ROČNÍK 11 / PROSINEC 2012

INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU

Dvě Škody Yeti pro

str. 3

záchranáře: DAR OD

Dobré listy deseti
vysokoškolákům.

LOVOCHEMIE...

ZŮSTAŇTE V KRAJI!
str. 6

www.kr-ustecky.cz

Po adventu zase až na jaře:

NA NOVÉM HRADU...
str. 7

Veřejnost rozhodla: Druhé vítězství dopravce z Chomutovska
N

ejlepším
dopravcem Ústeckého kraje
v roce 2012 byla cestujícími zvolena opět společnost
Dopravní
podnik
měst
Chomutova a Jirkova a.s.,

BusLine a.s. V pátém ročníku ankety Dopravce roku
2012 hlasovalo více než
2200 cestujících.
„Výsledky ankety jsou pro
Ústecký kraj významným

která obhajovala prvenství z loňského roku. Druhý
skončil Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova,
a.s., třetí pozice patří autobusovému
dopravci

indikátorem
spokojenosti
občanů s jednotlivými autobusovými a železničními dopravci. Je však potřeba zdůraznit, že výsledky
hlasování ukázaly poměrně

vysokou spokojenost cestujících se všemi dopravci, a o vítězích rozhodovaly
doslova setiny bodů,“ uvedl Jaroslav Komínek, radní
Ústeckého kraje pro oblast
dopravy. Předání ocenění
nejlepším dopravcům kraje proběhlo v rámci slavnostního večera na Zámku
Trmice za účasti radního
Jaroslava Komínka, zástupců odborné poroty, dopravních společností a médií.
Vyhlašovatelem ankety je
Krajský úřad Ústeckého
kraje, který tímto způsobem
usiluje o další zkvalitňování autobusové i železniční
přepravy v kraji.
Pokračování na str. 5

Oldřich Bubeníček:
Změny musí prospět lidem
P

ět otázek hejtmanovi
před začátkem nového
roku 2013

* Jak byste zhodnotil současnou situaci v Ústeckém
kraji?
„Náš kraj bych přirovnal
k Irsku 60. a 70. let minulého století. Tato západoevropská země se stejně jako
Ústecký kraj potýkala s řadou

problémů počínaje vysokou
mírou nezaměstnanosti až po
silnou vlnu emigrace. V 80. letech však vláda přijala smysluplné reformy a především
výrazně snížila daně a z Irska
se během několika let stala
prosperující moderní ekonomika. Přestože se tento „keltský tygr“ v posledních letech
potýká s vysokým zadlužením,
pyšní se Irsko nejvyšší kvalitou
života na světě.

Náš kraj rovněž potřebuje tzv.
nastartovat. Pevně věřím, že
v následujících letech se podaří prosadit změny, které umožní využít ekonomický potenciál Ústeckého kraje. Z toho by
měli mít prospěch především
občané.“
* Pokud stejnou otázku rozšíříme na celou Českou republiku. Jaký je váš názor
na současnou situaci?

Hlavní cenu Dopravce roku 2012 převzala pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. Lenka Londinová, specialistka
linkové a zájezdové dopravy. Cenu předávají Jaroslav Komínek, radní Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství (první
zleva) a zástupci partnerů krajské ankety – Martin Hodný ze spol. EMTEST, a.s. a Karel Zeman z M-line, a.s.

„To je těžká otázka, protože
nechci v tomto mezisvátečním
období posilovat pesimizmus.
Nicméně mám stále silnější dojem, že se z pojmu politika vytrácí ten hlavní smysl, a to je služba občanům. Přál bych si, aby
se u tak výrazných změn, jako je
například důchodová reforma,
sKarty nebo nový registr vozidel
primárně hledělo na to, zda jsou
změny potřebné a zda skutečně
přinášejí prospěch a ulehčení
života lidem. Jde o poměrně zásadní změny, a proto je potřeba
najít shodu s opozicí. Lidé vlastně nevědí, zda to, co se dnes
mění, bude ještě zítra platit.“
Pokračování na str. 3

O dostavbě dálnice D8

H

ejtman Oldřich Bubeníček
a radní pro oblast dopravy Jaroslav Komínek se 6. prosince poprvé sešli se zástupcem Ředitelství silnic a dálnic
Františkem Zuckersteinem, který je seznámil s aktuální situací dostavby dálnice D8 na území Ústeckého kraje. Z jednání
vyplynulo, že k co nejrychlejšímu dokončení ze strany ŘSD je
nezbytná co nejužší spolupráce
ze strany kraje. Radní Komínek
inicioval ustanovení krajského zmocněnce pro dálnici D8

(a rychlostní komunikace R7
a R6), jehož primárním úkolem by byla komunikace s ministerstvem, ŘSD a zhotoviteli
v oblastech projektování a výstavby zmíněných státních komunikací, které jsou ovšem klíčové pro rozvoj Ústeckého kraje.
Pravidelné schůzky by měly
odstartovat začátkem příštího
roku. Dostavba dálnice D8 se
momentálně potýká s některými problémy (např. geologické podmínky v okolí Řehlovic),
které musí ŘSD vyřešit.

Magazín o kraji v rádiu

N

a rádiu Frekvence 1 bude
každou středu od 17.50 hodin vysílán Magazín Ústeckého
kraje. Budou v něm nejnovější
události, rozhovory i pozvánky.

Kromě webové televize U-TV
a těchto krajských novin se
k občanům regionu dostanou
informace i po rozhlasových vlnách. Začíná se 2. ledna 2013!

Blahopřání Simoně

H

Vážení spoluobčané,
konec roku nás vždy přiměje k rozjímání
a přemýšlení nad tím, jaký vlastně byl. Upřímně
si přeji, aby pro vás nový rok 2013 byl plný zdraví,
štěstí a úspěchů a abyste i nadále zachovali
přízeň Ústeckému kraji. Šťastný nový rok všem.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz | www.u-tv.cz

ejtman Ústeckého kraje zaslal blahopřání plavkyni
Simoně Baumrtové, která na mistrovství Evropy v krátkém bazénu získala čtyři medaile – bronz
na 100 m znak, bronz na 50 m
znak, bronz na 200 m znak ve vylepšeném českém rekordu a stříbro v ženské polohové štafetě na
4 x 50 m. O čtrnáct dní později vybojovala fantastickou bronzovou
medaili na stometrové znakařské
trati mistrovství světa v tureckém
Istanbulu, a to v českém rekordu
57,18 sec. Byla to první plavecká
medaile ČR po deseti letech!
Simona Baumrtová, účastnice XXX. Olympijských her
v Londýně, je členkou líhně českých plaveckých talentů - TJ

Slavie Chomutov. Jedenáctiletí
a mladší plavci potvrdili, že
Simona bude mít brzy následovníky. V listopadu vybojovali 42 (!)
medailí na oblastních přeborech
Ústeckého a Libereckého kraje.

Ústecký kraj
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MŮJ NÁZOR: JAKÝ BY MĚL NEBO MOHL BÝT ROK 2013?

Z jednání 2. a 3. RÚK, IV. volební období

Změna ve zřizovateli školy
Rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o převodu činností poskytovaných Základní školou praktickou, p. o., Libochovice
299 (vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravené vzdělávací programy podle povahy zdravotního postižení, - žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením,
se souběžným postižením a autismem), na město Libochovice,
které je bude s účinností od 1. 9. 2013 zajišťovat prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace. Radní doporučili dále
zastupitelům rozhodnout o darování veškerých movitých věcí
Městu Libochovice.

Podpora rychlostní silnice
Radní doporučili zastupitelům vyjádřit podporu výzvě zástupců měst Loun, Slaného, Postoloprt, Žatce, Chomutova a Mostu
a požadovat, aby byl dodržen záměr realizace přestavby stávající
silnice č. I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici, která je v souladu s Globálním plánem revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech.

O situaci ve zdravotnictví
Rada plně podpořila aktivity krizového štábu asociací nemocnic, pacientských a odborových organizací k zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnicích v Ústeckém kraji pro
příštích pět let a vyzývá zdravotní pojišťovny k respektování návrhu na zachování tohoto rozsahu zdravotní péče. Rada dále doporučila ZÚK vyzvat zdravotní pojišťovny k uzavření smluv o úhradách zdravotní péče na příštích pět let se všemi nemocnicemi
v Ústeckém kraji, a to ve stávajícím rozsahu a ustavit skupinu pro
přípravu koncepce poskytování zdravotních služeb v kraji.

NAVŠTÍVILI NÁS

Představitelé a.s. Severočeské doly. Uprostřed je generální ředitel Ivan Lapin, vlevo
ředitel úseku komunikace a strategie Vladimír Budinský a vzadu specialista strategie
a komunikace Rudolf Kozák.

P

ředstavitele
ﬁrmy
Severočeské doly, a.s.,
přijal ve svém úřadu hejtman
Oldřich Bubeníček. Tématem
jejich setkání bylo pokračování Smlouvy o spolupráci
mezi krajem a touto společností, která byla uzavřena již
v roce 2010. Svč. doly věnují ze svého zisku v roce 2013
ﬁnance na rozvoj školství,
už nyní bylo vytipováno pět
škol, kam se pomoc soustředí
formou investic. Dále jednali hosté s hejtmanem o otázkách kolem možného pokračování těžby uhlí a prolomení
jejích limitů, což by přineslo
vyšší zaměstnanost. Tématem
schůzky byly i pokračující rekultivace společnosti (jezero

Most, budoucí jezero Bílina,
lesopark apod.).
Nejvyšší představitel kraje se
setkal rovněž s generálním ředitelem akciové společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace Bohdanem Soukupem
a ředitelkou komunikace
a marketingu SčVK Ivetou
Kardianovou.
Představitelé
SčVK informovali hejtmana
o aktivitách společnosti s krajskou působností. SčVK spravuje vodovodní a kanalizační síť
v Ústeckém a Libereckém kraji
a ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje úpravu a kvalitu vody dodávané do vodovodních řadů a rovněž kvalitu vod
odcházejících z čistíren odpadních vod zpět do vodotečí.

O rozpočtu na příští rok

R

ada Ústeckého kraje na jednání koncem listopadu doporučila Zastupitelstvu ÚK schválit rozpočet Ústeckého kraje na rok
2013 v celkovém objemu výdajů ve výši 12 277 059 tis. Kč:
Příjmy celkem, z toho:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)
Výdaje celkem, z toho:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem, z toho:
Úvěr 2011 - 2013
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011
Splátka jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce

12 194 970 tis. Kč
3 804 235 tis. Kč
522 760 tis. Kč
119 036 tis. Kč
7 748 939 tis. Kč
12 277 059 tis. Kč
10 839 390 tis. Kč
1 437 669 tis. Kč
- 82 089 tis. Kč
82 089 tis. Kč
432 996 tis. Kč
506 807 tis. Kč
- 140 000 tis. Kč
- 717 714 tis. Kč

Zastupitelstvo jednalo o rozpočtu 19. prosince, tedy po uzávěrce
těchto novin. Vrátíme se k němu v lednovém vydání našeho listu.

P

ředsedům
politických
klubů stran a hnutí ze
Zastupitelstva Ústeckého kraje jsme položili jedinou otázku
a jejich odpovědi navodí blížící se rok nový rok: Co očekáváte od roku 2013, a to jak z pohledu Ústeckého kraje, tak
z vašeho pohledu osobního?

Jitka Sachetová (KSČM)
Ústecký kraj je z mého pohledu jedním z nejkrásnějších krajů. Přesto, že již tolik
let je zdrojem tepla, elektřiny,
uhlí atd. pro celou republiku.
Tato republika našemu kraji
hodně dluží. Nemůže od nás
chtít jen brát, ale také musí dávat. Litoměřicko se dodnes nazývá Zahradou Čech, i když ani
zemědělství dnes není pro stát
prioritou.
Od roku 2013 očekávám,
a moc bych si to přála, aby
náš kraj přestal být na jednom
z prvních míst v nezaměstnanosti lidí. Od práce se odvíjí
kvalita života. Bez odměny za
práci na základní životní potřeby, bez kvalitního ošetření v nemocnicích, dobrého rodinného zázemí není chuť, čas
a nejsou peníze třeba na kulturu, dovolenou. Chtěla bych,
aby lidé v našem kraji na to
měli.
Ústecký kraj a jeho zastupitelé by měli splnit očekávání
občanů a splnit nebo se pokusit udělat vše pro zlepšení života lidí. Myslím tím samozřejmě dostavbu dálnice, zabránit
uzavírání nemocnic, škol, podniků,pomoci při tvorbě nových
pracovních míst. Nezapomínat
na děti ani na naše starší spoluobčany. Budeme v příštím
roce v těžkém období, přesto
věřím, a uděláme pro to vše,
abychom tato, a nejen tato očekávání, dokázali splnit.
Přála bych nám všem konečně uklidnění na politické scéně, aby se naši politici naučili
chovat kulturně. Osobně očekávám a přeji si, aby má práce měla smysl, dokázala jsem
pomoci tam, kde to jde a má
rodina se mnou měla trpělivost - alespoň tak, jako v roce
letošním.

Jana Vaňhová (ČSSD)
Jako každý občan Ústeckého
kraje bych si přála, aby nejen
rok 2013, ale také roky nadcházející, byly pro každého roky
úspěšné a především šťastné.
Proto je však nutné zajistit občanům kvalitní životní podmínky, které ke štěstí neodmyslitelně patří. Aby mohl být
občan Ústeckého kraje šťastný, je důležité, aby byl zdravý, měl zaměstnání, cítil se
bezpečně a zaručil dětem kvalitní vzdělání. Proto budeme

jako koaliční partner činit
maximum, aby všechny tyto
podmínky byly splněny a lidem se tak žilo lépe. Chtěli bychom proto navázat na to, co
jsme již v Ústeckém kraji zahájili a naše plány dokončit.
Zaprvé jde o bezpečnost, kde
jsme prosadili vznik speciální pořádkové jednotky a chceme zamezit dalšímu snižování
počtu policistů a hasičů. Další
prioritou je vytváření nových
pracovních míst a snížit tak
nezaměstnanost v Ústeckém
kraji na republikový průměr.
V sociálně vyloučených lokalitách chceme přísněji trestat
přestupky, omezit počet heren
a vyřešit problémy s ubytovnami. V oblasti školství budeme i nadále podporovat rozvoj
učňovského školství, zejména
v technických oborech a vytvářet motivační programy pro
střední školy a žáky, jako jsou
například stipendia či příspěvky na dopravu. Dále také budeme podporovat mládežnický a dětský sport. V Ústeckém
kraji je mnoho kulturních a přírodních památek, které je třeba
zachovat, podporovat a propagovat, pouze tak bude Ústecký
kraj nadále krajem turisticky
zajímavým a oblíbeným.
Občanům Ústeckého kraje
bych chtěla za klub ČSSD popřát
mnoho zdraví, spoustu radosti,
žádné starosti a hodně štěstí.

Jiří Zelenka (Severočeši.cz)
Vážení a milí spoluobčané
Ústeckého kraje, pokládám si
za velikou čest vám popřát na
prahu nového roku 2013 všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Děkuji
vám všem, kteří jste nás svým
hlasem podpořili ve volbách
a dali nám tím možnost s maximálním úsilím pracovat pro
rozkvět našeho kraje. Ve svém
přání neopomíjím ani ty z vás,
kteří nás sice nevolili, ale zúčastnili se ve volbách a tím vyjádřili svůj občanský postoj. I to
je pro nás inspirující a hnacím
motorem pro lid, kterému není
lhostejný osud kraje, ve kterém
žije. Budeme dělat vše pro to,
aby byla s naší prací spokojena
naprostá většina ústeckých občanů. A za naše politické hnutí slibuji, že tato věta se nestane
pouhým klišé.
Účelem
novoročního

pozdravu není vyjmenování
priority programového prohlášení pro následující období. To,
co jsme jako strana slíbili, také
splníme a velmi si přejeme, aby
výsledky byly pro ústecké občany přínosem pro jejich blahobyt
a pro rozkvět kraje, jak už náš
název napovídá – SEVEROČEŠI.
Učitel národa Jan Amos
Komenský řekl „Život činný
je opravdový život. Zahálka je
hrobem člověka zaživa. Co máš
udělat, do toho se dej s chutí; co
sám můžeš udělat, to nečekej od
jiných a bez příčiny neodkládej
s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“
To je heslo našeho hnutí, které nás svou podstatou vystihuje. Přeji si, abychom v tomto
roce nezaháleli a své sliby splnili a mohli si říci, že jsme pro
to udělali vše.
Prožijme každou z příštích 525
600 minut tak, abychom si poté
mohli říci: „Byl to skvělý rok“.
Na závěr vám ještě jednou přeji do roku 2013 jen to nejlepší.

a perspektivní investoři. Jsem
také přesvědčen, že přes očekávanou restrukturalizaci krajského zdravotnictví i nadále
zajistíme do budoucna našim
občanům moderní a efektivní zdravotní péči. Chceme-li
být úspěšní, měli bychom také
pokračovat v čerpání z evropských ﬁnančních zdrojů, které
výrazně pomáhají rozvoji našeho regionu. Pokud jde o mou
„osobní“ představu šťastného
a úspěšného roku 2013, přál
bych si, abychom byli zdraví
a měli dostatek pohody nejen
do práce. Pokud to tak bude
a já si navíc dokážu najít více
času na rodinu a záliby, bude
to nejen pro mne prima.

Vladislav Raška (ODS)
Bude nastávající rok pro náš
kraj šťastný a úspěšný? S trochou nadsázky, pokud o kraji občané moc neuslyší, tak
ano. Ne snad, že by se kraj neměl prezentovat, ale občané
by jistě dali přednost tomu,
kdyby se dozvídali o jeho práci jinak než v souvislosti s řešením problémů a kauz. V téhle rovině nebyl uplynulý rok
pro náš kraj právě tím nejlepším. Když se podívám zpět,
bylo totiž na můj vkus o našem
kraji příliš „slyšet“ a to právě
v souvislosti s nejrůznějšími
kauzami například problémy
s čerpáním evropských dotací. Přesto, že samotný kraj na
jejich vzniku neměl tu hlavní
zásluhu, bylo by lepší, kdyby
se podobné problémy v roce
2013 neobjevovaly. Dal bych
přednost tomu, abychom měli
pro nás pro všechny co nejvíc dobrých zpráv. Ne že by tu
takové v uplynulém roce nebyly. Problém je ale v tom, že
pohromy, kauzy a krize to pozitivní často překryjí nebo odsunou do pozadí. Myslím, že
pro to, aby byl nastávající „třináctkový“ rok úspěšný, jsou
předpoklady. V prosinci zastupitelé schvalují rozpočet
a jsem přesvědčen, že dokážeme zajistit jak rozvojové priority našeho kraje, tak i běžné
ﬁnancování služeb, které poskytuje Ústecký kraj občanům
prostřednictvím škol, nemocnic nebo domovů důchodců,
ústavů sociální péče, ale i muzeí a galerií či správy a údržby silnic. V příštím roce se,
věřme, rozšíří výroba na průmyslové zóně Triangle, kterou
zase o něco více obsadí silní

Jiří Řehák (PRO! kraj)
V době kdy tyto řádky píšu
ještě nevím, zda přeci jen nenastane konec světa a tak netuším, zda má přání do roku
2013 nevyzní do ztracena. Ale
přesto to zkusím. Našemu
Ústeckému kraji přeji, aby se
dokázal vyrovnat s jizvami,
způsobenými tomuto kousku
republiky v poválečné i nedávné minulosti. Přeji všem
občanům, aby se nás všech co
nejméně dotkly ztráty, které
vznikly až kriminálním hospodařením s veřejnými prostředky v předchozím období. Jako
občan také doufám, že za tyto
praktiky někdo ponese právní
i politickou odpovědnost, a že
to vše je mementem i pro současné krajské představitele.
Jsem plný očekávání toho,
jak bude vypadat spolupráce
v novém krajském zastupitelstvu a jaký bude vztah opozice
a koalice – doufám, že krajské
noviny budou odrazem nové,
tentokráte korektní komunikace. Doposud totiž byly tyto
noviny hlásnou troubou jedné
strany a jejích ohromujících
úspěchů a kvůli až severokorejskému typu sebeprezentace
několika osob se staly terčem
posměchu celé republiky.
Osobně chci věřit, že najdu
trochu času na kolo, běžky,
mariáš či kulečník. Obligátní
řeči o zdraví a štěstí pro všechny blízké vypustím, abych to
vše nezakřikl. A také si moc
přeji, aby se naše dvě kočky (Dorka a Fidorka) přestaly doma prát a nesmyslně na
sebe syčet.

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.
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ČLENOVÉ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE

Ing. Ladislav Drlý (KSČM),
uvolněný člen včetně plnění
úkolů v oblasti investic, majetku
a ekonomiky.
V příštím roce oslaví životní
jubileum – šedesátiny (*1953).
Narodil se v Chomutově, vystudoval Vysokou školu strojní
a elektrotechnickou v Plzni (specializace technologie obrábění).
Je ženatý a má dvě děti. Rád se
zabývá zahrádkařením a prací
se dřevem. Žije v Chomutově.

PŘEDSEDOVÉ
VÝBORŮ KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

Oldřich Bubeníček (KSČM),
hejtman kraje včetně plnění
úkolů v oblasti legislativy,
krizového řízení, informačních
technologií a vnějších vztahů.
Narodil se 5. 1. 1953 v Ústí nad
Orlicí. Vystudoval gymnázium.
Bydlí v Bílině. Je ženatý, má 3 děti
a 1,5 ročního vnuka Lukáše, jenž
je nyní jeho největším zájmem.
Ke svým koníčkům řadí hlavně
zahrádkaření a sport, především
hokej a fotbal.

RSDr. Stanislav Rybák
(KSČM), 1. náměstek hejtmana
kraje včetně plnění úkolů v oblasti zdravotnictví, strategie přípravy a realizace projektů.
Narozen 18. 5. 1948 v Žatci, bydlí v Lounech. Vystudoval SPŠ
strojní v Mostě a Vysokou školu
politickou v Praze. V ZÚK je od
počátku krajů, od r. 2000, je i zastupitelem Loun. Je ženatý, má
dvě děti a ke koníčkům řadí zahradu, cestování a sport.

Jana Vaňhová (ČSSD), náměstkyně hejtmana včetně plnění
úkolů v oblasti školství, mládeže
a sportu.
Narodila se 1. 1. 1955 v Rakovníku, má střední ekonom. školu
a také střední pedagogickou školu. Působila ve školství, je radní
města Chomutova, kde i bydlí,
V l. 2008 – 2012 byla hejtmankou
Ústeckého kraje. Má dva syny
a jednu vnučku. Zájmy: sport,
cestování, rodina.

Jaroslav Komínek (KSČM),
uvolněný člen rady včetně plnění úkolů v oblasti dopravy a silničního hospodářství.
Narodil se v roce 1975 v Brně.
Je absolventem Vojenské střední
školy automobilní ve slovenské
Nitře –studium ukončil v roce
1993. Je ženatý a má dvě děti.
K jeho zájmům patří vše, co se
točí kolem motorismu – sportem
počínaje a zákony konče. Bydlí
v Chomutově.

Jitka Sachetová (KSČM), uvolněná členka včetně plnění úkolů v oblasti kultury a památkové péče.
Narodila se 16. 7. 1954, pracovala mj. jako účetní či zemědělský technik. V l. 2000 – 2008
a od 2012 je zastupitelkou kraje a také zastupitelkou obce
Polepy na Litoměřicku, bydlí v Polepech-Oknech. Je vdaná
a má 1 dítě. Zájmy: četba historických románů, divadlo.

Mgr. Arno Fišera (ČSSD), uvolněný člen včetně plnění úkolů
v oblasti životního prostředí,
zemědělství a venkova.
Narozen 6. 1. 1962 ve Vrchlabí.
Má sportovní gymnázium, vysokou školu a učil matematiku
a ekonomii. Pracoval i ve sklářství a potravinářství. Je OSVČ,
v minulém období byl náměstkem hejtmanky. Vykonává rovněž funkci radního města Ústí n.
L. Je ženatý a má dvě děti.

Mgr. Martin Klika (ČSSD),
uvolněný člen včetně plnění
úkolů v oblasti bezpečnosti
a sociálních věcí.
Narodil se 9. března 1970, vystudoval Univerzitu J. Amose
Komenského v Praze. Bydlí
v Litvínově – Janově, je ženatý a má tři děti. Dříve se
věnoval aktivně judu, dnes
spíše kondičně posiluje. Je
členem občanského družení
HC Litvínov.

Jan Szántó (ČSSD), uvolněný
člen včetně plnění úkolů v oblasti
zahraničních vztahů, cestovního
ruchu a regionálního rozvoje.
Je mu 48 let, narodil se
v Litoměřicích, kde žije doposud. Už v letech 2000-2004 byl
členem krajské rady. Je od roku
2010 místostarostou Litoměřic.
Je ženatý a má jednu dceru.
Ve volných chvílích rád cestuje a s přáteli létá v Aeroklubu
Roudnice n. Labem.

Mgr. Petr Vomáčka (KSČM),
neuvolněný člen.

František Pelant (ČSSD),
neuvolněný člen.

Narodil se v roce 1947. Je absolventem Farmaceutické fakulty University Komenského
v Bratislavě. Je ženatý a má tři
dospělé syny. Bydlí v Sadové
u Dolní Poustevny, k jeho největším zájmům patří lední
hokej.

Je mu 62 let a je absolventem
gymnázia v Ústí n. L. a pětileté
důstojnické školy. Od roku 2010
je primátorem města Děčína,
kde i bydlí. Dříve byl policistou
i kriminalistou. Je ženatý, má tři
děti. K jeho zájmům patří tenis,
hudba a motorismus.

Ing.
Vladislav
Raška (ODS)
– Kontrolní
výbor

Pavel
Vodseďálek
(KSČM)
– Výbor pro
národnostní
menšiny

Ing. Jiří
Novák
(KSČM)
– Finanční
výbor
(neuvolněný
předseda)

Ing.
Dagmar
Waicová
(ČSSD)
– Výbor pro
výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Narozena 21. 7. 1962. Vystudovala
Vysokou školu zemědělskou
v Praze a také pedagogiku , psychologii a management na UJEP v Ústí
n. L. Žije v Teplicích, je vdaná, má
dvě dcery. Zájmy: Veřejná práce
s lidmi a školskou mládeží, ochrana životní prostředí, sport, přátelé.

Pavel
Csonka
(ČSSD)
– Výbor pro
zdravotnictví a sociální věci
Narodil se v Lounech 27. 5.
1965. Má středoškolské vzdělání, nyní studuje VŠ, obor sociálně právní činnosti. Je ženatý,
má dva syny a 10letou dcerku.
V l. 2010 – 12 byl místostarostou
Loun. K zájmům patří autoturistika, sport, rybářství.

Narodil se 30. 1. 1961
v Teplicích, je absolventem
Vysoké školy ekonomické
v Praze. Od r. 2002 až do 2010
byl starostou a později primátorem Děčína. Je ženatý, má
tři děti a k jeho zájmům patří sport (basketbal, tenis a d.)
a cestování.

Narozen 10. srpna 1955
v Semilech ve východních
Čechách. Má úplné střední vzdělání s maturitou, je ženatý a má
dvě děti. K jeho zájmům patří příroda a konkrétně rybaření, a to nejraději na Labi pod
Sebuzínem, kde bydlí.

Narozen 30. července 1946,
je absolventem Vysoké školy báňské – ekonomika, řízení hornictví. Je ženatý a má
tři děti. Doposud působí jako
jednatel společnosti. Zájmy:
sport, zejména lední hokej.

Oldřich Bubeníček:

Dvě zbrusu nové sanitky od Lovochemie

Změny musí prospět lidem

Z

Pokračování ze str. 1
* Pojďme
však
zpět
k Ústeckému kraji. Máte
jasný názor na prolomení těžebních limitů. Proč
chcete, aby se v těžbě hnědého uhlí pokračovalo?
„Především chci zdůraznit, že
v první řadě musí dojít k férovému ﬁnančnímu vypořádání mezi
vlastníky nemovitostí v budoucím těžebním prostoru a těžebními společnostmi. Tím však nemám
na mysli řadu spekulantů s nemovitostmi, kteří se již dnes s vidinou tučných zisků snaží skupovat
domy a pozemky.
Jsem však přesvědčen, že je nutné udržet každé pracovní místo na
Mostecku, které je na tom z pohledu nezaměstnanosti nejhůře z celé
naší země. Při ukončení těžby
a propouštění by se jednalo o ztrátu několika tisíc pracovních míst.
Pokud dnes někdo a neústupně

trvá na zachování limitů, měl by
přijít i s plánem, jak následně propuštěné horníky zaměstnat. O žádném takovém plánu však opravdu
nevím, žádný ani není.
Další rovinou je vývoj cen energií. Je potřeba občanům otevřeně
přiznat, že útlum těžby hnědého
uhlí v Ústeckém kraji by se výrazně promítnul do cen elektrické
energie, uhlí, tepla a vlastně do
všech oblastí, neboť pekárny, farmy, výrobci průmyslového zboží jsou závislí na cenách energií.
Dodnes všichni platíme za nepromyšlenou podporu solárním elektrárnám a ještě řadu let platit budeme. Neměli bychom dopustit,
aby se stejný scénář opakoval
i v případě neprolomení těžebních limitů.“
* Jak chcete, aby vypadal
Ústecký kraj za čtyři roky?
„Přál bych si, aby se náš
kraj stal Irskem 80. let, tedy

prosperujícím regionem s výrazným ekonomickým růstem,
novými pracovními místy a bohatšími lidmi. Dnes to možná
zní jako sci-fi, ale jsem optimista. Ústecký kraj na to má.
A pokud se nám podaří najít
společnou řeč s vládou v Praze,
půjde o první základní krok
v naplňování tohoto cíle.“
* Máte na závěr nějaký vzkaz
čtenářům těchto novin a občanům našeho kraje?
„Když jsme se ptávali maminky, co by si přála, vždy odpověděla, že hodné děti. To pro nás
samozřejmě bylo nesnadné splnit, ale dnes tomu zcela rozumím. Opravdovou radost vám
nemusí přinést jen drahé věci,
ale chvíle strávené v pohodě
s vašimi nejbližšími. Přeji vám,
milí občané Ústeckého kraje,
abyste v roce 2013 měli těchto
chvil co nejvíce.“

dravotnická
záchranná
služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, získala od akciové společnosti
Lovochemie v Lovosicích mimořádně potřebný dar – dvě sanitní vozidla pro potřeby výjezdových stanovišť ZZS.

ředitele Lovochemie a dalších
zástupců zmíněné akciové společnosti za přítomnosti radního Ústeckého kraje Arna Fišery
ředitel Zdravotnické záchranné služby Ilja Deyl. Ten v areálu ZZS na ústecké Severní Terase
řekl, že oba vozy budou nasazovány jako vozidla vedoucího lékaře
zásahu pro
řešení mimořádných událostí, nejsou
tedy určeny
pro běžné zásahy
rychlé
pomoci.
Zatím, z provozně–orgaU nového sanitního vozu Škoda Yeti je zástupce dárce - personální nizačních důředitel Lovochemie Vladislav Smrž (vpravo, uprostřed Arno Fišera) vodů, posílí
obě auta staDvě oslnivě žlutá vozidla Škoda noviště ZZS v Ústí a v Děčíně,
Yeti přišla dárce, významný prů- ale později může dojít ke změmyslový podnik Ústeckého kra- ně… Auta Yeti mají náhon 4x4,
je, na půldruhého milionu ko- dvoulitrový motor TDi má výkon
run. Sanitky převzal z rukou 103 kW a speciﬁcká zástavba saVladislava Smrže, personálního nitek s řadou úložných prostorů

umožní montáž zdravotnického vybavení a přístrojů (dýchací
přístroje, deﬁbrilátory atd.).
Radní Arno Fišera ocenil přístup společnosti Lovochemie,
a.s., která patří k nejvýznamnějším chemickým podnikům
v našem regionu. A také k důležitým donátorům, tedy subjektům, které ﬁnancemi v rámci možností pomáhají rozvoji
kraje. Je zřejmé, že dopady průmyslové výroby negativně postihují občany, podnik proto
v duchu své společenské odpovědnosti přispívá ﬁnančními dary na zlepšování životního prostředí nebo na péči
o zdraví lidí. To je právě příklad daru lovosické ﬁrmy krajské Zdravotnické záchranné
službě. „Jsem rád“, řekl Arno
Fišera, “že v uplynulém období
se mi podařilo tento dar s chemiky dojednat. Podobné mandátní smlouvy máme i s jinými
význačnými ﬁrmami. Průběžně
jim za jejich ﬁnanční příspěvky a věcné dary děkujeme. Dnes
patří dík Lovochemii.“
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Úspěchy mladých zubních techniků z ústecké „zdrávky“
V

zdělání, které poskytuje
žákům a studentům Vyšší
odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,

Ústí nad Labem, příspěvková
organizace Ústeckého kraje, je
na vysoké úrovni a plně srovnatelné s evropským standardem.

První úspěch jsme sklidili na
mezinárodní soutěži zubních
techniků – studentů pod názvem DENT CUP 2012, která se
již devátým
rokem
konala v rámci
říjnové stomatologické výstavy
P r a go d e n t .
Vstupní kritéria
pro
účast v soutěži
splnilo celkem 16
soutěžících
z pěti států. Naši školu reprezentovala Nela
Kupkovská,
ze 3. ročníku
VOŠ.
Ředitelce školy Miroslavě Zoubkové (vpravo) poděkovala za vzornou výchovu a vzdělávání budoucích odborníků Z v í t ě z i l a
paní Dagmar Waicová, předsedkyně zastupitelského výboru pro školství. Její díky patří celé VOŠ a SZŠ a všem s naprostým
žákům a pedagogům.
přehledem

a vysokým bodovým náskokem. Jsme tedy vůbec první
školou v ČR, která prorazila
bariéru maďarských úspěchů
v rámci Evropy.
Ani ve druhé akci s názvem
„Škola roku 2012“, určené pouze pro žáky středních zdravotnických škol, jsme nezůstali
pozadu. Celorepublikové soutěže na téma „Precizní pracovní postupy při zhotovení částečných a ﬁxních náhrad“ se
zúčastnilo celkem sedm zdravotnických škol z celé ČR. Naši
školu reprezentovaly žákyně
Pavlína Němcová z 2. ročníku
s tématem práce ﬁxní můstek
a Kateřina Englová ze 4. ročníku s tématem práce částečná snímatelná náhrada. První
místo obsadili žáci z Hradce
Králové, druhou pozici získala
naše škola.
Poslední akcí, které se zúčastnili naši studenti vyšší školy oboru Diplomovaný

Vítězka soutěže DENT CUP 2012 Nela Kupkovská
zubní technik, je mezinárodní soutěž v Maďarsku, která
se konala na výstavišti SYMA
Sport v Budapešti při výstavě
DENTAL WORLD. Ačkoli se jednalo o celoevropské setkání,
pozvání využili především domácí reprezentanti. Jediní dva
zástupci z ČR byli právě naši

studenti Jaroslava Hamplová
a Jan Plachký a i když nedosáhli na stupně vítězů, čtvrtá
pozice mezi osmnácti účastníky je velmi pěkná.
PhDr. Miroslava Zoubková,
ředitelka školy
Mgr. Břetislav Matyáš,
vedoucí oboru zubní technik

Další dva certiﬁkáty Páteřní škola ÚK

D

alší střední školy zřizované Ústeckým krajem
mohou od konce listopadu používat titul Páteřní
škola Ústeckého kraje. Ředitelům škol,
z nichž dvě jsou z Ústí
nad Labem a jedna
z Chomutova, předala certifikáty a vlajky
náměstkyně hejtmana
pro školství, mládež
a sport Jana Vaňhová.
Přítomen byl rovněž vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Štěpán Harašta.
Celkem už má prestižní certifikát šestnáct středních školy, příspěvkových organizací

kraje.
„Certifikát je zárukou, že
škola dokáže naplnit podmínky programu Páteřních
škol a je ukazatelem pro

žáky i rodiče, že takto oceněná škola je silným a stabilním subjektem s širokou oborovou nabídkou
a kvalitním zázemím,“
upřesnila při předávání
náměstkyně
Vaňhová. Certifikáty
převzali
ředitelé
Jaroslav Mareš za
Střední
průmyslovou školu Ústí n. L.,
Resslova 5, dále Pavel
Caitaml, ředitel Střední
školy obchodu, řemesel
a služeb a Základní školy
rovněž z Ústí a Václav Sailer,
ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana pro školství, mládež a sport, předává řediteli Pavlu Caitamlovi certifikát nové páteřní
škole, kterou je Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem.

Dobrých listů už jsou
tři stovky
O

kresní hospodářská komora v Mostě začala před
10 roky udělovat Dobré listy
nejlepším učňům a středoškolákům, před čtyřmi roky je začali dostávat i absolventi vysokých škol z Ústeckého kraje.
Nedávno jich bylo na mosteckém magistrátu nově deset.
Třístý Dobrý list hospodářské komory dostal ing.
Milan Cais za vynikající studijní výsledky, kterých dosáhl při studiu na ústecké
Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně, Fakulta výrobních
technologií a managementu
- obor Příprava a řízení výroby. Dalších devět dostali absolventi dalších škol, které

mají pracoviště tady v kraji,
konkrétně v Mostu - Vysoké
školy báňské a Vysoké školy finanční a správní. Spolu
s mosteckou OHK se na udílení „listů“ podílí Ústecký
kraj, jenž na malé slavnosti
zastupoval hejtman Oldřich
Bubeníček. Diplomy jím podepsané předávali novým
vysokoškolákům i předseda
OHK Rudolf Jung a primátor
města Mostu Vlastimil Vozka.
Přítomni byli i zástupci tří
v úvodu zmíněných vysokých
škol. Všichni si v Mostě přáli, aby noví absolventi zůstali
v Ústeckém kraji a podnikali
tu nebo pracovali jinak. Kraj
je potřebuje.

Noví držitelé Dobrých listů OHK Most spolu s hejtmanem O. Bubeníčkem, mosteckým primátorem Vlastimilem Vozkou, předsedou OHK Rudolfem Jungem a zástupci
vysokých škol.

Děti se usmívaly

Deset let kampusu

D

U

ětský domov na ústeckém Střekově patří
mezi příspěvkové organizace
Ústeckého kraje. Jeho ředitelka Hana Melzerová v předvánočním čase připravila den
otevřených dveří, v rámci kterého se zájemci mohli seznámit s chodem zařízení a rozzářit dětské tváře malými dárky.
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem - Střekov
se řadí mezi menší organizace. Navíc zajišťuje i chod

zařízení Střekováček pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.
Za poslední tři roky prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí
a opravami. Nyní v něm žije
23 dětí, dalších 8 je v již zmíněném Střekováčku. Ředitelka
má kromě zástupkyně k dispozici osm vychovatelů a čtyři pečovatele, další brigádníky
využívá na činnost okamžité
pomoci. Do domova pravidelně dochází studenti UJEP na
praktické stáže.

příležitosti
desátého
výročí počátku realizace kampusu uspořádala
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem setkání představitelů univerzity a veřejného života v nové aule multifunkčního střediska. Pozvání
na tuto akci přijal i hejtman
Ústeckého
kraje
Oldřich
Bubeníček a jeho náměstek
Stanislav Rybák.
Na zrod myšlenky kampusu a na začátky realizace

zavzpomínal někdejší rektor
UJEP Zdeněk Havel a bývalá rektorka Iva Ritschelová.
Současností kampusu provedl účastníky rektor René
Wokoun a s výhledem dalšího
budování studentského městečka seznámil hosty prorektor UJEP pro rozvoj Vladimír
Švec. Všichni řečníci ocenili
pomoc kraje, krajského města a dalších subjektů s prosazováním a uskutečňováním
myšlenky kampusu.
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Veřejnost rozhodla: Druhé vítězství dopravce z Chomutovska
Pokračování ze str. 1
Do ankety byli nominováni všichni dopravci, kteří mají uzavřenou smlouvu
o zajištění veřejné dopravy
s Ústeckým krajem: 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.

10 pěkných cen pro
vylosované účastníky
ankety
(u osudí byl 7. 12. krajský
hejtman):
Tablety PC:
Jitka V., Židovice,
Monika H., Radovesice
a Petra H., Varnsdorf.
Balíčky propagačních
a dárkových předmětů:
Martin H., Děčín
Patrik N., Ústí nad Labem
Josef S., Ludvíkovice
Viktor B., Litvínov
Alena Ch., Teplice
Vít Ch., Louny
a Karel K., Děčín.
Dopravní ředitel BusLine, a.s. Jaroslav Semler s diplomem za vítězství v kategorii Jednání
dopravní obsluhy

Hlavní kategorie:
1. místo

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

2. místo

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

3. místo

BusLine a.s.

Vítězové vedlejších kategorií:
Spolehlivost

DP měst Chomutova a Jirkova

Jednání dopravní obsluhy

BusLine a.s.

Pohodlí a čistota dopravních prostředků

Vogtlandbahn GmbH

Cena poroty:
1. místo

BusLine a.s.

2. místo

České dráhy, a.s.

3. místo

DP měst Mostu a Litvínova

Zeptali jsme se Ing. Jiřího Melničuka,
generálního ředitele vítězného DP měst Chomutova a Jirkova

J

ak hodnotíte skutečnost, že
vaše společnost po roce obhájila titul nejlepšího dopravce v Ústeckém kraji?

Představitelé přepravních ﬁrem, které bodovaly v letošní anketě veřejnosti o Dopravce roku 2012 v Ústeckém kraji

Obhájit je vždy těžší, než poprvé
zvítězit. Obzvláště v situaci, kdy se
nároky na přepravu zvyšují a konkurence dopravců stoupá. Jsem
rád, že se nám podařilo udržet

loňský standard našich služeb
a něco málo k tomu ještě přidat.
* V čem si myslíte, že spočívá
úspěch vaší společnosti?
Před 5 lety jsme nebyli v nijak
oslnivé kondici. Měli jsme zastaralý vozový park a za to kraji platili nemalé pokuty. Nápravě

tohoto stavu jsme pak museli
věnovat značné úsilí. Současné
úspěchy nám přinesla tvrdá a poctivá práce drtivé většiny našich
zaměstnanců. Výsledkem toho
je moderní vozový park, lepší přístup našich řidičů k cestujícím
a v neposlední řadě ekonomická
stabilita, díky které se můžeme
dále rozvíjet.

2 železniční dopravci | 4,6 průměrné stáří autobusů | 10 autobusových dopravců | 24 vlakových linek | 122 vozů a jednotek ČD | 202 autobusových linek | 452 autobusů
1 182 163 spojů autobusů v roce | 26 483 000 kilometrů ujely autobusy a vlaky

Organizace autobusové linkové dopravy v kraji
P

ro potřeby smluvního zajištění objednávky linkové autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem je
v současné době region rozdělen do 22 dopravních oblastí,
kde objednané dopravní výkony zajišťuje celkem 10 smluvních dopravců (viz mapka).
Dopravci mají uzavřené smlouvy s Ústeckým krajem do konce
roku 2014. Výjimkou je oblast
Lounsko-západ, kde již platí
smluvní vztah nastavený podle nových podmínek do konce roku 2021.
V ostatních oblastech proběhnou většinou v průběhu roku
2013 transparentní soutěže podle předem zveřejněných podmínek a dopravci, kteří v těchto
soutěžích zvítězí, získají kontrakt s Ústeckým krajem od
1. 1. 2015 do konce roku 2024. Při
přípravě plánovaných soutěží
na nové dopravce byly zohledněny zkušenosti se stávajícím
rozdělením kraje do dopravních oblastí a bylo přistoupeno
ke sloučení menších oblastí do
větších celků. Výsledkem bude
14 běžných dopravních oblastí

a 3 oblasti příměstské. Cílem
změn je dosáhnout větší efektivity při obsluze těchto oblastí.
V malých oblastech totiž může
častěji docházet k horšímu využití nasazených autobusů.

O chystaných změnách
Změna oblastí se cestujících
nijak nedotkne, kvalita dopravy nastavená v nových smlouvách však ano. Dopravci, kteří
vyjdou vítězně z připravovaného soutěžního klání, nasadí od
ledna 2015 nové nízkopodlažní autobusy v jednotném barevném provedení „Brána do
Čech“ vybavené klimatizací
a elektronickým informačním
systémem. V rámci Ústeckého
kraje dojde také k tarifní integraci dopravců, tedy na všech
linkách bude jednotné jízdné. Spuštěn bude zároveň integrovaný dopravní systém.
Stávající částečná integrace
jízdních řádů (vazby mezi autobusovými a vlakovými linkami v přestupních uzlech)
se dále zdokonalí. Nový integrovaný zónově-relační tarif

umožní cestovat na jednu jízdenku s možností přestupů

mezi spoji nezávisle na zvolené trase, času či dopravním

prostředku.
Samozřejmou
součástí bude i časové jízdné

(týdenní, měsíční, čtvrtletní)
a mnoho dalších změn.

Ústecký kraj
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LEDEN

 Prvním občánkem kraje narozeným v roce 2012 byl malý
Sebastian (49 cm, 3,5 kg). Stalo se to v první minutě roku
v porodnici ústecké Masarykovy nemocnice.
 Na
veletrhu
REGIONTOUR Brno
se prezentoval kraj
v samostatné expozici o cestovním
ruchu v designu
projektu Brána do
Čech, který tu vyhrál Velkou cenu
cestovního ruchu.
 Na krajském úřadu se jednalo o situaci ve Šluknovském výběžku a problémech kolem sociálně vyloučených lokalit.
Hejtmanka J. Vaňhová tu poprvé představila Ústeckou výzvu
za bezpečný kraj.

ÚNOR

 V mamograﬁckém centru chomutovské nemocnice byl předán do užívání nový digitální mamograf pro zjišťování nádorového onemocnění. V Chomutově vyšetří přes 10 tis.pacientek za rok.
 Ředitelům dalších středních škol byly předány certiﬁkáty Páteřní škola Ústeckého kraje. Hotelová škola, OA a SPŠ
Teplice a Gymnázium
a SOŠ dr. V. Šmejkala
v Ústí n. L. rozšířily
počet páteřních škol
na 14.
 O budoucnosti železniční dopravy jednalo
v našem regionu kompletní představenstvo
Českých drah, a.s. Kraj
platí ročně za vlaky
700 mil. Kč; chce proto
kvalitu cestování pro
všechny občany.

BŘEZEN

 Od 1. 3. se změnilo divadlo v Ústí na Severočeské divadlo,
s. r. o. Společenskou smlouvu o tom podepsali představitelé
Ústeckého kraje a města Ústí n. L.

 V chomutovském divadle byl 3. března už 9. Reprezentační
ples Ústeckého kraje. Výtěžek z něj ve výši 168 tis. Kč putoval
na konto Onkologického oddělení ústecké nemocnice.
 V rámci oslav Dne učitelů převzalo 14 pedagogů ze škol ve
správě ÚK diplomy a věcné ceny za celoživotní práci nebo mimořádné aktivity.

KVĚTEN

 Na pracovní návštěvě Ústeckého kraje
byl počátkem května předseda Senátu
Parlamentu České
republiky
Milan
Štěch. Program respektoval prioritní
témata regionu.
 Na Lovosicku byl uveden do provozu 4kilometrový úsek
dálnice D8 z Lovosic do Bílinky. K dokončení celé D8 až do
Řehlovic na Ústecku zbývá dostavět 12 km, několik mostů
a tunelů.
 V průmyslové zóně Triangle začala příprava na obnovení výroby ve společnosti Hitachi, konkrétně v nástupnické organizaci Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o.

ČERVEN

 V kempu Jordán pod Lovošem se na jubilejních 10. sportovních hrách setkali klienti domovů a ústavů sociálních služeb.
Bylo tu 160 sportovců z 19 domovů ÚK i z Prahy a Liberecka.

pprosinec
rosinec 2012

ZÁŘÍ

 Premiérová Cena hejtmana Ú
Ústeckého kraje byla udělena
v kategorii regionálního rozvoje Ing. Stanislavu Štýsovi, krajinnému ekologovi a rekultivátorovi.

 Osm nových sanitek Volkswagen dostala Zdravotnická záchranná služba ÚK. Byly rozděleny na sedm výjezdových stanovišť (z 19) po celém kraji, stály 15,640 mil. Kč.
 Na Zahradě Čech v Litoměřicích byla vyhlášeny výsledky
soutěží Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje a regionální části republikové soutěže Regionální potravina.
 Bezpečnostní konference o problematice sociálně vyloučených lokalit se zúčastnili představitelé kraje, zástupci ministerstev vnitra a spravedlnosti, Policie ČR a Agentury pro sociální začleňování.

ŘÍJEN

 Občané Mostecka a širokého okolí zavítali na Den záchranářů
ÚK a zhlédli ukázky práce a připravenosti hasičů, zdravotníků, policistů i dalších profesí. Ústecký kraj tu rozdal organizacím integrovaného záchranného systému dary za 12,5 mil. Kč.
 Po Ministerstvu ﬁnancí ČR potvrdila velmi dobré hospodaření kraje i ratingová agentura Moody´s Investors Service.
Přidělila mu hodnocení Aa1.cz.

 Pro dojíždějící žáky Vyšší
odborné školy
a Střední průmyslové školy
strojní, stavební a dopravní
v Děčíně byl
otevřen nově
zrekonstruovaný domov mládeže. Stál 42,6 mil. Kč a má
62 lůžek.
 V krajských volbách rozhodovali 12. a 13. října voliči o složení nového zastupitelstva Ústeckého kraje. Zvítězila
KSČM (25,26 % a 20 křesel), dále ČSSD, Severočeši.cz, ODS
a PRO! kraj.

LISTOPAD

ČERVENEC

 Na průmyslové zóně Triangle zahájila ve svém high-tech
opravárenském středisku provoz společnost Solar Turbines.
Opravují se tu turbíny z Evropy a Afriky. Zatím tu je
70 zaměstnanců.
 Ve Skleněné popelnici, soutěži spol.
EKO-KOM v oblasti třídění komunálního odpadu, vyhrály mezi obcemi
Doubice, mezi městy Dolní Poustevna.
 Vzhledem k pokračujícím útokům některých ekologických
aktivistů na snahu dokončit dálnici D8 se rozhodl Ústecký
kraj umožnit občanům vyjádřit podporu stavbě na krajských
webových stránkách.

SRPEN

 V krajském kole srovnávacího výzkumu Město pro byznys
(pořádá už 5 let týdeník Ekonom) byl v ústeckém hotelu
Clarion dekorován vítěz – Lovosice, podnikatelsky nejpřívětivější město kraje. Druhý byl Žatec a třetí Teplice.
 Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl
ve středu 20. listopadu zvolen novým hejtmanem na období
2012 – 2016 Oldřich Bubeníček (KSČM).

 Pětačtyřicátý ročník mezinárodní soutěže mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte spolupořádala ZUŠ
Evy Randové, p.o. kraje. Absolutní vítězkou se stala Kristine
Ayvazyanová z ČR. (Na snímku R. Bílý ze SRN.)

DUBEN

 Ve 14. ročníku
soutěže Zlatý erb
v rámci konference Internet ve státní správě v Hradci
Králové
uspěly i obce a města
ÚK. Nejlepší elektronické služby:
1. město Děčín,
nejlepší webová
stránka města: Most.
 V Litoměřicích byla už 4. celostátní konference Zastav se a zůstaň pro odborníky z oblasti cestovního ruchu. Představily se
tu nové destinační agentury kraje a jeho projekt Brána do
Čech.
 Setkání hejtmanky s představiteli měst a obcí pokračovala
v dubnu na krajském úřadu. Témata: zaměstnanost, bezpečnost, doprava Součástí byla i prezentace škol – Řemeslo má
zlaté dno.

PROSINEC

 V Košticích na Lounsku byly vyhlášeny výsledky 18. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku. Zlatou stuhu obdržely hostitelské Koštice a k tomu ﬁnanční odměnu 300 tis. Kč.
 V Lounech se uskutečnila vzpomínka 100. výročí narození kpt. Otakara Jaroše. O pár dnů později bylo vzpomenuto
stejného výročí letce gen. Františka Fajtla, a to v jeho rodném
Doníně.
 Nový objekt ÚSP Jiříkov byl předán klientům a zaměstnancům do užívání. Je tu centrální monoblok, ubytovací pavilon,
dva cvičné byty a další potřebné zázemí pro 100 zdravotně
postižených.

 Policisté ústeckého Poříčního
oddělení Policie ČR provádějí od roku 2009 v zimních měsících monitoring oblíbených míst
na zamrzlých jezerech, rybnících
i řekách, kde se shromažďuje větší množství lidí kvůli bruslení, hokeji a dalším zimním aktivitám. Pilotní projekt začal na
vodních plochách okresů Ústí, Litoměřice, Teplice a Děčín,
v minulé sezóně se přidalo Mostecko. Nejnovější sledování
začalo 9. prosince. Měření tloušťky ledu se provádí sondáží
ve vzdálenosti 1, 5 a 20 metrů od břehu na vytipovaných vodních plochách. Výsledky měření jsou na stránkách Policie ČR
pro jednotlivé lokality po okresech a mají je i obecní úřady
obcí poblíž sledovaných ploch.
 Na ustavujícím zasedání se v novém volebním období sešli
členové Bezpečnostní rady ÚK. Jejím předsedou je hejtman
O. Bubeníček, dalšími členy představitelé složek Integrovaného
záchranného systému nebo odborníci z krajského úřadu.
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Novohradský advent se líbil
A

dventní setkání na zámku Nový Hrad v Jimlíně
u Loun se již dá považovat za
tradiční akci, kterou každoročně pořádá Ústecký kraj, vlastník hradu a také zřizovatel zdejší

příspěvkové organizace Nový
Hrad. Letos se konalo adventní
setkání už počtvrté. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Přítomné přivítal po obědě
hejtman Ústeckého kraje Oldřich

Bubeníček: „Přeji vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a také to, abychom se v roce
2013 měli o něco lépe.“ V průběhu dne se lidé mohli občerstvit
u mnoha stánků s dobrotami, zahřát se svařeným vínem, medovinou nebo punčem či nakoupit
chybějící vánoční zboží a dárky.
Pravidelně tu hrály nejrůznější
staročeské kapely, děti si užívaly divadelní představení, mohly
si vyzkoušet chytat ryby, vyrábět svíčky a ti odvážnější zavítaly i do opravdového pekla s čerty. Velmi oblíbená byla místnost,
kde se představovaly tradiční vánoční zvyky – rozkrajování jablek, pouštění lodiček po vodě
či lití vosku. Vybrané prostory

zámku byly otevřené a i tam si
mohli návštěvníci vychutnat

několik koncertů. Odpoledne
bylo zakončené slavnostním

rozsvěcením vánočního stromečku a velkolepým ohňostrojem.

Hornická kulturní krajina Krušnohoří Projekt Sbírej-toner.cz pomáhá potřebným

D

ne
11.
prosince
se
v
Oblastním
muzeu
v Mostě, p.o., naposledy v tomto
roce, sešel český pracovní tým,
vytvořený pro přípravu žádosti
o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního

dědictví UNESCO. Rok 2012
byl pro Krušnohoří nebývale
úspěšný, na počátku roku došlo díky spolupráci Ústeckého
a Karlovarského kraje k zápisu
české části Krušnohoří na národní indikativní seznam památek, které jsou plánovány pro

navržení k zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Krušnohoří se tak stalo v pořadí 16. zapsaným statkem na českém národním seznamu a zařadilo se mezi vybrané lokality
České republiky, které oﬁciálně
usilují o zápis do UNESCO.

„Poznej dvě země – Krušnohoří“

Ú

stecký kraj spolu se saským turistickým sdružením Tourismusverband Erzgebirge e.V. pořádá
konferenci na téma „Poznej dvě země – Krušnohoří“. Na konferenci představíme Česko-saské
Krušnohoří „v nové kvalitě“, tedy jako jednu společnou turistickou destinaci s řadou zajímavých
přeshraničních turistických produktů. Po celou dobu konference budou v předsálí konferenčního
sálu umístěny prezentační stánky s ukázkou krušnohorských výrobků a řemesel a s turistickými
informacemi z příhraničních oblasti. Akce je určena jak subjektům činným v cestovním ruchu, tak
široké veřejnosti.
Misto konání:
Datum konání:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
konferenční sál, 2. patro
úterý 29. ledna 2013 od 10 hod.

Slavětín s opraveným kulturním centrem

V

e Slavětíně na Lounsku bylo
počátkem prosince slavnostně otevřeno kulturně společenské centrum, které má za
sebou rozsáhlou rekonstrukci. Financování z velké části zajistil Ústecký kraj. Na výsledek
stavebních prací se přišly podívat desítky obyvatel městyse a také hejtman Bubeníček.
Nyní bude opravená bývalá sokolovna sloužit nejen k pravidelným pohybovým aktivitám,
ale také k pořádání kulturních
a společenských akcí. „Jsme velmi rádi, že se nám v letošním roce
podařilo získat dotaci z Fondu
Ústeckého kraje,“ poděkoval ve

Č

ástku 300 015 Kč, výtěžek 4. ročníku ekologicko-charitativního projektu Sbírejtoner.cz, rozdělí organizátoři

z celé ČR. Z této částky připadne v Ústeckém kraji Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, p. o.
- přesně 43 383 Kč. Projekt po-

mezi zapojená zařízení pro mentálně postižené spoluobčany

máhá hned dvojnásobně – šetří
přírodu a zlepšuje život potřebným. Sběrači odevzdali loni přes
45 000 tonerů a náplní, což je
zhruba 23 tun cenného materiálu, který by jinak třeba skončil
na skládkách jako odpad.

Co si za získané ﬁnanční prostředky vybraná zařízení pořídí? Někde peníze poslouží pro
osobní asistenci nebo chráněné
bydlení, jinde pošlou klienty na
ozdravný pobyt, výlet, nakoupí vánoční dárky. „Jako tradičně využijeme ﬁnanční prostředky
pro podporu dalšího ročníku festivalu tvořivosti Hájský kohout,
který se bude konat v září příštího roku. Bude to již výroční 10.
ročník,“ říká Oldřich Malý, ředitel ÚSP Háj u Duchcova.

Krůček po krůčku s nejmenšími dětmi

Z

ákladní a mateřské školy v
krajích podél celé česko-německé hranice mohou získat vyslance ze sousední země. Těmi
jsou odborníci
vyškolení v interkulturní komunikaci, kteří
dětem společně s učiteli nabídnou vzdělávací
program zaměřený na němčinu
a Německo a podporu při organizaci česko-německého setkání. Vyslanci nabídnou jazykové

a interkulturní hry, předčítání
dětské literatury, promítání krátkých ﬁlmů nebo také pomoc při
hledání partnerského zařízení na
druhé straně hranice. Vše směřuje k jedinému cíli – poskytnout
dětem interkulturní zkušenost již
v raném věku. Nabídku mohou
využít mateřské školy, 1. a 2. třídy základních škol, školní družiny a organizace pracujících s dětmi od 3 do 8 let v českých krajích
sousedících s Německem, tedy
i v Ústeckém kraji.

Žádost o spolupráci s vyslancem
mohou zařízení podat prostřednictvím on-line formuláře na
webových stránkách projektu –
www.krucekpokrucku.info,
kde si mohou objednat i publikaci Projekt jako stavebnice
– praktickou příručku o metodách práce s dětmi od 3 do 8 let
v česko-německém kontextu.
Pro více informací kontaktujte
Jana Husáka, asistenta projektu,
tel.: +420 601 550 765,
husak@tandem.adam.cz.

V Lipsku o úspěšné turistické sezóně

N

svém proslovu starosta Slavětína
Jaroslav Jandl. Ústecký kraj přispěl částkou téměř 5 milionů korun. Centrum má nové rozvody
elektřiny, vody i topení, odpovídající sociální zázemí, šatny,

okna, střechu i omítku. Uvnitř
se může pravidelně setkávat až
150 lidí. Centrum se stalo významným místem nejen pro
městys Slavětín, ale také pro lidi
ze širokého okolí.

a konci listopadu probíhal
na výstavišti v Lipsku mezinárodní veletrh cestovního
ruchu Touristik & Caravaning
2012. Ústecký kraj představil svůj turistický potenciál
v expozici, kterou zajišťovala organizace CzechTourism.
Prezentoval se projektem Brána
do Čech, který je zaměřen na
komplexní turistickou propagaci destinačních oblastí České
Švýcarsko, České středohoří, Dolní Poohří a Krušné hory.
Z jednotlivých měst v kraji se

veletrhu zúčastnila města Ústí
nad Labem, Teplice, Děčín
a Chomutov. Lidé se chodili na
prezentační stánek Ústeckého
kraje informovat o nabídce zimní rekreace a možnostech lyžování, zájem byl také o levnější
typy ubytování a kempy.
Saské příhraničí je pro
Ústecký kraj zdrojem potenciálních návštěvníků.
V letošním roce se Ústecký
kraj prezentoval nejčastěji
na německých veletrzích cestovního ruchu v Drážďanech,

Mnichově, Berlíně, Hamburku
a Lipsku. Jak ukázala čísla
Českého statistického úřadu,
v průběhu 3. čtvrtletí náš region navštívilo 154 687 hostů, tj.
o 19,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Na tomto nárůstu měli zásluhu jak domácí hosté (meziroční navýšení
o 21 %), tak zahraniční návštěvníci (navýšení o 15,4 %). Z ciziny do kraje nejvíce přicestovali turisté z Německa, Slovenska
a Nizozemí.
Petra Ludwigová

Seminář projektu Atletika pro děti naděloval nové atletické sady
P
oslední akcí v rámci letošní fáze projektu Atletika pro
děti aneb staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje bylo uspořádání odborného semináře
k efektivnímu využití souboru
atletických sad, které Ústecký
kraj v průběhu let 2010 – 2012
rozdělil mezi cílové subjekty. Novinkou oproti loňskému
roku byla praktická část, ve které si účastníci semináře vyzkoušeli účelné využití a variabilitu všech typů darovaných sad.
Závěrem semináře bylo rozděleno dalších dvanáct kusů zcela nových sad pro žáky věkové kategorie 12 – 13 let. Zázemí

semináři poskytla základní škola Havlíčkova v Litoměřicích,
která je jedním z cílových subjektů zapojených do projektu.
Celkem se semináře zúčastnili

Českého atletického svazu.
Ústecký kraj je pilotním partnerem ČAS v rámci projektu
Atletika pro děti mezi všemi kraji v ČR a za tříletou spolupráci

zástupci 13 z celkových 18 organizací napříč Ústeckým krajem.
Odbornou gesci a praktickou
část semináře vedli zástupci

investoval do projektu více než
tři miliony korun. Soubor atletických sad pokrývá všechny
bývalé okresy Ústeckého kraje.

V úvodní teoretické části byli
účastníci informováni o dosavadním průběhu projektu za
uplynulé tři roky, o počtu uspořádaných akcí, o způsobu určení cílových subjektů, distribuci
a kompletaci jednotlivých souborů atletických sad. V praktické části si účastníci sami aktivně vyzkoušeli různé sportovní
disciplíny podle druhu atletické
sady pro danou věkovou kategorii a na závěr jim byla představena zbrusu nová sada, která najde využití zejména v atletických
oddílech při přechodu od aktivního sportování dětí k závodní
atletice v kategorii žáků. M.Volf

Ústecký kraj
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Děti z Domova v Lipové ve velkém ﬁnále

U

ž od léta se odstartovaly
letním soustředěním pro
naše děti velké přípravy a tré-

nování na velké ﬁnále v Sasazu,
které se konalo 26. listopadu
v Praze. Tomuto projektu se věnovalo přibližně 300 dětí z dvaceti různých dětských domovů,
mezi které patřil i náš dětský
domov z Lipové u Šluknova,
který je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. V den velkého ﬁnále nás přišly podpořit
i velké hvězdy, jako je například: Simona Krainová, Helena
Vondráčková, Lucie Benešová,
Alice Bendová, Libuše Vojtková,
Petr Kutheil, Felix Slováček Jr.,

Genny Ciatti, Martin Dejdar,
Pavel Zedníček, Petr Vágner,
Josef Vágner a mnoho dalších.
Stovky hodin
stráv e n ý c h
v tělocvičně trénováním sestav,
práce s kostýmy, to vše
zaplnilo náš
volný čas,
abychom
ukázali, co
je v našich dětech v den velkého ﬁnále. Do nácviku se zapojili i vychovatelé, kteří s dětmi
tančili a byli velkou oporou pro
děti.
Úspěchem již bylo, že s malou skupinkou 13 dětí jsme se
pustili do všech sedmi kategorií v tomto projektu a dostali se
do super ﬁnále. Byli jsme plní
emocí, nastartovaní pro co nejlepší výkon a výsledek stál za
to. Získali jsme 1. místo v kategorii Zumba (tady zazářila vedle větších dětí i malá Vaneska),

2. místo v kategorii aerobic mini
(ta byla pro nejmenší děti, kterým pomáhaly tetičky v podobě
večerníčku), 2. místo v kategorii aerobic junior (soutěžili jsme
poprvé; zde nám svými stříbrnými ﬂitry na dresech rozzářila pódium děvčata s tetou Pájou) a 3.
místo v kategorii MTV (vystupovala větší děvčata a všem se tajil dech při pohledu na jejich
výkon). Velikou radost nám udělali strýček Leoš Moravec (ředitel) a strýček Kodydek (bývalý
ředitel), kteří si i přes spoustu
práce udělali čas a přijeli nás

prosinec 2012

na velké ﬁnále do Prahy podpořit. Chtěli bychom moc poděkovat i Hance Kynychové, bez
které by tato soutěž mezi dětmi
z dětských domovů neexistovala. Poděkování také patří všem
lektorům, kteří se nám věnovali na soustředěních ve svém
volném čase a připravili nás na
cestu do ﬁnále a samozřejmě našim sponzorům, jako je Ventos
v Rumburku, Magna Liberec,
maturantům Střední lesnické
školy ve Šluknově, kteří nám pomohli v realizaci tak náročných
příprav kostýmů.
Děti a vychovatelé z Dětského
domova Lipová u Šluknova.

FOTOKVÍZ

M

inule byl ve fotokvízu Židovský hřbitov
v Úštěku (viz malé foto).
Vy l o s o v a n í
vítězové
se
mohou
těšit na dárky: Jaroslava Pantůčková
ze Žatce, A. a V. Forejtovi
z Roudnice nad Labem a Josef
Havlík z Jílového – Kamenné.
Památkově chráněný objekt,
jehož zasvěcení a umístění
jsou dnešní hádankou, je dominantou náměstí sídla s lázeňskou historií. Autor této
raně barokní památky, pocházející z konce 17. století, je
neznámý. Kulturní památka
se skládá z dvoustupňového
podstavce, sloupu s vrcholovou plastikou a třech soch na

Ústecký půlmaratón bude už potřetí

K

do se zúčastnil alespoň jednoho z prvních dvou ročníků, jistě potvrdí, že 1/2Maratón
v Ústí nad Labem patří k jednomu z nejzajímavějších závodů
u nás a rozhodně je významnou
sportovní akcí v Ústeckém kraji. Pokud patříte k vytrvalostním běžcům či máte v plánu

s běháním začít, rozhodně byste
neměli na tomto závodu chybět!
Závod je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá vytrvalostní závody ve vybraných městech v ČR. Už nyní, na sklonku
roku 2012, si můžeme říci, že ústecký závod se koná v neděli 15.
září 2013. Letos byl o účast obrovský zájem,
startovní čísla se vyprodala měsíc před
závodem.

V roce
2013 více
účastníků
„Třetí ročník 2013 bude
mít navýšeNejlepší běžci druhého Ústeckého půlmaratónu na trati. Čelní nou kapaciskupinku suverénních běžců z Keni vede pozdější vítěz Henry Kiplagat. tu, abychom

Nápověda:
LAR

A další (zkr.)

MPZ
Rumunska

Pánský
společenský
oděv

Oddělení
nemocnice

Medikament Římsky 49

Kolonie

Římsky 51

Odb. lesní
hosp. (zkr.)

Resis. tran-sistor logic

Modla

umožnili účast více běžeckým
nadšencům,“ vysvětluje Zoran
Bartek z organizačního týmu.
„V soutěžních bězích tak chceme naplnit 3 000 startovních
míst a v Rodinném běhu na
3 km 1 200 míst.“ Registrace
jsou již spuštěny na webu
www.runczech.com.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Půlmaratón hledá dobrovolníky!

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Nenechte si ujít strhující atmosféru závodu a buďte součástí této jedinečné sportovní
události, ať už v závodním poli
či podél trati jako fandící divák.
Nebo máte zájem nahlédnout
do zákulisí závodu a pomoci
při jeho organizaci? Pak se pořadatelům přihlaste jako dobrovolník! Zúčastnit se mohou
i kapely, které chtějí závodníky
povzbudit hraním podél trati.

Sladkovodní Domácky
všežravá ryba
Olga

SPZ Litoměřic Symbol státu

Josef Kremláček,
do 3. února 2013. Výstava ilustrátora, který se postaral o evropskou proslulost české knihy
pro děti.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
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Nad Betlémem vyšla hvězda,
do 6. ledna 2013 (výstavní místnosti zámku). Vánoční výstava
věnovaná lidovým betlémům
především z Ústeckého kraje.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Jak bydlely panenky,
do 13. ledna 2013.
Betlémy, do 13. ledna 2013.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb,
Nepraš), z cyklu Nová jména,
do 27. ledna 2013.

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH
Ivan Chatrný,
do 24. února 2013.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoce v muzeu, do 6. ledna
(radnice). Tradiční vánoční
výstava.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Tradiční výstava betlémů,
do 13. ledna 2013.

Domácky
Samuel
SPZ Mostu

Systém k odvádění vody
ze střech

KŘÍŽOVKA O CENY

P

MPZ Libye

Chem. zn.
hliníku

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

s cestovatelem a fotografem Jiřím Reissigem (přednáškový sál W. Churchilla 3).
Kambodža, 22. ledna od 17 h.
Beseda s cestovatelem a fotografem Tomášem Petrem (na
stejném místě).

Posloupnost

Bodná zbraň

Sudokopytník

Po stopách Germánů, do
3. března 2013. Výstava návštěvníky zavede na počátky dějin, kdy bylo naše území
osídleno germánskými kmeny.

Tvorba člověka mocnější umění, do 8. ledna 2013
(W. Churchilla 3, vstupní hala).
Výstava Jiřího Součka. Za vulkány centrální Ameriky,
15. ledna od 17 h. Beseda

Orgán čichu

Asymmetric
digital subscriber line

proﬁlované římse. Jejich zasvěcení, které je velkou nápovědou pro název celé památky,
neprozradíme. Nárožní sochy,
které byly ke sloupu doplněny dodatečně, jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému,
sv. Františku Xaverskému,
sv. Antonínu Paduánskému
a sv. Kajetánu. Celková výška památky dosahuje téměř
třinácti metrů. Na restaurátorské zásahy z konce 19. století a druhé poloviny 20. století navázala současná obnova,
rozdělená do etap, které byly
podpořeny z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje, například v roce 2011 bylo na
obnovu kulturní památky vynaloženo přes 686 tis. Kč, příspěvek z Programu
činil 450 tis. Kč.
Správné odpovědi můžete zasílat do
středy 16. ledna 2013
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.

Dříve SPZ
Semil
a Teplic

ředposlední křížovka letošního roku v Krajských novinách měla v tajence otázku Kdo vloni vyhrál krajskou
anketu Dopravce roku (?).
Správnou odpovědí bylo jméno Dopravního podniku měst
Chomutova a Jirkova, které se
objevilo v článku Ještě v pátek
můžete hlasovat na str. 2, vedle anketního lístku. Do slosování jsme zařadili odpovědi mnoha
set řešitelů, kteří poslali jednak
tajenku, a jednak odpověď na ni.
Ceny a dárky od Ústeckého kraje
(žel, až po Vánocích) dostanou
Ondřej Vlach z Litoměřic, Jitka
Schořová z České Kamenice,

Miroslav Adámek z Vejprt,
Margit Halíková z Roudnice n. L.
a Lidie Kocková ze Staňkovic (o.
Louny). Také dnešní křížovka má
tajenku, v níž je otázka, na kterou
najdete odpověď v některém našem článku. 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 16. ledna 2013. 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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