
Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje, Agrární komora Litoměřicka a Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest (regionál-

ní kancelář pro Ústecký kraj).
Z Jižního Banátu se jednání zúčastnili zástupci veřejné správy,
Regionální rozvojové agentury Banát, Hospodářské komory Pančevo a řada podnikatelů
z oblasti zemědělství, obchodní
činnosti a logistiky a přepravy.
Dvoudenní jednání doplnila celá řada odborných exkurzí po příkladech dobře realizovaných podnikatelských
záměrů v Ústeckém kraji, které
byly vybrány na základě zájmu

srbských účastníků v oblasti investování a podnikání v Jižním
Banátu. Prohlídka proběhla například v logistickém centru
a terminálu v Lovosicích, mlékárně a odbytovém zemědělském družstvu v Bohušovicích
nad Ohří, bioplynové stanici
v Račiněvsi či v Žernoseckém vinařství. Prezentovány byly také
turistické produkty Ústeckého
kraje (Terezín a Marina Píšťany).
Celá akce probíhala v rámci realizace aktivit projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu
(Srbsko)“, který je financovaný
z Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
(dotací ze státního rozpočtu ČR
na rok 2012).
Ellen Herzogová

Čeští hostitelé představili hostům také Marinu u Labe v Píšťanech na Litoměřicku. Šlo o odbornou exkurzi a ukázku produktu cestovního
ruchu v Ústeckém kraji.
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Děčínský „intr“ u Labe je jak nový
D
vaašedesát žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní v Děčíně, což je
plný název příspěvkové organizace Ústeckého kraje, dostalo
11. října oficiálně do užívání rekonstruovaný domov mládeže.
Investiční akce přišla Ústecký
kraj na 42,626 milionů korun.
Moderně zrekonstruovaný
„intr“ se dočkal úprav všech vodorovných i svislých konstrukcí, má nové rozvody inženýrských sítí, je zateplený a také

je tady nový zdroj vytápění,
má novou střechu a obdivovat
by šlo ještě mnohé další, alespoň hosté oficiálního předání stavby to tvrdili. Byli mezi
ředitelé dalších děčínských
středních škol, představitelé
kraje i města, projekční kanceláře L. Nováčkové i dodavatele
stavby, firmy ISTAR spol. s r.o.
z Ústí nad Labem. Hostitelkou
nadmíru spokojenou byla
Jana Vacková, ředitelka VOŠ
a SPŠSSaD. Rekonstrukce se
odborníkům z ISTARu povedla;

zvládli ji za necelých patnáct
měsíců. Ve čtyřech podlažích
jsou vždy pro dva dvoulůžkové
pokoje samostatná sociální zařízení, na patrech mají „nájemníci“ i malé kuchyňky a další
potřebné prostory. Významnou
část vnitřního vybavení si vzala
„za své“ Střední škola řemesel
a služeb, p.o., Děčín. Její truhláři v rámci odborné praxe vyrobili ve své nové dílně nábytek
do pokojů. Dobrá spolupráce
děčínských škol ušetřila spoustu peněz i krajskému rozpočtu.

Miliony do rekonstrukce VOŠ a SŠ Varnsdorf
J

edna z největších středních
škol v Ústeckém kraji je Vyšší
odborná škola a Střední škola ve Varnsdorfu, příspěvková

organizace Ústeckého kraje. V současnosti má asi 1300
žáků. Ve středu 10. října byla
v ul. Karolíny Světlé (jinak sídlo

školy je v Bratislavské ul.) oficiálně ukončena rekonstrukce
zdejších tří objektů.
Od loňského září se tu bez

V truhlářské dílně – zleva jsou na snímku Martin Fiřt a Stanislav Kortus, žáci 2. ročníku.

přerušení výuky realizovala rekonstrukce hlavní budovy, objektu dílen a také oprava stavby
s malou tělocvičnou a potřebným zázemím. Rekonstrukce
provedená ústeckou společností North stav přišla na
19,159 mil. Kč, a protože ji financoval sám zřizovatel školy,
tedy Ústecký kraj, přišel velmi
vhod finanční dar společnosti ČEZ, a.s. –plných 15 milionů
korun! U všech tří budov v ulici
Karolíny Světlé byla vyměněna
okna, objekty se dočkaly kvalitního zateplení, dílny dostaly
novou střechu a prací bylo ještě
daleko více.
Jak řekl před obligátním stříháním pásky radní Petr Jakubec,
významná škola Varnsdorfu
i kraje se dočkala potřebných
rekonstrukcí, vždyť objekt v ul.
K. Světlé byl postaven počátkem minulého století. Sama
VOŠ a SŠ, p.o. ve Varnsdorfu
je jednou ze čtrnácti Páteřních
škol v kraji a od letošního února je také držitelkou prestižního
certifikátu ISO 9001, tedy certifikátu kvality řízení v oblasti
vzdělávání.

Lukáš Nepovím, žák VOŠ a SŠ Varnsdorf oboru mechanik seřizovač. Lukáš je vítězem
celostátní soutěže v programování řídícího systému Siemens, která se konala letos
v září na Mezinárodním veletrhu strojírenství v Brně. Praktickou výuku na této NC
dílně vyučují Antonín Hendrich a Michal Hovanycz.

Projekt podporující Dětský domov na Střekově má nové auto
sociální služby
V
O

d října letošního roku je
Ústecký kraj realizátorem dalšího, v pořadí již třetího projektu zaměřeného
na zajištění dostupnosti služeb sociální prevence. Jedná
se o projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji financovaný v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je
zajištění dostupnosti služeb
azylových domů, nízkoprahových denních center a sociálně terapeutických dílen
v letech 2013 – 2014 v souladu s potřebami definovanými v krajském středn ě d ob é m p l á n u roz voje
sociálních služeb. Celkové
náklady projektu jsou 136
milionů korun.
***

V oblasti služeb azylových
domů je zaměřen zejména
na rozšíření kapacity této
služby pro rodiče s dětmi,
kteří se ocitli bez přístřeší.
V rámci projektu by měly
být zajištěny služby čtrnácti
azylových domů s celkovou

kapacitou 364 lůžek. V oblasti služeb nízkoprahových
denních center pro osoby
bez přístřeší se předpokládá, že vzniknou čtyři nová
centra v lokalitách, kde dosud chybí a jsou potřebná.
Jedná se o města Klášterec
nad Ohří, Kadaň, Lovosice
a Most. Dále dojde k rozšíření stávající kapacity služeb
sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním
postižením a duševním onemocněním. V rámci projektu by mělo být zajištěno celkem patnáct těchto služeb
na celém území kraje.

rámci projektu „Sociální
automobil“ získal Dětský
domov na Střekově, jehož
součástí je i zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Střekováček, nový vůz, který

bude užívat ke své činnosti.
Jedná se o příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje,
proto se slavnostního předání klíčků zúčastnili i krajští
představitelé.

Na události nechyběli radní pro oblast školství Petr
Jakubec, předseda Výboru
pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost ZÚK Oldřich
Bubeníček a vedoucí

***
Zajištění sociálních služeb
proběhne prostřednictvím
veřejných zakázek. Aktuální
informace o projektu jsou
k dispozici na webových
stránkách Ústeckého kraje. Informace o zadávacích
řízeních najdete na profilu
Ústeckého kraje na adrese
www.egordion.cz a informace o projektu jsou uvedeny na stránkách Evropského
sociálního fondu v ČR
www.esfcr.cz.

Splátky na nový automobil střekovského DD budou hrazeny z příspěvků organizací, které mají na voze reklamy...

Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy KÚÚK Štěpán
Harašta. Pro přítomné domov připravil atraktivní
program, který zahrnoval
například tanec.
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Regiment WIED uzavřel sezónu na Novém Hradu

N

a zámku Nový Hrad
v Jimlíně na Lounsku
skončila poslední zářijovou sobotu letošní vydařená turistická sezóna. Symbolicky ji uzavřely výstřely členů Regimentu
WIED 1762 a „spřízněných“ vojáků z dalších regimentů.
Členové Regimentu Wied, tedy
občanského sdružení zabývajícího se rekonstrukcí vojenského života z let sedmileté války
1756 – 1763, zavítali znovu na
jimlínský zámek, na němž byl
před čtyřmi roky slavnostně
vysvěcen jejich prapor. Sobota
patřila kromě historických
zbraní a nácviku nejrůznějších

vojenských činností včetně bitevních ukázek nepřátelských
armád také několikerým vystoupením dudáckého bandu 1st Czech Pipes and Drums
a novostředověké hudby v provedení skupiny Ergo. Na prvn í m n á dvo ř í z á m ku b yly
připraveny stánky s občerstvením, před branami zase ukázky voltižního ježdění nebo sokolnictví na koni.
Zmíněná akce byla posledním dějstvím letošní turistické sezóny na Novém Hradu,
který je v majetku Ústeckého
kraje a jeho příspěvkovou organizací. Nyní se na zámku

rozjedou další již avizované stavební úpravy rozsáhlého objektu (rekonstrukce

podlah a elektroinstalace
v tzv. rytířském sálu jižního křída na 3. nádvoří) a pro

návštěvníky se Nový Hrad
otevře jen jednou do konce
roku: v sobotu 8. prosince tu

bude za podpory Ústeckého
kr aje tr adiční Adventní
setkání.

Českosaské Švýcarsko chce do UNESCO
N

a
Krajském
úřadě
Ústeckého kraje se sešla
pracovní skupina, která má
za úkol provést další důležité
kroky vedoucí k vytyčenému
cíli – k zápisu Českosaského
Švýcarska na Seznam světového přírodního dědictví
UNESCO. Nyní je potřeba žádost zařadit na čekací listinu,
ze které se následně realizují
nominace.
Členy české pracovní skupiny jsou krajský radní pro
regionální rozvoj a cestovní
ruch Radek Vonka, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a dále Národního
parku České Švýcarsko, o.p.s.
České Švýcarsko a Destinační
agentury České Švýcarsko.

Během společného jednání
se účastníci zabývali výběrem území pro zápis na čekací listinu UNESCO na saské
straně. Expertní komise saské vlády navrhla Českosaské
Švýcarsko na společný zápis
území pod gescí české strany a saská vláda se k tomuto návrhu připojila. Nyní se
proto rozběhnou jednání na
federální úrovni na německé
straně.
Podobná pracovní skupina
jako v České republice vznikne proto v nejbližší době
i v Německu. Následným úkolem obou států je dostat oblast parku na čekací listinu
UNESCO. To by se mělo uskutečnit do konce ledna 2013.

Po zápisu Českosaského
Švýcarska na čekací listinu
bude tentokrát už česko-německá pracovní skupina připravovat potřebné materiály
důležité pro nominaci a následně bude jednat s dotčenými obcemi a institucemi o dalším postupu na obou stranách
území. Českosaské Švýcarsko,
jedna z nejcennějších přírodních oblastí Evropy, usiluje
o zápis na Seznam světového
přírodního dědictví UNESCO
už několik let. Dosud tam
žádná česká přírodní památka není. České Švýcarsko by
bylo první. Na Seznamu světového kulturního dědictví
ale má naše země hned dvanáct míst. Momentálně proto

probíhají jednání a diskuze na
české i saské straně za účasti
odborníků i politiků, starostů a představitelů různých zájmových spolků.
„ Krajina Českosaského
Švýcarska si zápis zaslouží.
Účast Pravčické brány v semifinále volby nových Divů světa svědčí o jedinečnosti tohoto
skalního útvaru minimálně na
evropském kontinentu. Přeji si,
aby právě území, které se nachází v Ústeckém kraji, bylo
zapsáno jako první v České republice na Seznam světového
přírodního dědictví UNESCO
a udělám pro to vše, co je
v mých silách,“ říká zastupitel a dosavadní radní kraje
Radek Vonka.

Malý Pravčický kužel a nádhera podzimu v Národním parku České Švýcarsko

Mostečtí gymnazisté druzí v Turanech Na Milešovce vzniká nové zázemí pro turisty

P

oklidný turistický ruch na
vrcholu Milešovky narušily práce na revitalizaci vrcholu
a budování turistického centra.
Ve spolupráci obce Velemín,
Ústeckého kraje a Destinační
agentury České středohoří zde
vzniká nové zázemí pro turisty.
Probíhají opravy opěrných
zdí a vyhlídek a v neposlední řadě se buduje stylové občerstvení s okouzlujícím panoramatickým výhledem do

S

míšené družstvo
Podkrušnohorského gymnázia Most se nedávno zúčastnilo jako reprezentant
Ústeckého kraje celoslovenského finále sportovně vědomostní soutěže „Župná kalokagatia“, která se konala pod
záštitou předsedy Žilinského
samosprávného kraje Juraja
Blanára. Celoslovenské finále
zorganizovala Spojená stredná škola Turany v prostředí turanské střelnice na úpatí Malé
Fatry.

Mostecké družstvo (na našem snímku), které tvořili Jiří
Dekastelo, Jiří Vodrážka, Vítek
Hříbal, Gabriela Pelešková
a Markéta Svobodová pod vedením trenéra Tomáše Parnicy,
se s náročnou tříkilometrovou tratí s převýšením 168 metrů, střelbou ze vzduchovky,
hodem granátem a celou řadou otázek z nejrůznějších
oblastí života vypořádalo výtečně a v tvrdé konkurenci devíti družstev – slovenských vítězů krajských kol - obsadilo

druhé místo. Stalo se tak největším překvapením soutěže.
„Poděkování patří všem účastníkům za úspěšnou reprezentaci školy a kraje, organizátorům
soutěže za výbornou přípravu
a Ústeckému kraji, který účast
družstva finančně podpořil,“
řekl ředitel gymnázia Karel
Vacek. Cestu mosteckých žáků
podpořil Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
na základě podepsané Dohody
o spolupráci se Žilinským samosprávným krajem.

okolní krajiny, který známý německý cestovatel a přírodovědec Alexander von Humboldt
označil za třetí nejkrásnější
na světě. Součástí centra bude
i informační a prodejní místo Destinační agentury České
středohoří, které bude sloužit
nejen pro jednotlivé návštěvníky, ale i pro pořádání společenských akcí a seminářů.
„Do budoucna je Destinační
agentura připravena převzít

provozování zázemí pro turisty, včetně prodeje propagačních
materiálů. V tuto chvíli zaplatíme pořízení panoramatického
dalekohledu a jsme připraveni
se podílet na dovybavení turistického centra a jeho provozu,“
uvedla Martina Soldatková,
ředitelka Destinační agentury
České středohoří. Celý provoz
bude založen na propagaci regionálních produktů ve spolupráci s okolními podnikateli.

Nejkrásnější fotografie z Krušných hor

D

estinační
agentura
Krušné hory o.p.s. vyhlašuje fotosoutěž „O nejkrásnější fotografie z oblasti
Krušných hor“. Soutěž probíhá už nyní až do 15. února
příštího roku. Vyhlášení výsledků proběhne v posledním únorovém týdnu roku
2013. Možné tématické zaměření fotografií: Krajina
a příroda Krušných hor;

Památky a turistické zajímavosti v Krušných horách; Lidé

v Krušných horách, jejich život a tradice; Lidé v akci;
Sportovní a kulturní akce
v Krušných horách. Autoři
deseti nejkrásnějších fotografií získají hodnotné ceny.
Podrobná pravidla fotosoutěže zájemci najdou na webových stránkách Destinační
agentury
Krušné
hory
v sekci Tiskové zprávy na
www.krusne-hory.org.

Dobrá zpráva pro cyklisty: KRUŠNOHORSKÁ MAGISTRÁLA BUDE DELŠÍ

D

alší z páteřních cyklotras
v Ústeckém kraji se začne
intenzivně rozvíjet. Tentokrát

přišla řada na Krušnohorskou
magistrálu, která získala podporu z přeshraničního programu

Cíl 3. Ústecký kraj tak ponese pouze deset procent celkových nákladů, což je zhruba

6,7 milionu korun. Od příštího roku začne probíhat spolupráce se Saskem na výstavbě,

obnově několika úseků a propagaci této cyklotrasy na hřebenech Krušných hor. Připravují

se i propojky na německé trasy,
společné tiskoviny nebo českoněmecké workshopy.

Ústecký kraj
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Památky Ústeckého kraje se představily na veletrhu

V

Průmyslovém paláci na
pražském holešovickém výstavišti se letos poprvé konal na
začátku října veletrh, který se
jako jediný u nás zaměřuje výhradně na památkovou péči –
Památky 2012. Byli i toho i radní
Jana Ryšánková či pracovníci odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu. Prezentace

Ústeckého kraje spočívala též
v promítání fotografií objektů,
které se podařilo zrenovovat, zrekonstruovat či zvelebit. Obrázky
před opravou a po opravě často braly dech, protože památky
po provedených stavebních pracích vypadají úplně jinak. Asi
nejvíce je proměna znát na jediném zámku, který má Ústecký

Rekordní
sledovanost

Praha je dobré místo pro výlety

W

ebová televize Ústeckého
kraje zaznamenala během
září rekordní sledovanost. Novinky
ze života kraje si nenechalo ujít přes
10 200 návštěvníků, kteří na webové stránce www.u-tv.cz zhlédli na
57 tisíc reportáží. Proti předcházejícím měsícům se tak sledovanost
zdvojnásobila.
Vysoká sledovanost tak jenom dokládá, že provoz webové televize je
pro kraj velmi přínosný a je důležitým komunikačním kanálem s veřejností. Uveřejňovány jsou aktuální reportáže z nejrůznějších akcí,
redaktoři ale také sledují dlouhodobě některá témata. Příkladem jsou
problémy v sociálně vyloučených
lokalitách, dostavba dálnice D8,
systém páteřních škol či obnova
kulturních památek. Webová televize vysílá na adrese www.u-tv.cz od
1. března loňského roku. Za tu dobu
ji navštívilo na 180 tisíc diváků, kteří zhlédli bezmála 2,5 milionu videí.

Nápověda:
roi, APU

SPZ Košic

Solmizační
slabika

Slangový
výraz pro
policejní
vozidlo

kraj ve své správě, a to na Novém
Hradě v Jimlíně. Dnes je zámek
místem, kde se v průběhu turistické sezóny koná celá řada
kulturních a zábavných akcí.
Kromě prezentace jednotlivých
krajů a jejich úspěchů v oblasti památkové péče se na veletrhu představili firmy a řemeslníci, kteří mohou nabídnout své
služby při renovaci historických
objektů. Svou činnost ukazovali
například elektrikáři, kteří umí
zajistit umělecké osvětlení, topenáři, kteří se vyznají například ve
vytápění kostelů, hradů a zámků, dále také zedníci, řezbáři, kameníci, skláři a mnoho dalších.
Školy a univerzity si zase nenechaly ujít příležitost zviditelnit
obory, které s památkovou péčí
úzce souvisí. Ústecký kraj sdílel svůj stánek s městem Žatec,

který tu předvedl novou turistickou brožuru zaměřující se na
oblast Dolního Poohří. Pokřtila
ji mimo jiné i ministryně kultury Alena Hanáková, která hned
první den na veletrh dorazila.
Na území Ústeckého kraje bylo
vyhlášeno již čtrnáct míst národními kulturními památkami,
které mu zajišťují sedmé místo ze
všech čtrnácti krajů. Nejmladší
národní kulturní památkou, která byla vyhlášená v roce 2010,
je děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Častým cílem turistů v Ústeckém kraji se
stávají místa spojená s počátky
české státnosti. Kraj nabízí hned
tři - jedná se o Stadice Přemysla
Oráče, horu Říp s legendou
o Praotci Čechovi a o městys
Peruc s bájným Oldřichovým dubem a Boženinou studánkou.

G

alerie hlavního města Prahy
nabízí jak školám i široké
veřejnosti možnost navštívit zajímavá historická místa. My jsme
si tentokrát vybrali Trojský zámek. Jeho poloha je přímo idylická – z jedné strany je obklopen
vinohrady a z druhé strany hledí na Vltavu a na Pražský hrad.
Zámek patřil rodu Šternberků,
takže na každém kroku jsme se
setkali s jejich rodovou hvězdou. Schodiště zámku, které je
jeho venkovní dominantou, je
dynamické a vyjadřuje souboj
titánů s antickými bohy. Dále
ho zdobí alegorie denních i ročních období a světadílů. Z celého zámku nás však nejvíce ohromil velký sál, jehož důmyslná
výmalba prostor zvyšuje o jedno
patro. Při průchodu sálem vás
bedlivým okem sledují všechny
namalované postavy. Barokní
zámek s bohatě zdobenými
stropy vás nadchne a okouzlí.
A venkovní prostory? Tak ty si
vás získají také. Perfektně střižené keře, nesčetné množství

Access Point

Doktor práv

Územní
jednotka

Abstrakce
reálného
objektu

Žlaby
odvádějící
dešťovou
vodu

váz a hlavně přírodní labyrint
zabaví děti i dospělé na celé hodiny. Samozřejmě, že jsme i tentokrát neodolali a zajeli si prohlédnout i centrum Prahy. Při
procházce Václavským náměstím jsme si připomněli význam
svatého Václava, patrona naší
země. Koupí drobných pamlsků
a upomínkových předmětů pro

Elektropozitivní prvek

MPZ Peru

Šílenství

Citoslovce
tišení

Chem. zn.
křemíku

On - 3. pád

Povrchní
vyznavači
všeho
módního

naše blízké jsme pomalu opouštěli Prahu. Počasí nám přálo až
do konce. Při návratu domů byla
skvělá viditelnost a my se ještě
kochali pohledem na České středohoří i na Krušné hory.
Učitelé a žáci
Domova dětí, Základní školy
a Střední školy Žatec, p. o.

Pracovní
skupina

Horizont

1. díl tajenky Jaká (slov.)

Pytlácké
nástrahy
Český hud.
skladatel
Inic. herce
Redforda

Přímé
vstřikování

Domác.
David (angl.)
Rytmický
celek

4. díl tajenky
Puls

Zemní náspy

Rozlehlé
pole

Nebo (angl.)

Kód švédské
měny

Předložka

12 měsíců

Protiblok.
systém

Věznice

Rozsáhlá
Dravý pták
epická báseň

Also known
as (zkr.)

Údaj na
dopisní
obálce
Románová
Součást silice
postava
máty peprné
R. van Gulika

Trikyslík
Inic. herce
Matonohy
Chem. zn.
neonu

Sdružení
nezávislých
kandidátů

Křestní jméno Nosit herce Fialy minulý čas

Třetí tón
v C dur
Evropská
norma

Kotouč

Předložka

Základ hip
hopu

Versus (zkr.)

Surová nafta

Bývalá SPZ
Děčína

Domácky
Boleslav

Konec (něm.)

Zpěvní hlas

Ocenění

Evid. list
důch. poj.

Jednotka
délky

Fyzikální
veličina
související
s pohybem

Choroba

Stírač prachu

Čip

Dětský
pozdrav

2. díl tajenky

Osobní
zájmeno

Bývalá SPZ
Ústí nad
Labem

Římsky 450

SPZ Litoměřic
Kamarád Hele

Pyl
Kulturní dům

Popěvek

SPZ
Rychnova
nad Kněžnou

Václav Alois Šrůtek – retrospektiva, do 25. listopadu. Výstava významného malíře, který působil
také v Litoměřicích a zaměřoval
se na České středohoří.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Přírodovědná tajemství muzejního depozitáře, do 18. listopadu. Výstava významných
předmětů z přírodovědných
sbírek litoměřického muzea.
Vánoční výstava, od 29. listopadu do konce ledna 2013.

Pavel Karták – Kruh se uzavírá, do 18. listopadu /jízdárna/.
Přehlídka téměř šedesáti obrazů,
plastik a kreseb představí díla sochaře a malíře uplynulých 40 let.

Obrazy Zdeňka Kůse, do
30. listopadu (pobočka
Hornická). Česká krajina snů

D
Jihoamerický
přežvýkavec

Čisticí
prostředek

Soubor map

Opak noci

a roubenou východní částí, která je zachycena na fotografii.
Obnova areálu probíhala s důrazem na zachování autentických prvků a byla po několik let
zařazena do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Během
existence tohoto Programu byla
na obnovu zmíněné kulturní
památky kromě finanční spoluúčasti vlastníka poskytnuta dotace ve výši téměř jednoho milionu korun. O kterou památku
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 14. listopadu na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí n. L. nebo emailem na:
ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo:
FOTOKVÍZ. Nezapomeňte i do
mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

a skutečnosti, do 26. listopadu – výstava barevných fotografií Lubomíra Stibůrka (Velká
Hradební 49, přísálí).

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Jak bydlely panenky, od
6. listopadu do 13. ledna 2013.
Betlémy, od 13. listopadu do
13. ledna 2013.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Ivan Kafka – Míra snesitelnosti,
do 18. listopadu. Autor je znám
především jako průkopník média site-specific instalace, landartu a konceptuálního umění.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Vánoce v muzeu, od 24. listopadu do 6. ledna /radnice/.
Tradiční vánoční výstava.

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ

Svět očima platidel, od 31. října
nová výstava. Na více než čtyřech desítkách výstavních panelů bude k vidění až osm stovek
bankovek s téměř třemi desítkami nejrůznějších témat.

Křížovka o ceny

Anglická
předložka

Ne (slov.)
Moji

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Rukopisy
(liter. zkr.)

Horolezecké
náčiní

Dělat (angl.)

MPZ Zambie

Dom.
Edouard (fr.)

Organizovaná
skupina
států

Zážitek ve
spánku

Iniciály
zpěváka
Kryla

Král (franc.)

Bývalá SPZ
Mladé
Boleslavi

Vesnice

ážení příznivci fotokvízu, máme pro vás výsledky z minulého vydání
krajských novin. Správná odpověď zněla Rakouský pomník ve Varvažově (viz malé
foto). Z došlých
emailů a dopisů jsme vylosovali tři výherce,
kteří se mohou
těšit na dárky od Ústeckého kraje:
Karel Vodička z Litoměřic,
František Plička z Ústí
nad Labem a Vilém Löster
z Meziboří.
Dnes hádáme památku (na
větším snímku), která se nachází ve vesnické památkové zóně
severovýchodně od Litoměřic.
Areál v soukromém vlastnictví, tvořený obytnými a hospodářskými budovami zděnými
i roubenými, reprezentuje zdejší tradiční
lidovou architekturu.
Nápovědou
pro určení
názvu památky a její
lokalizaci je jeden
z
objektů
- stavba se
zděnou západní částí přízemí,
ro u b e ný m
a hrázděným patrem

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Na povrchu
zmrzlá
SPZ
Benešova

Příklad

V

Kulturní pozvánky

3. díl tajenky

Psovitá
šelma

fotokvíz

Chemická
značka
americia

Otesaný
kmen

evátou křížovku roku 2012
přinesly v září Krajské noviny. Tajenkou bylo: Kolikáté
celokrajské dožínky byly ty
letošní a kde? Správnou odpovědí bylo, že dožínky byly
už popáté a zase v Peruci.
Do slosování jsme zařadili odpovědi všech správných luštitelů (s tajenkou i odpovědí).
Ceny dostanou tentokrát samé
ženy (!): Ludmila Kabátová
z P e r š t e j n a n . O. , E v a
Hodanová z Teplic, Helena
Fišarová z Litoměřic, Soňa
Netolická z Ústí nad Labem
a Alena Lenkvíková z Bečova.

Také říjnová křížovka má tajenku, v níž je otázka. Odpověď
naleznete v některém z našich
materiálů. Pošlete nám nejen tajenku, ale i odpověď! Na
obojí v jedné zásilce prostřednictvím e-mailové pošty nebo
na pohledech a korespondenčních lístcích čekáme do
středy 14. listopadu. Adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky
na sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Uvádějte plnou adresu! Heslo:
Křížovka.
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