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Oldřich Bubeníček byl zvolen novým hejtmanem
V

úterý dne 20. listopadu
2012 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
V
konferenčním
sále
Krajského úřadu Ústeckého
kraje se sešlo 55 zastupitelů
zvolených v říjnových krajských volbách. V novém zastupitelstvu získala KSČM 20
mandátů, ČSSD 13 mandátů,
devět míst v zastupitelstvu
obsadilo hnutí Severočeši.
cz, sedm postů patří ODS
a šest zastupitelů je z hnutí
PRO! kraj.
Ustavující zasedání zahájil a řídil až do zvolení hejtmana nejstarší zastupitel
Petr Brázda. Po složení slibu a převzetí osvědčení z rukou ředitele krajského úřadu
Milana Zemaníka přistoupili zastupitelé k volbě nového hejtmana. Tím se podle očekávání stal Oldřich
Bubeníček (KSČM), když
pro jeho zvolení hlasovalo
39 zastupitelů. Z rukou exhejtmanky Jany Vaňhové
převzal hejtmanský řetěz
a ve svém krátkém proslovu poděkoval za projevenou
důvěru. „Nabízím spolupráci všem politickým subjektům
v zastupitelstvu a přeji si, aby
nabízené spolupráce všichni
zastupitelé využili. Jsem přesvědčen, že máme společný
zájem, aby se Ústecký kraj
posouval dopředu, aby se lidem v našem kraji dobře žilo.
Přál bych si, aby po čtyřech
letech lidé v kraji ocenili naše

výsledky,“ řekl nový hejtman
Oldřich Bubeníček.
Po volbě hejtmana následovalo určení náměstků, kterými se stali Stanislav Rybák
(KSČM) a Jana Vaňhová
(ČSSD). Zastupitelé dále zvolili dalších osm členů rady.
Rozhodli rovněž o stanovení počtu uvolněných členů rady a o jejich oblastech
kompetence. Zastupitelstvo
schválilo zřízení pěti výborů
zastupitelstva a jejich předsedy. Zvolilo také osm nových členů Výboru regionální rady Regionu soudržnosti
Severozápad.

Jmenný seznam zvolených členů rady a předsedů výborů přinášíme
na straně dvě.

Nový hejtman se v prvních dnech po svém zvolení chce podrobně seznámit
s chodem úřadu a s vedoucími jednotlivých odborů.
Plánuje, že se ještě do závěru roku stihne setkat s představiteli organizací a institucí s krajskou působností,
jako je například krajský hasičský sbor a policie. Bude
se věnovat přípravě prosincového jednání zastupitelstva, které bude schvalovat rozpočet na rok 2013. Na
příštích zasedáních budou
ustavené výbory obsazeny
členy, bude se rozhodovat

V úterý 20. listopadu 2012 před polednem byl zastupiteli Ústeckého kraje zvolen hejtmanem Oldřich Bubeníček. Pro bylo 39 členů zastupitelstva, proti 12, jeden se zdržel
hlasování a jeden člen ZÚK byl nepřítomen. Krátce poté předala bývalá hejtmanka Jana Vaňhová hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi symbolický hejtmanský řetěz. Sedm
městských erbů historických měst je uplatněno na jednotlivých kruhových článcích řetězu a symbolizují tak spojení historických okresů v region. Dalšími symboly řetězu
jsou tvary nejznámějších hor kraje a tzv. zafasované perly z taveného skla v barvě připomínající české granáty, které se v kraji těží. Na řetězu je rovněž znak kraje lemovaný
lipovou a dubovou ratolestí.
o ustavení komisí rady a o jejich obsazení. Všem stranám
zastoupených v zastupitelstvu budou nabídnuta místa
ve výborech a komisích.

Mezi 55 zastupiteli je
33 nově zvolených členů.
V zastupitelstvu jsou tři senátoři (Alena Dernerová,
Jaroslav Doubrava, Václav

Homolka), dva poslanci
(Gabriela Hubáčková, Josef
Šenfeld) a tři primátoři

statutárních měst (František
Pelant, Jan Mareš, Vlastimil
Vozka).

Navrhněte osobnosti na Cenu hejtmana
V

yzýváme jednotlivce, kolektivy i společnosti, aby navrhli osobnosti na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje. Nominace mohou předkládat jak občané, tak právnické osoby a jiné subjekty. Své
návrhy můžete posílat až do 28. února 2013, a to v pěti kategoriích:
• regionální rozvoj
• sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
• věda a výzkum
• kultura
• sport

Návrhy lze posílat doporučeně poštou na Odbor kancelář
hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Obálku označte: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje. Veškeré tiskopisy k návrhům lze
od 26. listopadu stahovat na titulní stránce webu kraje
www.kr-ustecky.cz, sekce Nepřehlédněte. Jde o Návrh
na ocenění, Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného
a Souhlas s nominací.

Bezprostředně po skončení ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva se na prvním
jednání sešli nově zvolení členové Rady Ústeckého kraje.

Manuál pro města a obce SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY i před Vánocemi

Ú

stecký kraj vydal v souvislosti
s
nedávno
uskutečněnou bezpečnostní konferencí s podtitulem
Společně nejen proti extremismu (září na krajském
úřadu), publikaci s názvem
„Manuál pro starosty obcí

ohrožených sociálními nepokoji“. Distribuci materiálu na jednotlivá města
a obce Ústeckého kraje již
dokončili pracovníci odboru
kancelář hejtmana. V elektronické podobě je na krajských webových stránkách.

O

blíbené Severočeské farmářské trhy, které spolu
s Ústeckým krajem pořádá občanské sdružení Český um –
Artiﬁcium Bohemicum, pokračují navzdory počasí a vrcholícímu
podzimu i nyní, a to až do Vánoc.
Ústí nad Labem, OC FORUM,

ve čtvrtek 6. prosince od 11 – 18

hodin, a potom ještě od soboty
do neděle 15. – 23. prosince od
9.00 – 17.00 hodin. V tuto dobu
tu na prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie budou
trhy doplněny také o vánoční řemeslný sortiment.
Teplice,
OC
OLYMPIA

TEPLICE, v pátek 14. prosince od 13 - 18 hod. a dále před
Vánocemi ve dnech 21. – 22. 12.
(pátek a sobota) v době od 10.00
– 17.00 hodin.
JIMLÍN – zámek NOVÝ
HRAD, v sobotu 8. prosince
od 10 do 18 hodin.
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme ze 116. jednání Rady Ústeckého kraje:

Stipendijní program pro vysokoškoláky
Rada rozhodla o uzavření Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje se 78
žadateli o Stipendium. Jedná se o stipendia pro vysokoškolské studenty s trvalým bydlištěm
v Ústeckém kraji. Nárok na rozpočet Ústeckého kraje činí v devátém ročníku programu 2012 – 2013
celkem 1,56 mil. Kč.

Vzdělávání dětí cizinců
Členové RÚK souhlasili s poskytnutím účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2012 ve
výši 38 000,- Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, na náklady spojené s realizací projektu v oblasti
vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. V současné době dochází k velkému nárůstu počtu žáků
cizinců na českých školách.

Příspěvky a stipendia
Bylo odsouhlaseno poskytnutí příspěvku z krajského rozpočtu v rámci Motivačních programů
pro střední školství v ÚK, a to navýšením příspěvku provozních výdajů středním školám zřizovaným Ústeckým krajem v celkové výši 8 608 800 Kč (Příspěvek na dojíždění), resp. 2 461 100 Kč
(Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání).
Ze 117. zasedání RÚK dne 14. listopadu (poslední ve III. volebním období):

Cyklostezka Ohře
Rada rozhodla o uzavření Dohody o převodu práv a povinností mezi Ústeckým krajem a Městem
Žatec. Cyklostezka Ohře je jednou ze čtyř páteřních cyklistických tras v našem regionu a kraj zajišťuje zpracování projektové dokumentace a vystupuje v pozici investora stavby. Pro vybrané úseky cyklostezky Ohře v celkové souhrnné délce 6,076 km na katastru Města Žatec proběhla územní řízení
a byla i získána územní rozhodnutí. Žatec je nyní z vlastní iniciativy připraven pokračovat v přípravě
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a získání stavebního povolení pro tyto úseky. Město
také zajišťuje externí ﬁnancování akce z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

VEDENÍ KRAJE, JEHO RADA A VÝBORY ZASTUPITELSTVA

Členové rady Ústeckého kraje
* Hejtman Ústeckého kraje: OLDŘICH BUBENÍČEK (KSČM), oblast kompetencí - legislativa, krizové řízení, informační technologie, vnější vztahy;
* 1. náměstek hejtmana: STANISLAV RYBÁK (KSČM) - zdravotnictví, strategie přípravy a realizace
projektů, statutární náměstek hejtmana;
* náměstek: JANA VAŇHOVÁ (ČSSD) - školství, mládež a sport;
* uvolněná členka rady: JITKA SACHETOVÁ (KSČM) - kultura a památková péče;
* uvolněný člen rady: JAROSLAV KOMÍNEK (KSČM) - doprava a silniční hospodářství;
* uvolněný člen rady: LADISLAV DRLÝ (KSČM) - investice, majetek a ekonomika;
* neuvolněný člen rady: PETR VOMÁČKA (KSČM);
* uvolněný člen rady: MARTIN KLIKA (ČSSD) - bezpečnost, sociální věci;
* uvolněný člen rady: ARNO FIŠERA (ČSSD) - životní prostředí, zemědělství, venkov;
* uvolněný člen rady: JAN SZÁNTÓ (ČSSD) - zahraniční vztahy, cestovní ruch, regionální rozvoj;
* neuvolněný člen rady: FRANTIŠEK PELANT (ČSSD).

Předsedové výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Výbor pro národnostní menšiny (13 členů): Pavel Vodseďálek (KSČM);
Finanční výbor (11 čl.): Jiří Novák (KSČM)
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (11 čl.): Dagmar Waicová (ČSSD);
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci (11 čl.): Pavel Csonka (ČSSD);
Kontrolní výbor (11 čl.): Vladislav Raška (ODS).

• Zvoleno bylo rovněž osm členů Výboru regionální rady Regionu soudružnosti Severozápad NUTS 2
za Ústecký kraj.

Hlasujte v anketČ 5. roþníku Dopravce roku 2012
Ústeckého kraje a získejte jeden ze tĜí tabletĤ
Vyberte ze seznamu dopravcĤ maximálnČ 3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých kategoriích
nejvíce spokojeni a seĜaćte od prvního do tĜetího místa. Hlasovat mĤžete do 30. listopadu 2012. Vylosovaní
výherci mohou vyhrát jeden ze tĜí tabletĤ a nČkterý ze sedmi balíþkĤ hodnotných dárkĤ od Ústeckého kraje.

Dopravce
roku 2012
Ústecký kraj
Spolehlivost
p

Seznam dopravcĤ Ústeckého kraje:
• ýSAD Slaný a.s. • BusLine a.s. • Autobusová doprava s.r.o. PodboĜany • DP mČsta
DČþína, a.s. • Veolia Transport Teplice s.r.o.
• DP mČst Mostu a Litvínova, a.s. • DP mČst Chomutova a Jirkova a.s • Autobusy KAVKA, a. s.
• DP mČsta Ústí nad Labem a.s. • Autobusy Karlovy Vary a. s. • ýeské dráhy, a.s.
• Vogtlandbahn-GmbH.

p
y
Jednání dopravní
obsluhy

1
2
3

1
2
3

Pohodlí a þistota
dopravního prostĜedku

1
2
3

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

Celkové
hodnocení

1
2
3

Slosovací údaje:

2. Na webových stránkách Ústeckého kraje – www.dopravceroku.cz
Do slosování budou zaĜazeny pouze ty soutČžní lístky, které budou
ĜádnČ vyplnČny všemi pĜedepsanými údaji. Bližší informace o anketČ a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách
www.dopravceroku.cz.
PartneĜi akce:

jméno a pĜíjmení:

®

m-line

adresa (ulice, mČsto, PSý):

telefon:

OLDŘICH BUBENÍČEK: Mezi priority patří
zaměstnanost, zdravotnictví a doprava

Nově zvolení členové orgánů zvolení na ustavujícím zasedání Zastupitelstva ÚK dne 20. listopadu
2012 pro IV. - volební období (2012 – 2016):

*
*
*
*
*

Ve středu 14. listopadu podepsali představitelé krajského vedení stran KSČM a ČSSD, které nejlépe obstály v říjnových
krajských volbách na prvních dvou příčkách, koaliční smlouvu o spolupráci v nastávajícím volebním období. Smlouva mezi
KSČM a ČSSD stanoví i rozložení v obsazení postů v radě kraje a dalších krajských orgánech. O konkrétních jménech na
dohodnutých postech hlasovalo ustavující zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v úterý 20. listopadu. Na snímku jsou
při podpisu koaliční smlouvy předseda Krajského výboru KSČM Oldřich Bubeníček (vpravo) a předseda Krajského výkonného
výboru ČSSD Arno Fišera.

podpis:*

! Bez vyplnČných údajĤ nelze lístek zaĜadit do losování!
*P
Podpisem
d i
a odevzdáním
d
dá í ttohoto
h t anketního
k t íh lí
lístku
tk udČlujete
dČl j t souhlas
hl se zpracováním
á í V
Vašich
ši h osobních
b í h úd
údajĤ
jĤ
a použitím telefonního þísla v rozsahu a zpĤsobem dle þlánku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2012.

J

aké hlavní úkoly podle Vás
stojí před novým zastupitelstvem a radou kraje? Jaké
máte priority?

Úkoly pro zastupitelstvo
a radu vycházejí z volebních
programů koaličních stran, kde
je řada věcí společných. Mezi
naše priority patří například zaměstnanost, zdravotnictví, doprava a školství. V oblasti zaměstnanosti má kraj omezené
nástroje, jak ji ovlivnit, řešení
nezaměstnanosti se odvíjí od
politiky vlády. Přitom je to velmi důležitá oblast a náš kraj je
na tom dlouhodobě ve statistikách nezaměstnanosti špatně. Připomínám, že i samotný
Ústecký kraj je velkým zaměstnavatelem. Ústecký program
zaměstnanosti, který v tomto roce vznikl, je dobrým odrazovým můstkem. Opatření,

která jsou v programu obsažena, musíme prosadit u všech
aktérů na trhu práce – na ministerstvech, úřadech práce,
v hospodářských komorách a u
zaměstnavatelů.
Ve zdravotnictví spatřuji pilíř
zdravotní péče ve společnosti Krajská zdravotní. Kraj bude
mít určitě nadále zájem o spolupráci s dalšími nemocnicemi.
Neměly by se snižovat počty lůžek akutní péče. Určitě budeme chtít zachovat onkologická
centra v Chomutově a Ústí nad
Labem. Ústecký kraj byl a je
důležitým průmyslovým centrem republiky. Těžký průmysl
s sebou nesl i vyšší nemocnost
obyvatel kraje. Občané si proto
zaslouží kvalitní a dostupnou
lékařskou péči.
Hromadná doprava musí zajistit potřeby občanů, zejména na venkově, když cestují za

prací, do škol i za odpočinkem.
Regionální železniční tratě mohou mít význam pro turistiku,
z tohoto pohledu je potřeba zabývat se jejich zachováním.
Krajská opozice namítá,
že za vlády nové koalice se
nic nezmění k lepšímu. Co si
o tom myslíte?
Opozice vždy kritizuje, od
toho je opozicí. Kritika v době
těsně po volbách je, mírně řečeno, předčasná. Věřím, že oponenti se po několika měsících
přesvědčí, že věci jdou dopředu. Věřím, že i opozice bude mít
zájem na tom, aby naplnila některé body ze svých volebních
programů. Všichni, kteří šli do
voleb, nabízeli něco pro zlepšení života občanů v kraji. Jsem
přesvědčen, že za čtyři roky voliči výsledky ocení.

JANA VAŇHOVÁ:
Pro občany je potřeba zajistit práci a bezpečí

J

akou budete mít v novém
vedení kraje pozici?

Jak vnímáte výsledky letošních krajských voleb?

Klubem krajských zastupitelů ČSSD jsem byla s ohledem
na obdržení nejvyššího počtu
preferenčních hlasů v letošních
volbách nominovaná na funkci
náměstka hejtmana Ústeckého
kraje. Ačkoli budu mít v nové
krajské radě na starosti primárně
oblast školství, budu ze své pozice usilovat i o pokračování zahájených aktivit, které našemu
kraji přinášejí naději v postupném zlepšování zejména v oblasti bezpečnostní situace, poklesu
míry nezaměstnanosti či řešení
problémů spojovaných se sociálně vyloučenými lokalitami.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem voličům ČSSD, kteří
nám i přes masivní, negativní a lživou kampaň zachovali důvěru. Jsem přesvědčena,
že Ústecký kraj v uplynulých letech prošel řadou pozitivních změn a v porovnání
s ostatními kraji si vedl nejlépe ve zvládání ekonomické
recese. Cením si, že více než
16 % našich voličů ocenilo
naši práci pro kraj.
Bude podle vás pokračovat
poměrně korektní a pracovní

atmosféra i mezi nově zvolenými zastupiteli Ústeckého
kraje?
Věřím, že ano. Přestože různé politické strany používaly
v předvolebním období někdy
více, jindy zase méně korektní rétoriku, doufám, že nad
klíčovými otázkami našeho
kraje se mezi všemi zastupiteli podaří najít vzájemnou
shodu. Ať už půjde například
o přípravu schvalování krajského rozpočtu, přidělování dotací nebo potřebné změny v oblasti školství. Hlavním
cílem každého zastupitele by
měla být stabilita a prosperita
Ústeckého kraje.

Ještě v pátek můžete hlasovat
J

eště v pátek 30. listopadu můžete poštou odeslat na krajský úřad zde připojený anketní
lístek pátého ročníku Dopravce
roku Ústeckého kraje. Hlasovat
je možné, rovněž včetně pátku, na internetové adrewww.dopravceroku.cz.
se

Vyhrát můžete zajímavé a hodnotné dárky od Ústeckého
kraje. Vaše hlasy rozhodnou
o dalším držiteli titulu nejlepšího dopravce pro rok 2012.
Nositelem hlavní loňské ceny
se stal Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova, předtím

vyhrály dvakrát Autobusy
Karlovy Vary a v premiéře ankety v r. 2008 vyhrál podnik
ČSAD Semily (nyní BusLine).
Letošní ceny budou předány
13. prosince a v prosincových
Krajských novinách se dozvíte
vítěze všech kategorií.

Ústecký kraj
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Rozhovor s ředitelem Krajského ředitelství policie Spolupráce Ústeckého kraje se zahraničím
Ústeckého kraje plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem

V terénu bude více policistů
J

ste ve funkci ředitele
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje od letošního 1. června. V současné době
pracujete na vytvoření nové
organizační struktury policie
v našem kraji. Můžete přiblížit čtenářům, v čem reorganizace spočívá?

Je to jednoduché. V září byl vládou schválen počet systemizovaných služebních míst v Policii
České republiky pro rok 2013. Pro
Ústecký kraj to znamená 3163
policistů, se kterými může počítat pro příští rok. Celkový počet
sloužících policistů se tedy nesníží, neboť tohoto stavu dosáhneme přirozeně k 1. 1. 2013 po započtení všech odchodů policistů
a nástupů nováčků. Při realizaci organizačních změn bylo naší
ambicí dosáhnout se stanovenými počty policistů jednak posílení přímého výkonu služby na
úkor tzv. štábních struktur, jednak rovnoměrného rozložení zatíženosti policistů a snížení počtu velitelských pozic.
Nová organizační struktura
krajského ředitelství, která nabude platnosti k 1. lednu 2013,
počítá tedy s celkovým počtem
3163 služebních míst. Dojde
k posílení počtu policistů v přímém výkonu služby o 53 míst,
z toho 45 policistů posílí výkon
služby přímo na územních odborech na konkrétních obvodních odděleních a odděleních
hlídkové služby. Bude redukováno 66 řídících funkcí. Novou
organizaci jsem prezentoval
také radním Ústeckého kraje.

Někteří starostové a občané vyjadřují obavy, že dochází
ke snižování počtu policistů,
že se jich méně objevuje v ulicích, že by mohlo docházet ke
snižování bezpečnosti. Může
to nějak souviset s probíhající
reorganizací?
Tyto obavy jsem zaznamenal,
ale jak jsem již uvedl, v žádném
případě se počet policistů touto
organizační změnou oproti současnému stavu nesníží a nesníží se ani počet policistů přímo ve
venkovním výkonu služby. Tyto
obavy byly mimo jiné vyvolány také faktem, že organizační
změny se dotknou i některých
územních odborů, které vlastně
kopírují území okresů.
Oproti současnému stavu dojde ke změně počtu obvodních oddělení a policejních stanic na území Ústeckého kraje.
Všechny tyto změny byly projednány s místní samosprávou obcí
a měst, v jejichž regionech ke

změnám dochází, a musím říci,
že jsme s pochopením naslouchali obavám občanů. V některých případech jsme byli schopni
upřednostnit pocity občanů před
racionálními argumenty policie.
Konkrétně 8 obvodních oddělení se transformuje na policejní
stanice, dojde k integraci železničních oddělení do stávajících
obvodních oddělení. Obvodní
oddělení s policejní stanicí tak
budou operovat ve větším území s více policisty. To umožní
lépe plánovat jejich práci a zajistit nepřetržitou přítomnost hlídky v terénu. Jsem přesvědčen, že
to přispěje ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů.
Jak je to nyní se stálou pořádkovou jednotkou policie?
Stálá
pořádková
jednotka bude mít k prvnímu lednu 95 příslušníků. Musím říci,
že to nepovažuji za konečný
stav a v průběhu příštího roku
budu usilovat o další navýšení
počtu policistů v tomto útvaru. Je však faktem, že vznik SPJ
byl zohledněn při stanovování oněch 3163 služebních míst
v kraji. Jednoduše řečeno, tyto
policisty máme vlastně navíc.
Samozřejmě, že do speciální
pořádkové jednotky přecházeli také policisté ze stávajících
obvodních oddělení, ale na jejich místa nastupují v naprosté
většině nováčci. Než se tito policisté zapojí plnohodnotně do
služby, uplyne více než devět
měsíců. Tak dlouho trvá jejich
příprava v nástupních kurzech.

Nejlépe se podniká v Lovosicích
V
ústeckém Clarion Congress
Hotelu se počátkem listopadu uzavřelo krajské kolo pátého
ročníku srovnávacího výzkumu
Město pro byznys. Už popáté jej
pořádal týdeník Ekonom. Kupní
síla spotřebitelů, vzdálenost
k dálnici, ceny stavebních pozemků nebo spokojenost podnikatelů s přístupem radnice – to
jsou důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem
Ústeckého kraje staly Lovosice,
na druhém místě skončil Žatec
a třetí příčku obsadily Teplice.
Vítězné Lovosice si v obou
hodnocených oblastech - v oblasti podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné správy
- vedly velmi dobře. Ve druhé

jmenované kategorii dokonce
získaly krajské prvenství. Druhé
místo si z letošního ročníku odnáší Žatec, který tak obhájil pozici z loňského roku. Nejlépe
z celého kraje si vedl hned v několika kritériích – v počtu lékařů na obyvatele, počtu dětí ve
třídě, vstřícnosti a ochotě úředníků nebo v rozsahu úředních

hodin. Žatec obstál také v odborné kompetenci úředníků nebo v rychlosti vyřizování
agendy. Třetí Teplice získaly velmi dobré hodnocení za podíl výdajů věnovaných na veřejnou
dopravu a také za dostupnost
pozemků pro podnikání. Teplice
se mohou pochlubit také vynikající dopravní dostupností.
Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí
na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup
veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti
procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Jednou z prioritních oblastí zájmu Ústeckého kraje je navazování a prohlubování úspěšné mezinárodní spolupráce se zahraničními zeměmi, regiony, městy či dalšími subjekty. Z důvodu potřeby sjednocení a strategického
zaměření rozvoje vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje realizoval kraj v období 2010 – 2012 projekt
„Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje“. Cílem projektu, na jehož základě nyní Ústecký kraj
realizuje své vnější a mezinárodní vztahy, je zejména zkvalitnění prezentace kraje navenek, vytipování a navázání
strategických partnerství a posílení vnímání kraje jako moderního a zajímavého partnera pro spolupráci a rozvoj.
Republika srbská, Bosna a Herzegovina
Centrum regionu: Banja Luca
Podepsaná smlouva: Dohoda mezi Vládou Republiky srbské a Ústeckým krajem,
9. 4. 2010
Oblasti spolupráce: regionální rozvoj, turismus, lázeňství, podpora podnikání
Spolupráce je naplňována především v oblasti regionálního rozvoje a turismu. Oba regiony se vzájemně
prezentují na mezinárodních veletrzích. Poslední společný projekt proběhl ve dnech 27. – 30. září 2012,
kdy se prezentoval Ústecký kraj v rámci stánku Národní turistické organizace Republiky srbské na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Novi Sad v Srbsku.
Provincie Anhui, Čínská lidová republika
Centrum regionu: Hefei
Podepsaná smlouva: Dopis o záměru, 17. 6. 2009
Deklarace o spolupráci, 19. 7. 2010
Oblasti spolupráce: ekonomika, obchod, věda a technika, kultura, vzdělání,
sport a zdraví
Spolupráce byla započata již v roce 2007. Oﬁciálně byla stvrzena v roce 2009 účastí delegace ÚK na
veletrhu cestovního ruchu BITE v Pekingu a podpisem Dopisu o záměru. Na tento akt navázala cesta delegace Ústeckého kraje do Hefei a podpis Deklarace o spolupráci v roce 2010. Na základě výše
uvedených dokumentů navštívila delegace Anhui Ústecký kraj 1. – 2. srpna t. r., aby se zde seznámila
s průmyslovou a zemědělskou výrobou.
Město Hangzhou, Čínská lidová republika
Centrum regionu: Hangzhou
Podepsaná smlouva: Memorandum o spolupráci, vstoupilo v platnost dne
29. 6. 2012
Oblasti spolupráce: podpora hospodářské spolupráce
Naplňování tohoto mezinárodního partnerství je na samém počátku. Uskutečněna byla dosud jedna
pracovní cesta, a to návštěva delegace města Hangzhou v Ústeckém kraji. Jejím předmětem bylo především poznání investičních příležitostí pro čínské investory v našem regionu.
Sasko-Anhaltsko, Spolková republika Německo
Centrum regionu: Magdeburg
Podepsaná smlouva: není
Oblasti spolupráce: hospodářství - chemický průmysl, doprava, regionální
rozvoj, kultura
Přestože dosud Ústecký kraj nepodepsal se spolkovou zemí Sasko-Anhaltsko žádnou smlouvu zaštiťující vzájemnou spolupráci, jsou vztahy mezi oběma regiony velmi úzké a spolupráce aktivní. Ke
vzájemné kooperaci dochází především prostřednictvím evropských projektů, jako je např. projekt
ChemLog (chemická logistika, ukončen 2011) a ChemClust (chemické klastry, projekt trvá do XII/2012).
Svobodný stát Sasko, Spolková republika Německo
Centrum regionu: Drážďany
Podepsaná smlouva: Společné prohlášení o spolupráci, 5. 2. 2007
Oblasti spolupráce: přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy, energetiky,
ochrany životního prostředí, zdraví, kultury a školství, turistiky apod.
Spolupráce probíhá prostřednictvím jednotlivých projektů realizovaných v rámci programu Cíl 3/Zeil
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Ústecký kraj je
zainteresován v mnoha projektech, např. Portál pro informační podporu rozhodování za krizových
situací, Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému
dědictví UNESCO, Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa a realizační
fáze, CROSS-DATA – Přeshraniční datový management pro územní plánování atd.
Jižní Banát, Srbsko
Centrum regionu: Pančevo
Podepsaná smlouva: Memorandum o porozumění, 3. 6. 2011
Oblasti spolupráce: podpora podnikání, zemědělství
Ústecký kraj navázal spolupráci s oblastí Jižního Banátu v r. 2010, kdy oba regiony realizovaly projekt
„Zvyšování absorpční kapacity pro rozvoj venkova“. Oﬁciálně však byly společné aktivity zastřešeny
až v roce 2011, kdy bylo slavnostně podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem
a městy Vršac, Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce v Republice
Srbsko. Na základě tohoto dokumentu byl podán navazující projekt „Spolupráce Ústeckého kraje
s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“ realizovaný v letošním roce.
Žilinský samosprávný kraj, Slovenská republika
Centrum regionu: Žilina
Podepsaná smlouva: Dohoda o spolupráci, 11. 1. 2011
Oblasti spolupráce: vzdělávání, regionální rozvoj, výzkum, zdravotní péče
Přestože se podepsaný dokument Dohody o spolupráci dotýká mnoha realizovatelných oblastí spolupráce, podařilo se Ústeckému kraji navázat úspěšnou spolupráci s Žilinským samosprávným krajem
především v oblasti školství. Tradiční se stala účast žáků středních škol Ústeckého kraje na sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia v Turanech. V roce 2012 se žáci Podkrušnohorského gymnázia Most umístili v této soutěži dokonce na druhém místě. Recipročně zapojil Ústecký kraj v roce
2012 žáky střeních škol Žilinského samosprávného kraje do 41. ročníku Mistrovství ﬂoristů ČR, 13. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu –soutěž Big bandů a v roce 2013 mají možnost se jednotlivci
či celé třídy hlásit do 1. ročníku Československé fotograﬁcké soutěže Děčínská kotva 2013.
P. Hulenová, odd. vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana

Zleva jsou na našem snímku z vyhlášení Města pro byznys místostarosta Žatce Jan Novotný, vedoucí odboru vnitřních věcí lovosické
radnice Jana Hejdová a primátor Teplic Jaroslav Kubera

Více informací naleznete na oﬁciálních stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz Hlavní menu – Ústecký kraj – Vnější a mezinárodní vztahy.
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Kraj radil zájemcům o čerpání evropských dotací
V

íce než osmdesát zájemců přilákal na Krajský
úřad Ústeckého kraje 6. ročník Veletrhu komunitárních
programů, který se tradičně
zabýval zpracováním projektů a jejich předkládáním s cílem získat peníze z Evropské
unie. Odborný seminář zahájila zástupkyně ředitele pro
výkon přenesené působnosti
Monika Zeman: „Věřím, že pro
vás bude dnešní veletrh nejen
jedinečným zdrojem potřebných informací, ale také inspirací, která vám pomůže změnit vaše plány ve skutečnost.
Nebojte se představit své nápady a být kreativní.“
Veletrhu
se
zúčastnili zástupci měst, neziskových
organizací,
občanských sdružení, škol
a institucí z Ústeckého kraje.

zkušenosti s čerpáním evropských peněz. Komunitární

programy jsou nástrojem
Evropské unie, který má
sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných
problémů členských i kandidátských zemí EU. Tyto
programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Vedle více
známých regionálních a tematicky zaměřených operačních programů tak představují další z možností, jak
získat finanční prostředky
na aktivity v oblastech jako
například vzdělání, výzkum
a technologický vývoj, podnikání, životní prostředí,
rozvoj dopravní a energetické infrastruktury, kultura, informační společnost,
ochrana spotřebitele, zdravotnictví a sociální věci
a mnohé další.

Veletrh opět představil možnosti získání ﬁnančních zdrojů na projektové záměry, nabídl kontakty na odborníky, na
které se v této oblasti mohou
zájemci obracet, a poradil na
konkrétních příkladech, jak
postupovat při přípravě a realizaci mezinárodních projektů
ﬁnancovaných z komunitárních programů. Jako každým
rokem také letos veletrh zahrnul řadu přednášek na různá témata, například kulturu,
mládež v akci, program celoživotního učení, podnikání
a inovace a mnoho dalších.
(Na akci se kromě Ústeckého
kraje podílely Eurocentrum
Ústí nad Labem, Regionální
rozvojová agentura Ústeckého
kraje, Europe direct Most,
Asistenční
centrum
Most
a Krajská Hospodářská komora)

Panasonic v zóně Triangle nahradí noví investoři

vedení Ústeckého kraje dopředu informováno, zprávu
se kraj dověděl až po informaci v médiích. Toto rozhodnutí je důsledkem obchodní
politiky společnosti, kterou
kraj jako vlastník zóny nemůže
ovlivnit.
Propouštění
zaměstnanců je vždy
nepříjemné. Přesto

kraj doufá, že ztráta pracovních míst v Trianglu bude
v průběhu příštího roku vynahrazena novými pracovními příležitostmi. Aktuálně
jsou v zóně připravovány dva
nové investiční záměry.

V

e Strategické průmyslové
zóně
Triangle
ukončuje svou činnost společnost Panasonic Liquid
Crystal Display Czech, s.r.o.
O práci tak přijde na konci roku na 600 zaměstnanců.
Společnost Panasonic Liquid

Hlavním účelem veletrhu
je poradit s financováním

Crystal Display Czech, s.r.o.
(dříve IPS Alpha Technology
Europe, s. r. o.), vyrábějící
od roku 2007 na Žatecku LCD
panely pro ploché televizory,
ukončuje po pěti letech výroby svou činnost v průmyslové zóně Triangle. Vlastník

Krátce z regionu
Více
návštěvníků
kraje
V průběhu 3. čtvrtletí 2012
Ústecký kraj navštívilo celkem
154 687 hostů, tj. o 19,1 % více
než ve stejném období předchozího roku. Na tomto nárůstu mají zásluhu jak domácí hosté (meziroční navýšení
o 21 %), tak zahraniční návštěvníci (navýšení o 15,4 %). I když

k navýšení počtu hostů došlo
ve všech krajích republiky, nejvíce hostů meziročně přibylo
právě v Ústeckém kraji
Volná kapacita v Úsměvu
Příspěvková organizace kraje Denní stacionář Úsměv ve
Vaňově v Ústí n. L. je bezbariérovým zařízením a má volné
kapacity placených služeb pro

mezinárodních
projektů z fondů EU a předat si

společnosti,
Panasonic
Liquid Crystal Co., Ltd., se
ze strategických důvodů rozhodl nepokračovat ve výrobě LCD panelů pro televizory a zaměřit svou výrobu na
maloformátové LCD panely.
V důsledku tohoto rozhodnutí

budou pobočky v České republice a v Malajsii uzavřeny.
Výroba LCD panelů v průmyslové zóně Triangle skončí
v prosinci 2012.
O ukončení aktivit společnosti Panasonic v průmyslové zóně Triangle nebylo

děti i dospělé
s mentálním
nebo
kombinovaným
postižením.
Poskytuje výchovné a vzdělávací činnosti, relaxační pobyty, sociálně
terapeutické dílny nebo podporu při uplatňování práv
a oprávněných zájmů klientů.
Informace: www.dozp-ul.cz,
tel. 475 666 621.

Setkání seniorů V ústeckém
divadle se 30. října uskutečnilo
setkání seniorů Ústeckého kraje, které zorganizovala Krajská
rada seniorů. Pro přítomné
bylo od 15 hodin připraveno divadelní představení. Ještě předtím ale předseda rady Alois
Malý poděkoval Ústeckému
kraji za dosavadní spolupráci. Vedení kraje reprezentovala
tehdejší radní pro sociální věci
Jana Ryšánková.

Hasiči převzali medaile za věrnost

P

ři příležitosti nedávného
říjnového státního svátku obdrželi vybraní příslušníci
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje služební medaile za věrnost II. a III. stupně. Ocenění převzalo na zámku v Klášterci nad Ohří z rukou
ředitele HZS ÚK plk. Romana
Vyskočila celkem sedm hasičů.

Služební medaile jim udělil
generální ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR plk.
Drahoslav Ryba.
* Za věrnost II. stupně
(20 let služby a vzorné plnění služebních povinností):
plk. Petr Chytrý (Krajské ředitelství HZS ÚK), mjr. Radomír
Krejčík (Územní odbor Most),

nprap. Miroslav Dlouhý (ÚO
Chomutov) a nprap. Vlastimil
Kůstka (Stanice Ústí n. L.).
* Za věrnost III. stupně (10 let
služby a vzorné plnění služebních povinností): por. Bc. Dana
Kuželková (ÚO Litoměřice),
pprap. Vladimír Procházka
(ÚO Teplice) a pprap. Vladimír
Paleček (ÚO Žatec).

Popularizace chemie Ústecký
kraj, partner projektu ChemClust,
a
Přírodovědecká
fakulta
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem uspořádaly 4. pracovní setkání k možnostem regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce v chemickém
průmyslu. Tentokrát byla tématem setkání, které se uskutečnilo

13. listopadu na krajském úřadu,
popularizace chemie v ústeckém
regionu.
Trasa zvaná Paraplíčko Lesy
ČR slavnostně otevřely 9. listopadu u lázeňského města Dubí na
Teplicku novou vycházkovou trasu nazvanou Paraplíčko. Navazuje
na areál místních Tereziiných lázní Dubí. Návštěvníky provází nejen komplexem zdejších lesů, ale
seznamuje je také se samotným
městem a historií lázní.

Poděkování našim policistům
N

a slavnostní akci pořádané při příležitosti 94. výročí vzniku samostatného československého
státu byla vybraným policistům předána ocenění za
jejich dlouholeté zásluhy
o bezpečnost v Ústeckém

policistům předával ředitel
Krajského ředitelství Policie
Ústeckého kraje plk. Tomáš
Landsfeld a ředitel krajského úřadu Milan Zemaník,
který v úvodu slavnostního
setkání mimo jiné řekl: „Za
poslední čtyři roky se uká-

k nejaktivnějším složkám
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.“ Z rozhodnutí policejního prezidenta byly uděleny
Čestné medaile Policie ČR,
služební medaile Za zásluhy o bezpečnost, Plakety

zalo, že jednou z největších
priorit kraje byla a nadále samozřejmě zůstane starostlivost o zdraví, majetky
a životy všech jeho občanů.
Policisté tohoto kraje patří

Policie ČR a služební medaile Za věrnost I. stupně.
Rozdány byly také Medaile
cti, o jejichž udělení rozhodl
ředitel Krajského ředitelství
Policie Ústeckého kraje.

Váleční veteráni u pomníku obětí dvou válek

V

Městských sadech v Ústí
nad Labem se u pomníku postaveném obětem první a druhé světové války sešli váleční veteráni, členové
Československé obce legionářské,
vojáci Armády České
republiky i zástupci kraje, města a dalších institucí. Společně
oslavili Den válečných veteránů. Pietní akt připravilo
Krajské
vojenské velitelství v Ústí nad
Labem a řečníci připomenuli,
že v naší zemi se
Den veteránů slaví od roku 2001
a je celosvětově připomenutím
obětí světových
válek. Den veteránů každoročně

připadá na 11. listopad (v r.
1918 bylo podepsáno ve francouzském Compiègne příměří mezi Francií a Německem
a tím byla ukončena 1. světová válka). Věnec Ústeckého

kraje a jeho krajského úřadu
položili k pomníku Oldřich
Bubeníček, tehdy ještě jako
kandidát na hejtmana, ředitel
úřadu Milan Zemaník a jeho
zástupce Jaroslav Pikal.

Ze slavnostního aktu na krajském hejtmanství
kraji, dále za příkladné plnění služebních povinností
a dosahování velmi dobrých
výsledků ve výkonu služby a prosazování dobrého
jména Policie ČR. Ocenění

Ústecký kraj
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Nejlepší absolventské práce oceněny
Seznam vítězů:

V

yhlášeny byly výsledky soutěže Absolventská
práce 2012, kterou již podruhé zorganizovala Krajská hospodářská komora pod záštitou
Ústeckého kraje a za podpory
Asistenčního centra a.s. Most.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: bakalářské práce, diplomové práce a práce se zaměřením
na inovaci nebo řešení technických problémů ve ﬁrmách
a ve výzkumu. V každé kategorii byla vyhlášena první tři
místa. Do soutěže studenti přihlásili celkem 12 diplomových
a 18 bakalářských prací. Hlavní
podmínkou prvních dvou kategorií byla souvislost s rozvojem Ústeckého kraje. Tři nejlepší si odnesli odměny ve výši
20, 10 a 5 tisíc korun. Smyslem

Bakalářská práce:
1. ČVUT fa Dopravní: Bc. Nela Kolesarová
„Návrh zklidnění dopravy v ulici Drážďanská v ÚL“
Diplomová práce:
1. UJEP fa Umění a designu: MgA. Jakub
Konupka „Vizuální komunikace panelových
domů“
Diplomová práce zaměřená na inovaci
nebo řešení technických problémů ve ﬁrmách
a ve výzkumu:
1. UJEP fa Výrobních technologií a managementu: Ing. Martin Čecho „Návrh nastavení parametrů výroby papíru s vypařovacími inhibitory koroze“

Zvláštní cena Petra Jakubce Martinu Řípovi
Diplom za 1. místo získává Nela Kolesárová. Cenu předávají za Asistenční centrum Most
František Jochman (vlevo) a Zbyněk Pěnka za Krajskou hospodářskou komoru ÚK.
soutěže je podpora prestiže vysokého školství s cílem podpořit nejlepší práce zaměřené na

rozvoj Ústeckého kraje, a tak
zvýšit motivaci studentů a podpořit jejich vztah k regionu.

Ocenění člena Rady Ústeckého kraje Petra Jakubce, za řešení problematiky okrajových lokalit
Ústeckého kraje:
UJEP fa Přírodovědecká: Mgr. Martin Řípa „Šluknovsko jako periferie – analýza území na základě objektivního a subjektivního pohledu“

Dalším vzděláváním ke konkurenceschopnosti

V

rámci akce Týden vzdělávání dospělých se na krajském hejtmanství v Ústí nad
Labem uskutečnila koncem října konference Další vzdělávání
- šance pro konkurenceschopný region. Garanty „Týdne“ je
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo
práce a sociálních věcí a úřady práce. Krajskou konferenci Ústeckého kraje připravilo
do konferenčního sálu občanské sdružení Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR spolu
s Rekvaliﬁkačním a informačním centrem Most, odborem

školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu a dalšími organizátory. „Ústecký kraj vždycky
podporoval vzdělávání dospělých, protože celoživotní učení a nabývání nových znalostí
umožňuje lidem být konkurenceschopnými a pro zaměstnavatele a trh práce zajímavými.
Jenom tak uspějí starší a zkušenější pracovníci v požadavcích
doby a budou držet krok s mladší nebo nastupující generací,“
řekl v úvodním projevu Petr
Jakubec.
O rozvoji systému vzdělávání dospělých hovořil Zdeněk

Palán, prezident již zmíněné
Asociace. Zápory vidí v neujasněné koncepci, nedořešené legislativě včetně toho, že
není určena role státu, krajů a dalších institucí v oblasti
vzdělávání, pozitivum lze spatřovat v tom, že se už uznávají
výsledky dalšího mimoškolního vzdělávání. Zaměřil se rovněž na strategii vzdělávání pro
udržitelný rozvoj na léta 2008
– 2015 a konstatoval, že v rámci projektu Koncept je snahou
koordinace potřeb trhu práce s nabídkami dalšího vzdělávání. Například v naší zemi

České hlavičky i s Michalem Šrámkem

N

edávno byli v brněnském
Mahenově divadle oceněni letošní laureáti Českých hlaviček 2012, žáci středních škol
z celé naší země. Mezi oceněnými byl také Michal Šrámek z litvínovské Schola Humanitas.

Získal Cenu Genus v oboru
05 Geologie, geograﬁe s prací Paleontologický průzkum
části obce Černčice u Loun.
Organizátoři Českých hlaviček pozvali na pódium i řadu
laureátů
předcházejících

ročníků Českých hlaviček,
vesměs úspěšné „sočkaře“.
Záznam hezkého a vtipného
galavečera, který moderoval
Aleš Cibulka, vysílala Česká televize 17. listopadu.
Od dop.

se rekvaliﬁkuje asi 13 % nezaměstnaných, zatímco unijní průměr dosahuje čísla 32!
O nových trendech ve vzdělávání dospělých v Ústeckém
kraji a Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost hovořila Martina
Černá, vedoucí odd. grantů
EU pro vzdělávání z Krajského
úřadu ÚK. Analyzovala jednotlivé výzvy, uvedla příklady zajímavých projektů z podporovaných činností a zmínila také
vytvoření speciální odborné
sítě podporující další vzdělávání a konkurenceschopnost.

Pátý ročník logické olympiády
N
a střekovském pracovišti
Obchodní akademie a jazykové školy v Ústí n. L., příspěvkové organizaci Ústeckého
kraje, se 2. listopadu již popá-

kteří byli vybráni jako nejúspěšnější řešitelé základního
on-line kola. Absolvovali dvě
části testu – ve třídách klasický test v tištěné podobě a v aule

Krajské kolo bylo realizováno
s ﬁnanční podporou Ústeckého
kraje a Statutárního města Ústí
nad Labem. Krajské kolo proběhlo pod záštitou hejtmanky

té konalo krajské kolo Logické
olympiády. Soutěž společnosti Mensa ČR dává prostor nadaným žáků, kteří řeší méně
tradiční úlohy – číselné řady,
slovní přesmyčky - prostě zadání pro chytré hlavičky. Do
Ústí se z celého kraje sjelo 143
účastníků tří kategorií - žáků I.
a II. stupně ZŠ a středních škol,

promítaný test, kdy byli limitováni i časem pro jednotlivé úlohy. V atmosféře mírné nervozity
si někteří poradili se zadáním
lépe, jiní hůře. Nejúspěšnější
řešitelé postupují do celostátního kola Logické olympiády,
které se v letošním roce konalo 26. listopadu v Míčovně
Pražského hradu.

Ústeckého kraje Jany Vaňhové.
Generálními partnery soutěže jsou v letošním roce poprvé Nadace The Kellner Family
Foundation a osmileté gymnázium Open Gate. Logická olympiáda 2012 je realizovaná také
s podporou Nadace OKD.

Soutěž mladých chemiků
V

září odstartoval první
ročník vědomostní a dovednostní soutěže „Nejlepší
chemik“ pro žáky 9. tříd základních škol. Jejím hlavním
cílem je navrátit chemii popu-

laritu a věhlas, jaké se jí dostávalo v minulosti, a zároveň připomenout, že po absolventech
s chemickým vzděláním je nejen v Ústeckém kraji velká poptávka. Soutěž organizuje řada
škol z našeho regionu a propagaci chemie podporují i renomované chemické společnosti v kraji, jakou jsou například
Lovochemie,
Spolchemie

a Unipetrol. Soutěž probíhala
ve dvou kolech. Do 1. kola se
mohl zapojit každý žák 9. třídy prostřednictvím počítače ve
škole nebo doma. Úkolem bylo
složení elektronického testu.

Tuto možnost využilo na 800
dětí. Do 2. kola postoupilo vždy
deset nejlepších účastníků

z každého okresu, tedy 70. Na
ně čekal nejdříve test s dvaceti otázkami a následně 10
postoupilo k laboratornímu
cvičení. Tam museli žáci stanovovat bod tání připravených vzorků.
Porota přitom
hodnotila nejen
samotný
výsledek, ale
také zručnost
a
dodržování správných
postupů. Žáci
s
nejvyšším
počtem bodů
budou
slavnostně oceněni v prosinci
na
krajském
úřadu a pět
nejlepších
bude náš kraj
reprezentovat
v celostátním
ﬁnále (březen
v Pardubicích).
Ústecký kraj si uvědomuje, jak je nutné zvýšit počet absolventů v chemických
oborech. Proto zařadil obor
Aplikovaná chemie mezi ty,
které podporuje prostřednictvím stipendií. Za čtyři roky
studia může žák získat 17 tisíc
korun, při vyznamenání až 31
tisíc korun.

Řemeslo má zlaté dno

V

rámci tří setkání se starosty, která se na Krajském úřadě Ústeckého kraje konala na jaře
letošního roku, byl prezentován
projekt „Řemeslo má zlaté dno“.
Zapojilo se do něj patnáct škol,
které představovaly své řemeslné obory v průběhu jednotlivých

akcí. Ty nejlepší se dočkaly odměny. Podle poroty, kterou tvořili
úředníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu,
se nejlépe prezentovalo pět škol:
SOŠ Litvínov Hamr, SOŠ a SOU
Roudnice nad Labem, SŠ Lodní dopravy a technických řemesel Děčín,

VOŠ a SŠ Varnsdorf a SŠ technická
a automobilní Chomutov.
Každá z nich obdržela nové učební pomůcky v hodnotě 20 tisíc korun. Celý projekt se mohl odehrát
díky společnosti NET4GAS s.r.o.,
která se rozhodla podpořit řemeslné obory v Ústeckém kraji částkou
100 tisíc korun.

Ústecký kraj
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Autobusovou dopravu na Mostecku a Lounsku čeká optimalizace
Přehled jednotlivých linek v oblasti Mostecká pánev:
K
prosincové změně jízdních
řádů Ústecký kraj připravil
optimalizaci dopravní oblasti Mostecká pánev. V současné době je tato dopravní oblast speciﬁcká velkým počtem
linek, které zároveň obsahují
malý počet spojů. Spoje na jednotlivých linkách byly v průběhu let postupně rušeny tak,
jak ubývalo pracovních příležitostí, a stoupal počet automo-

cestující má odstranění souběhů především tu výhodu, že ve
výsledku budou spoje v průběhu dne lépe rozloženy a zkrátí
se prodlevy mezi nimi.
Příprava poměrně výrazné
změny v oblasti Mostecká pánev probíhala od začátku roku
2012. V první fázi došlo k vyhodnocení počtů cestujících
na jednotlivých spojích (z dat
dopravce). Po stanovení tras

mavá místní speciﬁka a předložili konkrétní připomínky
k připravovaným jízdním řádům. Připomínky byly ve většině případů zapracovány
a dále proběhly administrativní kroky včetně schválení dopravního konceptu Radou kraje, aby mohl být nový koncept
od 9. prosince 2012 spuštěn.
A co nového mohou tedy cestující očekávat?

Vznikla
zjednodušená
síť linek, jejichž spoje pojedou v jasně daných trasách převážně v pravidelných intervalech. Zvýšil se
počet obsluhovaných zastávek v centrech měst a zlepšily se návaznosti mezi spoji. Na
většině linek, které byly zachovány, došlo k nárůstu spojů.
Podrobnosti najdete na webu
www.doprava.kr-ustecky.cz.

Autobus Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova na jedné
z obslužných linek v regionu
bilů mezi cestujícími. Celková
přepravní nabídka z pohledu současných nároků cestujících tedy již není uspokojivá.
Velkým zaměstnavatelem v této
oblasti je elektrárna Počerady.
Její obsluha je zajišťována ne
zcela vhodně. Některé spoje
jsou prázdné, jiné jedou v souběhu s jinými autobusy či vlaky
a celkově je přeprava zaměstnanců málo efektivní. Dalším
speciﬁkem jsou dvě železniční tratě, které v této dopravní oblasti prakticky konkurují autobusům a Ústecký kraj
tento stav doposud ﬁnancoval. Objednávka vlaků na trati
z Mostu do Loun a z Mostu do
Postoloprt a Žatce je dlouhodobě stabilizovaná a je tudíž
nezbytné upravit objednávku
autobusů tak, aby k neefektivnímu vynakládání ﬁnančních
prostředků na oba systémy současně dále nedocházelo. Pro

linek a počtů spojů na
nich v souladu s platným Plánem
dopravní
o b s lu ž n o sti Ústeckého
kraje
byly
nové
jízdní řády připraveny
a projednány s partnery, tedy se
všemi obcemi na dotčených linkách
a s dopravcem. V rámci účelových
pracovních
jednání starostové upozornili
na
některá zají-

Další významnější změny jízdních řádů k 9. 12. 2012:

V zimě budou udržovat
přes 3 700 kilometrů silnic
M

ezi největší příspěvkové
organizace Ústeckého kraje patří jeho Správa a údržba silnic. Sídlí v Dubí a tady na ředitelství, v pěti provozech v Děčíně,
Ústí, Litoměřicích, Chomutovu
a v Lounech a v devatenácti střediscích zaměstnává v tuto chví-

aby motoristická veřejnost neměla připomínek, jenže to by
musely místo vody, sněhových
vloček a ledu padat z oblak peníze aby navýšily krajský rozpočet. Je to náročné, vždyť kromě
419 kilometrů silnic, které v zimě
„súska“ neudržuje, čekají na sůl,

zimu jich je 720 km zařazeno do
1. pořadí důležitosti, kam se musí
lidé a technika dostat co nejdříve, nejlépe hned. Jsou v něm nejen silnice II. třídy kraje, ale také
jedničky v majetku státu. U nich
dělá zimní údržbu naše krajská
SÚS za úplatu podle smlouvy se

U nového sypače jsou provozní náměstkyně ředitele SÚS Lenka Holovská s řidičem vozu Jiřím Lukášem, který je ze střediska Žalany
patřícího provozu v Ústí nad Labem. Dříve jezdil s Pragovkou a nyní se přeškolil na nejmodernější Mercedes.
li 524 lidí. Největší část z nich
se věnuje tomu, aby silnice ve
správě kraje byly pokud možno
co nejbezpečněji sjízdné v létě
i v zimě. Chtěli by docílit toho,

inertní materiál, na opravy výtluků, vodorovného i svislého
dopravního značení, na čištění
příkopů a úpravy mostků další tisíce kilometrů silnic. I pro letošní

• 529 Litvínov – Staňkovice, Triangle-jih (beze změn)
• 544 Lužice – Most – Strupčice
- Z Lužice nově obsluhuje centrum Mostu
• 548 Most – Havraň – Výškov, Počerady – Bečov – Odolice
- Interval ve špičce 60 minut + 1 vložený spoj ráno
- V Mostě návaznosti na rychlíky a spěšné vlaky
• 719 Louny – Velemyšleves, Triangle-sever (beze změn)
• 720 Louny – Chomutov
- Urychlení linky zrušením málo využívaných zastávek
- V Lounech nově obsluhuje zastávky Louny, Sokolovna a Louny,
Tyršovo nám.
• 721 Louny – Lenešice – Postoloprty – Havraň – Most
- V Mostě návaznosti na vlaky linky U1
- V Lounech nově obsluhuje zastávky Louny, Sokolovna a Louny,
Tyršovo nám.
• 723 Nehasice – Bitozeves – Postoloprty – Výškov, Počerady
- Nová zastávka Postoloprty, Seletice
• 725 Louny – Lenešice – Výškov, Počerady
- V úseku Louny – Lenešice tvoří společný interval s linkou 721 ve
špičce 30 minut
- V Lounech nově obsluhuje zastávky Louny, Sokolovna a Louny,
Tyršovo nám.
• 733 Žatec – Most (beze změn)
• 735 Žatec – Bitozeves – Blažim – Výškov – Výškov, Počerady
- Zvýšení počtu spojů

správcem těchto „dálkových“ silnic, s Ředitelstvím silnic a dálnic.
Ve druhém pořadí důležitosti je
877 kilometrů II. i III. tříd, v tom
třetím, kam se mohou dostat

sypače nejpozději, je 2 147 km silnic většinou třetích tříd. Jak jsme
se dozvěděli při nedávné návštěvě dubského ředitelství SÚK od
ředitele Vladimíra Machuldy
a jeho náměstků Lenky Holovské
(pro provoz) a Jaroslava Tačnera
(technický nám.), zatím je zima
vlídná. Jenže než vyjdou tyhle
noviny, může to být diametrálně jiné; a občas to opravdu je
„o ústa“. Ve skladech po celém
kraji mají zatím 13 tisíc tun soli,
kterou jim dodává ústecká ﬁrma
H&M Trading, která vzešla z výběrového řízení. Inertu, tedy písků a drtí, určených hlavně u silnic kolem zdrojů vody (Fláje)
nebo chráněných krajinných oblastí, je také dost.
Technika je připravená. Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje
má 102 sypačů, z nichž je deset
zcela nových Mercedesů – stály 65 milionů korun. Nové sypače přišly (tedy odjely) na každý
provoz a tam, kde je hodně silnic
v horských terénech (provoz Ústí
a Chomutov), dostali Mercedesy
dva. Ovšem i starší sypače, třeba
tatrovky, pragovky či liazky, byly
přes léto opravené a brzy rozhodně vyjedou. Kromě toho má
SÚSÚK k dispozici také 40 traktorů s radlicemi, nakladače, sněhové frézy a spoustu další techniky.
Plán zimní údržby silnic
v Ústeckém kraji odsouhlasil
dubským silničářům příslušný odbor krajského úřadu, policie i obce a města. Byl přijat, ale
o tom, bude-li úspěšně do příštího jara naplněn, bez problémů,
rozhodne hlavně příroda, ukáznění řidiči a kus štěstí.

České Středohoří – západ
Linka 667 (Litoměřice–Lovosice–Skalice) – prodloužení jednoho
páru spojů z Terezína do Litoměřic a zkrácení jednoho páru spojů
ze Starého do Leské
Děčínsko – západ
Linka 445 (Chlumec–Libouchec–Děčín) – průjezd dvou zastávek
na území města Děčína (Děčín,U divadla a Děčín,Žlíbek)
Dolní Poohří
Linka 646 (Roudnice–Ledčice–Praha) – rozsáhlejší změny v oblasti Ledčic
Kadaň – Žatec
Linka 731 (Postoloprty–Velemyšleves) – zrušena; náhrada linkou
723 (Nehasice–Postoloprty–Počerady)
Litvínovsko
Linka 541 (Most–Braňany) – zrušen pár nevyužívaných spojů jedoucích po 22. hodině
Lounsko – Jih a Lounsko – Východ
Linka 545 (Lovosice–Třebívlice–Most) – prodloužení většiny spojů až do centra Mostu
Mostecká pánev
Viz článek
Ústecko – sever
Linka 453 (Ústí n.L.–Chuderov–Libouchec) – zajíždění školních
spojů do obce Čermná
Vlakové spoje na trase Most – Chomutov – Karlovy Vary
nové motorové jednotky RegioShark
zvýšení počtu přímých spojů mezi Mostem a K. Vary a mezi K. Vary
a Ústím n. L. a tím snížení přestupů v Klášterci n. O.

Takových krasavců má nyní Správa a údržba silnic Ústeckého kraje deset. Každý stál
přes 6,5 milionu korun a počítejme do toho i veškeré nářadí – pluh, frézu apod. Auta
v této ceně jsou vybavená na léto i na zimu...

S nakladačem vládne u skladu soli v Dubí Juraj Timan

Ústecký kraj

listopad 2012

7

Kraj má nové webové stránky o ekologii
N

a adrese www.ekoecho.
cz jsou od sklonku října
dostupné samostatné webové
stránky Ústeckého kraje pro
Ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO). Nové
webové stránky byly oﬁciálně představeny na historicky
první krajské konferenci EVVO
pořádané Krajským úřadem

Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem. Na stránkách budou
průběžně zveřejňovány akce,
nabídka vyhlášených soutěží, vzdělávacích seminářů,
workshopů a konferencí, které budou k dané problematice
pořádat místní neziskové organizace, školy a školská zařízení, města či obce. Pro školy

a školská zařízení byla připravena sekce EVVO na školách,
kde návštěvník najde postupem času databázi školních koordinátorů, publikace a školní program EVVO a podobně.
V krajské databázi jsou již nyní
zveřejněny kontakty na místní organizace, které nabízejí
ekologické výukové programy,

poradenskou činnost a pořádají akce pro děti i širokou veřejnost. Webové stránky blíže
seznamují s tématy energie,
voda, ovzduší, odpady, eko-agro a natura 2000. Každé z těchto témat má vlastní sekci, kterou bude uvádět tematický
video spot.
Pořádáte i vy akci, soutěž

nebo jste zapojeni do zajímavého projektu k EVVO
v Ústeckém
kraji?
Máte
chuť se podělit o své zkušenosti či příklady dobré praxe? Neváhejte nás kontaktovat, rádi informaci uveřejníme

na www.ekoecho.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese zajicova.m@kr-ustecky.cz.

kraji a s napojením na běžecké stopy v sousedním
Německu. Milovníkům bílé
stopy se tak do ruky dostává mapa, která zde dosud chyběla. Páteřní trasu

Dlouhou Louku, Bouřňák,
Fojtovice po Telnici. Na ni
se napojuje řada místních
okruhů, které plynule přecházejí na německou stranu.
Vybrané zimní areály jsou
navíc zobrazeny v detailním
výřezu.
Krušné hory se stávají běžeckým rájem, a to pro vyznavače jak klasiky, tak volného
stylu. „Přes 500 km upravovaných běžeckých stop vás zasněženou krajinou zavede na
místa dalekého rozhledu, ale
i do útulných hospůdek, kde
se při svých výletech můžete

ohřát a občerstvit. Věříme, že
nová mapa bude cenným pomocníkem při vašich zimních
výpravách a pomůže vám nezabloudit, ať už se na běžkách
vydáte kamkoli,“ řekla Zdeňka
Umlaufová z Destinační agentury Krušné hory o. p. s.
Nová mapa běžeckých tras
je k dostání v infocentrech
v Podkrušnohoří, v jednotlivých skiareálech a horských
hotelech v Krušných horách, kde si ji můžete koupit.
Zájemci si ji mohou také objednat na emailu reditel@
krusne-hory.org.

Obnova rašelinišť v Krušných horách

Ú

stecký kraj a státní podnik Lesy ČR se společně se státními lesy v německé
spolkové zemi Sasko a dalšími partnery zapojil do významného projektu, který
přispěje k ochraně a obnově
rašelinišť v Krušných horách.
Konkrétně jde o oblast mezi
saským Satzungem a českou
Horou Svatého Šebestiána na
Chomutovsku.
Do konce roku 2014 tu budou postupně postaveny přehrážky pro zadržení vody
a svedení vody zpět do rašelinišť. Využit bude místní materiál,
především
rašelina

a dřevo. Péče o rašeliniště přispěje také k zachování důležitého životního prostoru pro
ohroženého tetřívka obecného. Nedávno se v rašeliništní oblasti – Gabelheide, poblíž
obce Satzung u Marienbergu
v Sasku, konalo slavnostní zahájení projektu, jenž je oﬁciálně nazýván „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána
a Satzung - realizační fáze“. Na
projekt se podařilo získat i podporu fondů Evropské unie –
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou

a Svobodným státem Sasko –
Cíl 3 / Ziel 3.
Lesy ČR budou na našem území v rámci projektu pracovat na
pozemcích spravovaných Lesní
správou Lesů ČR Klášterec. Na
obou stranách hranice bude revitalizováno okolo 160 hektarů v několika rašelinných komplexech Krušných hor. Kromě
Lesů ČR je účastníkem projektu na české straně také Ústecký
kraj, v Sasku pak Staatsbetrieb
Sachsenforst (vedoucí partner), Sächsisches Landesamt für
Umwelt (FfULG), Zweckverband
Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“
a Landesdirektion Chemnitz.

Nové mapy pro běžkaře
U

ž se těšíte na zimu a nemůžete se dočkat, až budete moct kolo a brusle vyměnit za lyže? Pak pro vás máme
dobrou zprávu – Destinační
agentura Krušné hory o.p.s.
pro letošní zimní sezonu vydala novou mapu běžeckých
tras v Krušných horách.
Mapa pokrývá celý hřeben
Krušných hor v Ústeckém kraji od Telnice až po Klínovec
s přesahem na okruhy v okolí
Božího Daru v Karlovarském

na české straně představuje Krušnohorská bílá stopa,
která propojuje šest zimních
středisek od Lesné přes Klíny,

Buď líný (a objednej si odvoz)
S

lužba zpětného odběru od
domácností v rámci projektu
Buď líný funguje na celém území
ČR. Díky této bezplatné službě si
lidé mohou nechat odvézt veškeré
vyřazené elektropřístroje. Nejvíce
je služba využívána pro velké domácí spotřebiče, tedy zejména pro
mrazáky, ledničky, televize, pračky, myčky a sporáky. Cílem projektu je podpořit ekologické chování českých domácností, tedy
zabránit, aby vyřazené spotřebiče

končily v běžném komunálním
odpadu. Díky službě Buď líný nemusí lidé s vyřazenými spotřebi-

či do sběrného dvora. Stačí udělat telefonickou či elektronickou
objednávku a zařízení jim budou
bezplatně odvezena přímo z jejich
domova.

Službu realizuje společnost
REMA. Svoz se týká veškerých
elektrospotřebičů, tedy například elektrických sekaček,
pil, praček, televizí, monitorů, počítačů, fénů, rychlovarných konvic, ale i baterií,
zářivek, tonerů, CD a DVD.
Odvoz vyřazených elektrospotřebičů lze objednat telefonicky na čísle 840 550 650,
nebo na internetu na stránkách www.budliny.cz.
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Fotosoutěž o Krušných horách
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.

Krajina plná medu pro mladé fotografy

Ž

áci základních a středních
škol se mohou zapojit do
fotosoutěže v rámci Děčínské
kotvy 2013, kterou pro ně vyhlásila obecně prospěšná společnost Formica, tentokrát na
téma „Krajina plná medu“.
Soutěž má čtyři okruhy: Včelí
společenstvo, Člověk včelař, Ze
života včel a pro Ústecký kraj
je navíc speciální volné téma

„Z mého kraje“. Pro všechna témata platí dvě kategorie,
a to barevné a černobílé snímky. Do soutěže se přijímají fotograﬁe zachycující např. život
včelstev, jejich vývoj, historické a současné způsoby chovu
či včelařské pomůcky. Dále pak
lze vyfotit včelí produkty, jejich význam pro lidstvo a další
snímky odpovídající tématům

soutěže. Z vybraných prací nechá vyhlašovatel na vlastní
náklady zhotovit fotograﬁe,
z nichž bude uspořádána výstava. Na vernisáži budou vyhlášeni vítězové a čekají na ně i ceny.
Vyhodnocené budou také tři
nejlepší školy. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2013. Více informací o podmínkách soutěže najdete na www.e-obzor.cz.
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Už 45 let je mladým virtuózům
M

alého jubilea se dočkala mezinárodní soutěž
mladých klavíristů – Virtuosi
per musica di pianoforte.
V Ústí nad Labem byla letos
už po pětačtyřicáté. Nový ročník s některými atraktivními

změnami (například losování v rámci slavnostního koncertu v Severočeském divadle)
přilákal do krajského města a Ústeckého kraje celkem
36 účastníků, kteří byli ze čtrnácti zemí (Česko, Bělorusko,

Laureáti ústecké soutěže mladých klavíristů

Arménie, Bulharsko, Francie,
Nizozemsko,
Chorvatsko,
Jihoafrická republika, Lotyšsko,
Německo,
Polsko,
Rusko,
Srbsko a Ukrajina), podle věku
byli rozděleni do tří kategorií.
Dvoudenní soutěž na dvou koncertních klavírech Petrof
(tato
významná ﬁrma je dlouholetým
a
věrným
partnerem
„Virtuózů“)
na jevišti ústeckého divadla byla
pod dohledem sedmičlenné mezinárodní
jury. Letos
jí
poprvé

Vzácný obraz pro děčínské muzeum

D

o sbírky Oblastního muzea
v Děčíně, p. o. Ústeckého
kraje, se zařadil další unikát –
hlavní deskový obraz skalní výklenkové Johnovy kaple v obci
Studený u České Kamenice s výjevem Panny Marie Pomocné
od malíře Ernsta Vatera. O přemístění originálu na bezpečné místo rozhodl strach ze zlodějů nebo vandalů. Johnova
kaple z r. 1760 v obci Studený,
která se nachází na pozemku

Manželé Alena a Vladimír Forejtovi
slavnostně odhalili restaurovaný obraz
manželů Forejtových, prošla celkovou obnovou včetně

restaurování obrazů. Během restaurátorského průzkumu bylo
odhaleno dochované unikátní malířské dílo Ernsta Vatera
z r. 1935. Restaurátorka Hana
Bělinová proto neprováděla
žádné retuše obrazu, aby byl co
nejvěrněji zachován. Majitelé
pozemku se rozhodli po dohodě s Občanským sdružením
pod Studencem darovat dílo do
sbírek děčínského muzea, kde
bude v bezpečí. Místo originálu

listopad 2012

předsedal Martin Kasík, jenž
po 26 letech vystřídal na předsednickém místě Petra Slavíka.
Odborná porota udělila v každé
věkové kategorii 1.-3. místo (na
některých stupních stálo více
soutěžících, například kategorie l. a 3. měly po třech vítězích),
několik čestných uznání a také
řadu zvláštních cen. Poněvadž
jedním z organizátorů soutěže
byla Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí n. L.,
jež je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, byla jedním ze zvláštních ocenění také
cena hejtmanky kraje. Ředitel
soutěže Radek Vonka ji předal
Robertu Bílému (Německo, jinak rodák z Ústí) za interpretaci Sonáty C dur Ludwiga van
Beethovena. Cenu ředitele soutěže dostala Sára Smoliariková
(ČR) a absolutním vítězem byla
na pátečním večeru v ústeckém Severočeském divadle prohlášena Kristine Ayvazyanová
z ČR.

bude do kaple umístěna jeho
replika, jejíž vznik byl ﬁnančně podpořen prostřednictvím
Fondu Ústeckého kraje částkou
22 tis. Kč. O realizaci obnovení
Johnovy kaple a následné předání obrazu se významně zasloužilo o. s. pod Studencem v čele
s předsedkyní Jitkou Tůmovou.
U slavnostního předání obrazu do sbírek muzea byli i tehdejší členové krajské rady Jana
Ryšánková a Petr Jakubec a samozřejmě ředitel muzea Milan
Rosenkranc.

Album romské skupiny Descontrol

S

kupina romských mladíků
s názvem Descontrol představila veřejnosti své debutové
album „Myšlenky v obrazech“.
Nové hip-hopové CD bylo pokřtěno 15. listopadu v Teplicích.
Kapelu vytvořil Jiří Čonka, pedagog Salesiánského střediska Štěpána Trochty, které za

Nápověda:
yr

Chemická
značka
palladia

vytvořením nového alba stojí.
Jádro skupiny Descontrol tvoří
mladí Romové s nelehkými osudy, kteří od svých 15 let místo poﬂakování po ulicích zvolili nabídku programů Salesiánského
střediska
Štěpána
Trochty
v Teplicích. Před pár lety pořídilo středisko moderní PC

MPZ
Vyšší primáti Volný (angl.)
Rumunska

Iniciály herce
Víznera

Potomek
ženského
pohlaví

vybavení a hudební aparaturu
a vše vyústilo k založení skupiny Descontrol a po dvou letech
k vydání pilotního alba.
Podrobné informace o všech
programech salesiánského střediska naleznete na webových
stránkách www.teplice.sdb.cz.
J. Švecová

První
znamení Rod papoušků
zvěrokruhu

Hlasoval
(angl.)

Iniciály
modelky
Kubelkové

Pták
s mohutným
barevným
zobákem

Vypravit
k odjezdu
A podobně
(zkr.)

Vědecko-pedagogický
titul

Uprostřed kmotr CD, režisér Petr Václav,
vpravo Jiří Čonka, lídr skupiny. Foto Jana
Šustová

Smysl umožŘada staveb3. díl tajenky
ňující vnímat
nic Lego
světlo

Remote
database
access

Kladný
výsledek
činnosti
Kulatý (něm.)

4. díl tajenky

Konfekční
velikost
Cimrmanova
hra

Kód irské
libry
1. díl tajenky

Hokejista

Pomůcka
ﬁlmařů

Tělní tekutina

Vidět (franc.)

Kus ledu

Činnost
zaměřená
k cíli

SPZ Kladna
Pramáti

Třít - 1. osoba
Vietnamská
dynastie

Otázka po
místě

Mužské
jméno

Přesyp

Pes - 4. pád

El. požární
signalizace

Divadelní kus

Italská sopka

Zvuk vytvářený kmitáním
hlasivek

Mužské
jméno
Značka
masážních
přípravků
Ruský
souhlas
Dobrý
(italsky)

Jelenovitý
savec

Osobní
zájmeno

Chem. zn.
radia
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ilí čtenáři, jako obvykle se
nejdříve podíváme na minulý fotokvíz: Měli jste poznat,
že se jedná o zemědělskou
usedlost č. p. 9 v k. ú. Srdov,
obec Liběšice, okres Litoměřice
(viz malé foto).
Na dárky od
Ústeckého kraje se mohou
těšit tři vylosovaní: Jana
Hantychová z Ústí nad Labem,
Jiří Šindelář z Úštěku a Marie
Řezníčková z Liběšic.
Pod dnešní hádankou se skrývá nemovitá kulturní památka,
která požívá památkové ochrany
již dvacátým rokem. Nalezneme
ji v okrese Litoměřice, čtvrthodinu pěšky jižně od další významné lokality – městské památkové rezervace, na jejímž území se
nachází hrad se zachovalým jádrem pocházejícím ze 14. století.
Památku lze do historie zařadit

Iniciály
zpěvačky
Streisand

Základní chod
koně

o něco později, je pravděpodobné, že zde byli příslušníci jedné konkrétní náboženské komunity pohřbíváni již na konci
15. století, ale nejstarší dnes čitelné náhrobky pocházejí až
z posledních tří desetiletí 17. st.
a počátku 18. století. V roce 2011
byla na obnovu zmíněné památky vynaložena částka přesahující 900 000 Kč, Ústecký kraj přispěl prostřednictvím Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek částkou 200 tisíc.
Už víte, kde se památka nachází
a jak se nazývá?
Odpovědi můžete zasílat do
středy 12. prosince 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
ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Adventní setkání na Novém
Hradě, 8. prosince (viz leták
na str. 7).

Jak bydlely panenky, do 13.
ledna 2013. Betlémy, do 13.
ledna 2013.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Josef Kremláček, od 7. 12. do
3. 2. 2013. Vernisáž 6. 12. od
17:30. Výstava ilustrátora, který
se postaral o evropskou proslulost české knihy pro děti.

Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb,
Nepraš), z cyklu Nová jména,
od 29. listopadu do 27. 1. 2013.
Vánoční koncert – Musica
Bohemica Praha, 20. prosince
od 18 hod.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH

Vánoční výstava, od 29. listopadu do konce ledna 2013.

Ivan Chatrný, až do 24. února 2013.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Nad Betlémem vyšla hvězda, do 6. ledna 2013 /výstavní
místnosti teplického zámku/.
Vernisáž výstavy 28. listopadu od 17 h. Výstava lidových
betlémů.

Vánoce v muzeu, do 6. ledna
/radnice/. Zpívání v muzeu, 1.
a 8. prosince /radnice/. Sobotní
matiné o adventu, 15. a 22. 12. /
radnice/.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Tradiční výstava betlémů, od
28. listopadu. Vánoční koncert Děčínského barokního
kvarteta, 6. prosince.

KŘÍŽOVKA O CENY

V

Něm. neur-čitý člen
Územní
jednotky

Zpěvní hlas

Vnitřek

Bývalá SPZ
Mělníku

Povrchový
důl

Dětský
pozdrav
Iniciály
Einsteina

M

Prodejní výstava šperků Evy
Mrvkové, do 13. prosince /pobočka Hornická/.

Miliampér

Spory

Ukazovací
zájmeno

Chemická
značka
hliníku

Slavnostní
síň

FOTOKVÍZ

říjnovém vydání krajských
novin jsme vám zase předložili k volným chvílím křížovku a v ní byla tajenkou otázka Kolik podnikatelů má
Cenu spokojený zákazník?
Odpověď jste mohli najít v článku na str. 3. o anketě Spokojený
zákazník Ústeckého kraje za rok
2012. Oceněných bylo jedenáct!
Do slosování jsme zařadili odpovědi všech luštitelů (s tajenkou i odpovědí). Ceny pošleme
opět do pěti sídel v našem kraji,
a to Věře Růžičkové z Ústí nad
Labem, Miroslavu Rysovi ze
Slavětína, Andree Brdlíkové
z Hlinné - Tlučně, Jaroslavu

Macháčkovi ze Žatce a Jiřímu
Mihulkovi z Roudnice n. L. I
naše dnešní křížovka má tajenku, v níž je otázka. Odpověď
najdete v některém materiálu těchto novin. Pošlete nám
tajenku i odpověď! Na obojí
v jedné zásilce prostřednictvím
e-mailové pošty nebo na pohledech a korespondenčních lístcích s uvedením plné adresy
čekáme do středy 12. prosince.
Adresa: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací,
Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí n. L., elektronicky na sebesta.z@kr-ustecky.cz. Heslo:
Křížovka.
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