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SLOVO HEJTMANA

S ministry jsem jednal
o pomoci Ústeckému kraji

V

polovině března jsem se v Lounech zúčastnil rozšířeného zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR
ÚK). Pozvání na krajskou tripartitu přijali i ministři dopravy a životního prostředí, Antonín Prachař a Richard Brabec. Přítomen
byl rovněž vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj a Ústecký
kraj Jiří Cieńciała. Vedení HSR ÚK předneslo ministrům priority regionu. Požadavky jsou shrnuty v Memorandech prioritních
potřeb Ústeckého kraje z oblasti životního prostředí a dopravní
infrastruktury. Tuto iniciativu jsem osobně podpořil. Při rozhovorech s ministry jsem zdůraznil potřebu dokončit dálnici D8
a ostatní páteřní komunikace, budeme potřebovat pomoci i s obnovou lesů v Krušných horách a spolupráci při stavbě protipovodňových opatření.
V oblasti dopravy považuji za zásadní dostavbu dálnice D8,
rychlostních komunikací R7 i R6, silnice I/13 a dalších komunikací. Dále výstavbu plavebního stupně na Labi u Děčína, perfektní dopravní napojení průmyslových zón a také dokončení
přeshraničního železničního propojení Dolní Poustevny na Šluknovsku se Sebnitz v Německu. Osobně jsem tyto krajské požadavky přednesl ministrovi dopravy.
Ve sféře životního prostředí považuje Ústecký kraj za důležité
dočerpat ﬁnance z patnácti ekomiliard korun na revitalizaci krajiny po těžbě uhlí, obnovit poškozené lesní porosty Krušných hor
a také snížit riziko povodní na vodních tocích v Ústeckém kraji.
S ministrem Brabcem jsme našli společnou řeč při záměru pokračovat v tzv. kotlíkové dotaci pro občany. Uvítal jsem i názor, že
by obce měly z těžby uhlí více proﬁtovat, jak uvedl ministr po své
návštěvě Mostecka. O možnostech v pokračování těžby uhlí jsem
jednal i s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.
Za správnou považuji iniciativu ministerstva dopravy předložit návrh zákona o liniových stavbách. Jak řekl Antonín Prachař,
zákon by urychlil povolovací procesy. S oběma ministry jsme se
seznámili na místě s postupem prací na likvidaci sesuvu na stavbě
D8 mezi Dobkovičkami a Litochovicemi.
Rád bych připomněl i únorové zasedání HSRÚK, kde jsem
za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové
podepsal přistoupení Úřadu práce ČR do krajského Paktu zaměstnanosti. Je to v souladu se strategií kraje řešit problém nezaměstnanosti ve spolupráci s novou vládou. Ministryně přislíbila,
že její resort bude co nejvíce čerpat evropské peníze na podporu
zaměstnanosti. Vládním usnesením má náš kraj přislíbeno 100
milionů na vytvoření nových pracovních míst.
Přesvědčuji se, že nová vláda má snahu pomoci našemu kraji. V následujících týdnech budu jednat s místopředsedou vlády
a ministrem ﬁnancí Andrejem Babišem a ministryní pro místní
rozvoj Věrou Jourovou.
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

O kraji v čínské televizi

Č

ínská televize CNC
zveřejnila koncem
února rozhovor s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem o Ústeckém
kraji a o možnostech investování v průmyslové
zóně Triangle. V reportáži zazněly informace
o historii i současnosti
našeho regionu. Hejtman hovořil o výhodách
strategické průmyslové zóny
Triangle, kde rovněž probíhalo
natáčení. Mimo jiné zmínil vynikající dopravní spojení, blízkost
německých hranic a dostupnou
kvaliﬁkovanou pracovní sílu
a hovořil i o podpoře, kterou
potenciálním investorům nabízí

S MINISTREM životního prostředí Richardem Brabcem (vlevo) se hejtman Oldřich Bubeníček setkal nejen na zasedání Hospodářské a sociální rady ÚK, ale také na rozestavěné dálnici D8.

Cena hejtmana 2013:
Doručeno 31 nominací

P

osledního února se uzavřelo
přijímání nominací na Cenu
hejtmana za rok 2013, která se
bude udělovat již potřetí (v roce
2012 byl za rok 2011 jeden oceněný, vloni za rok 2012 pět –
v každé z vyhlášených kategorií).
Nyní zaslali občané a organizace
krajskému úřadu celkem jedenatři-

cet nominací, a to v pěti kategoriích:
Kultura – 5 nominací, Sport – 12,
Věda a výzkum – 3, Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany života:
3 a Regionální rozvoj – 8 nominací.
Nyní průběžně zasedají členové
komisí a poradních orgánů. Konečné udělení cen schválí zastupitelé
po doporučení členů RÚK.

N

a webové televizi
Ústeckého kraje
U-TV se nyní můžete
podívat na reportáž
z Domovů pro osoby
se zdravotním postižením Ústí n. L., kam
zamířil letošní výtěžek z krajského plesu. Také pro vás máme video
z jednání Hospodářské a sociální rady ÚK, kterého se zúčastnili ministři dopravy a životního prostředí. Nové reportáže přibývající na
www.u-tv.cz každý týden.

Prohlédněte si magazín Brána č. 3
L

etošní vydání magazínu Brána si můžete prohlédnout také
elektronicky na internetu. Do online podoby byla navíc převedená
i dvě předcházející čísla. Magazín
vychází pravidelně před novou
turistickou sezónou a informuje
o novinkách a aktualitách z oblasti
cestovního ruchu v Ústeckém kraji.

Magazín je dostupný v několika jazykových mutacích, kromě
češtiny, němčiny a angličtiny
letos nově také v polštině a v ruštině. Jednotlivé magazíny budou
k dispozici na webu kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Cestovní ruch
a turistika a také na portálu Brána
do Čech v materiálech ke stažení.

Připravujeme
opět dotaci na kotlíky
M
Ústecký kraj a státní agentura
CzechInvest.
V doprovodné tiskové zprávě
pro agenturu Nová Čína (Xinhua
News Agency) Oldřich Bubeníček
také zmínil už probíhající spolupráci s ČLR i aktuální jednání s potenciálním investorem z Jižní Koreje.

Sledujte krajskou televizi

inisterstvo životního prostředí se
dohodlo s Ústeckým
krajem na vyhlášení
nové výzvy pro předkládání žádostí o tzv.
kotlíkové dotace. Na
druhou výzvu bude
alokováno 30 mil. Kč,
ministerstvo i kraj přispějí stejnou částkou 15 milionů. Obyvatelé Ústeckého kraje
budou mít tedy opět možnost vyměnit svůj stávající kotel na tuhá

paliva za nový – účinný nízkoemisní kotel,
který bude méně zatěžovat ovzduší v kraji.
Vyhlášení společné
výzvy je plánováno na
květen letošního roku.
Veškeré materiály související s výzvou budou
uveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje
(www.kr-ustecky.cz) a Státního fondu životního prostředí
(www.sfzp.cz).

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
42. jednání Rady IV. volebního období bylo 12. března.

Nadační příspěvek od ČEZu
Radní rozhodli o uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ. Na jejím základě
převede ČEZ, a.s. příspěvek 25 mil. Kč na účet kraje. Finance jsou
určeny pro SŠ technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov (zateplení budovy a úprava interiérů) – 15 mil. Kč a příspěvek kraji do programu na podporu výměny kotlů – 10 mil. Kč

Peněžní dar od Severní energetické
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MŮJ NÁZOR: ZVYŠUJE SE ZÁJEM TURISTŮ O ÚSTECKÝ KRAJ
Podle Českého statistického úřadu navštívilo Ústecký kraj v posledním čtvrtletí roku 2013 téměř
o pětinu více turistů než v roce 2012. Ubytovací zařízení v našem regionu pak zaznamenala o více než
sedm procent navýšený počet přenocování. To jsou
čísla, která dokazují, že aktivity kraje v oblasti cestovního ruchu a propagace mají smysl. Nárůst byl
největší ze všech našich krajů. Čemu to přičítáte?

Členové rady též rozhodli o přijetí peněžitého daru ve výši
5 000 000 Kč od společnosti Severní energetická a.s. Polovina
bude převedena do Fondu Ústeckého kraje, polovina rozdělena
žadatelům o dotaci v rámci prostředků kraje získaných z darů.

trend byl minimálně stejný, pokud ne vzrůstající.

Regionální drážní doprava
Byla schválena realizace přípravy objednávky jízdních řádů regionální železniční dopravy u dopravce České dráhy a.s. pro jízdní řád
2014/2015 za podmínek, že do uzávěrky jízdního řádu budou nalezeny úspory ze soutěží na nové dopravce ve veřejné autobusové dopravě.

časné době chybí. Ústecký kraj
má obrovský potenciál rozvoje.
Pokud tedy počet turistů v našem
kraji neklesá, děje se tak navzdory
klesající podpoře současného politického vedení odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
krajského úřadu. Stačí se podívat
na rozpočet Ústeckého kraje.
Musí to pak dohánět a nahrazovat
ostatní odbory. Dobrý výsledek
je tak mnohdy zachraňován nelehkou prací destinačních agentur, Evropských peněz využitých
v minulosti a v neposlední řadě
každodenním bojem samotných
aktérů v oblasti turistického ruchu
provozovatelů restaurací, hotelů,
penzionů, drobných podnikatelů.

Na logopedickou prevenci
Radní souhlasili s poskytnutím účelově určeného příspěvku
zřizovatele pro Logopedickou základní školu, Měcholupy 1, p. o.,
ve výši 75 000 Kč na realizaci dvou kurzů Primární logopedická
prevence. Cílem projektu je pozvednutí úrovně práce s dětmi s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností, jejichž počet,
dle statistik ÚIV, za poslední desetiletí narostl téměř o 50 %.

NAVŠTÍVILI NÁS

N

a pozvání hejtmana pobýval v pondělí 24. března na krátké
pracovní návštěvě Ústeckého kraje velvyslanec Francouzské republiky v ČR Jean-Pierre Asvazadourian (na snímku).
Francouzský diplomat, jenž působil na různých pozicích na velvyslanectvích řady evropských i zámořských zemí, od loňského
roku zastupuje zájmy Francie v Praze. J.-P. Asvazadourian je rytířem Řádu čestné legie a důstojníkem Řádu za zásluhy. V Ústí
nad Labem se francouzský ambasador setkal v doprovodu dalších
pracovníků velvyslanectví na krajském úřadu s hejtmanem Bubeníčkem a zapsal se také do Pamětní knihy. Odpoledne měl pan
velvyslanec v krajském městě další program.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa
ŘEDITELE(KY)
Konzervatoře, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvkové organizace

Gabriela Hubáčková (KSČM),
zastupitelka
a poslankyně PČR
V každém případě to považuji za velmi dobrou zprávu pro
všechny obyvatele našeho kraje. Do pozitivní prezentace ÚK
se pravidelně investují nemalé
prostředky, je tedy dobře, že se
na náš kraj přestává pohlížet
jako na kraj dolů nebo průmyslové a chemické výroby. Tomu
tak již dávno není. Máme zde
dostatek kvalitních možností
k rekreaci, relaxaci i poznávání. Snad k tomu přispěla lepší
propojená infrastruktura, tím
mám na mysli ubytování a nabídku atraktivních míst k vyžití.
Je dobré si uvědomit, že zde najdeme koupaliště, aquaparky,
památky a stavby, které jsou vyhledávány i ﬁlmaři, zoologické
zahrady, dostatek cyklostezek,
možnost výletů po vodní cestě
až do zahraničí, řadu rozhleden,
historických památníků i nepřeberné množství zábavy pro
sport i odpočinek. A to všechno
je zasazeno do jedinečné krajiny
Krušných hor a Českého Středohoří. Zcela jistě to je i práce
všech kteří pomáhají našemu
regionu v této problematice
cestovního ruchu. Dovolím si
tedy popřát nám všem, aby tento

Radek Vonka (ODS)
zastupitel
Je to především díky nastaveným podmínkám v oblasti cestovního ruchu z minulých let. V období, kdy za rozvoj cestovního
ruchu zodpovídala ODS zastoupená mojí osobou, byl schválen
v červnu 2010 dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2010–2015, který
stanovil principy rozvoje tohoto
důležitého odvětví. Především
vznikl marketingový projekt Brána do Čech a na stejném principu jsme nově založili destinační
agentury České Středohoří, Dolní
Poohří, Krušné hory. V neposlední řadě kraj přistoupil jako zakladatel do o.p.s. České Švýcarsko.
Ústecký kraj byl a je investorem
páteřní sítě cyklostezek v Ústeckém kraji. Z minulosti vzpomenu
také realizaci projektu tzv. hnědých cedulí u silnic, které upozorňují a posléze navigují na vybrané turistické cíle. Je škoda, že se
tento projekt dále nerozvíjí. Mohl
bych pokračovat dalšími příklady, kdy se peníze vložily nejenom
do propagace, ale i do věcí, které
mají fungovat dlouhodobě a být
trvalou zárukou rozvoje. To v sou-

Josef Zoser (PRO! Kraj),
zastupitel, předseda Sdružení
pro rozvoj Šluknovska
Na první pohled je důvod
k určité spokojenosti, ale tu bychom neměli přehánět. Někde
se již muselo projevit to, že jednotlivá města, obce, dobrovolné svazky obcí, MAS i samotný
Ústecký kraj do tohoto odvětví
investují nemalé prostředky.
Čtyři krajské destinační agentury, investice do cyklostezek
i rozsáhlé opravy kulturních
památek se pozitivně odrážejí
v počtu návštěvníků. Těch by
však mohlo být podstatně víc
v případě, že by uvedené odvětví nebylo stále podﬁnancováno. Stačí se podívat nedaleko
za hranice do Saska na hrady
Oybin či Königstein, nebo
projet městečko Bad Schandau, navazující přímo na naše
Hřensko. Domnívám se, že
Šluknovský výběžek je jedním

z míst, které v našem kraji splňuje právě zmíněná kritéria.
Nádherná příroda, Národní
park Českosaské Švýcarsko, tři
CHKO, množství rozhleden,
turistických tras, technických
a kulturních památek. Rozvoj
tohoto odvětví je jednou z možností, jak řešit svízelnou situaci
našeho sociálně chudnoucího
regionu. Nejprve je však nutné
se zaměřit na zlepšení stavu komunikací, parkovišť a na „politické“ doladění dopravní
obslužnosti (ekonomicky to
nebude nikdy vycházet). Poté je
třeba investovat do samostatně
infrastruktury cestovního ruchu např. budováním hustější
sítě cyklostezek, propojujících
zajímavé regiony. Konkrétně
např. investovat do nově vznikajícího produktu cestovního
ruchu, kterým by mohlo být
propojení Krkonoš přes Jizerské a Lužické hory až do Krušných hor. Podpořit projekt
„Nové hřebenovky“ a připojit
se tím k Libereckému kraji, který již některé úseky zprovoznil,
bude mít větší smysl, než investovat desítky milionů do propagace rozvoje cestovního ruchu
na výsypkách.

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Pokud se jedná opravdu o turisty, tak z toho mám radost, je
vidět, že i u nás je na co koukat
a co navštívit. Může se však také
jednat o turisty z řad zlodějů, lupičů a sexuálních pracovnic, a to
je pr... Takže držím palce, ať jsou
to jen ti praví turisté!

Zlatý erb 2014: Vítězství
pro Podbořany, Tisou a Most

Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo
ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• morální a občanská bezúhonnost • dobrý zdravotní stav
• znalost problematiky řízení školství
a školských předpisů • organizační a řídící schopnosti
K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb.
• doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu všech
zaměstnání potvrzený posledním
zaměstnavatelem • strukturovaný životopis • lékařské potvrzení o
způsobilosti pro vedoucí pracovní místo ředitele školy ne starší 2
měsíců • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců
nebo doklad o jeho vyžádání • koncepci rozvoje školy (max. rozsah
5 stran strojopisu)
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele je 6 let
s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 2. 5. 2014 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 – neotvírat“.

V

jedenáctém krajském kole
celostátní soutěže (ta už
má 16. ročník) nejlepších internetových stránek měst a obcí
Zlatý erb 2014, jehož výsledky
byly vyhlášeny minulý týden na
krajském úřadu, zvítězily v jed-

notlivých kategoriích Podbořany, Tisá a Most a zároveň postoupily do celostátního finále.
Nejlepší elektronická služba:
1. Podbořany – Modul pro seniory, 2. Most – Kiosek s interaktivními formuláři pro evidenci

motorových vozidel, 3. Žatec
– Virtuální prohlídka radnice.
Nejlepší webová stránka obce:
1. Tisá – www.tisa.cz, 2. místo:
Povrly – www.povrly.cz, 3. Libochovany – www.libochovany.cz.
Nejlepší webová stránka města:

1. Most – www.mesto-most.cz,
2. Bílina – www.bilina.cz, 3. Postoloprty – www.postoloprty.cz
a Duchcov – www.duchcov.cz.
Cenu hejtmana Ústeckého kraje získala obec Bělušice (okres
Most – (www.belusice.cz).

Ústecký kraj
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KRÁTCE

V

Ústeckém kraji odevzdali lidé do separovaného sběru více
než 33 tun použitých baterií a akumulátorů, což bylo o 12%
více.než v roce předcházejícím. V celé ČR bylo dle informace společnosti Oceobat sebráno rekordních 1 031 tun

V

ládní agentura CzechInvest přivedla loni
do Ústeckého kraje investice za více než tři
miliardy korun. Devět projektů by mělo kraji, sužovanému vysokou
nezaměstnaností, přinést až 1203 nových pracovních míst. V roce
2012: 30 projektů, 2,935 mld. Kč a 1218 míst.

O

fotbalových novinkách, o zvažované dostavbě stadionu ve Varnsdorfu a rozvoji mládežnického sportu a fotbalu zvlášť, jednal v krajském
městě s Oldřichem Bubeníčkem předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta (na snímku). Přítomen
byl i radní Ladislav Drlý.

S

třední škola řemesel a služeb Děčín, p. o. pořádala 3. ročník kadeřnické soutěže Děčínská vlna
2014. Účastníci porovnávali své dovednosti ve dvou
kategoriích – v účesech pro dámy a pro pány. V obou obsadili zástupci kraje (školy Litvínov - Hamr, Děčín, Teplice) přední příčky.

V

ZŠ praktické Bílina byl „Silácký víceboj“. Silových disciplín (veslování na trenažéru, bench-pressu, shybech a páce) se zúčastnilo 50 kluků a dívek
ze sedmi škol kraje ve čtyřech kategoriích. Dvě zlaté
medaile vybojovali závodníci z Dlažkovic, po jedné z Kadaně a Teplic.

V

Elektrárně Ledvice zasedala Energetická komise. Průběžně byla hodnocena Rámcová smlouva o spolupráci, hovořilo se o zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií a plánech Skupiny ČEZ. Komisi
tvoří vedení Ústeckého kraje a představitelé společnosti ČEZ.

V

bývalé prodejně naproti mosteckému koupališti je nyní klubovna pro starší občany. Bude místem setkávání a volnočasových
aktivity seniorů z Mostu. Rekonstrukce vyšla na 4,5 mil. Kč. Je tu moderní audiovizuální technika, pohodlný nábytek a několik počítačů.

P

ři setkání hejtmana se Zdeňkem Peckou,
ředitelem Sportcentra Račice, a Michalerm
Kurﬁrstem (na sn.) z českého veslařského svazu, zazněla fakta o projektu Sportcentra Račice a Klubu vodních sportů Štětí. Přítomna byla Dagmar Waicová,
předsedkyně zastupitelského výboru.

P

o celý březen byla otevřena putovní výstava Sláva
krušnohorského hornictví v Galerii Jirkov, vernisáž
tu zahájila radní Jitka Sachetová. Expozice představuje
cestu Krušnohoří do UNESCO, historii hornictví a slávu
tohoto řemesla. V dubnu se výstava přesune na Městský úřad v Oseku.

Ž

áci oboru Dopravní prostředky
na Střední průmyslové škole Ústí
n. L. p. o. pomáhali zjišťovat informace
o využívání linek městské hromadné
dopravy. Pozorování se věnovali v polovině března. Průzkumy si
vyžádal Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

V

Ústecké sportovní hale Sluneta se 15. března
představilo přes 1 000 tanečníků z Ústeckého
regionu. Odstartovala tu první ze série soutěží CDO
DANCE LIFE TOUR. Představí se zde 11 klubů s 60
formacemi v disciplínách hip hop, street show, disco
dance, moderna, jazz, latino show a dalších.

V

Roudnici n. L. probíhá už 51. Roudnické hudební jaro pořádané Kulturním zařízením města, p.o.
V dubnu je na programu např. 6. 4. od 17 hodin Stabat
Mater v Kostele Narození P. Marie nebo 24. 4. V Galerii
moderního umění koncert Stamicova kvarteta (17 h.).

U

vyhlášení Dobrovolníka Děčína byli také
představitelé Ústeckého kraje. Celkovým
vítězem je Jan Ďurďák za dlouholetou práci
ve společnosti Parkinsonik, oceněni byli i Josef
Dzurko, Čestmír Štěpán a Anna Zárubová (speciální ocenění za obdivuhodnou celoživotní práci).
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O spolupráci s Regionální
radou odborových svazů
H

ejtman se setkal s předsedou Regionální rady
odborových svazů ČMKOS
Ústeckého kraje Jiřím Cingrem a místopředsedkyní rady
Lenkou Štěpánkovou (oba
na snímku). „Pravidelná jednání s odboráři považuji za velmi
prospěšná. Krajská odborová
centrála má s Ústeckým krajem
mnoho společných témat. Jsou
jimi zejména zaměstnanost,
dopravní obslužnost a zdravotnictví,“ uvedl na setkání Oldřich
Bubeníček.
Předseda RROS informoval
hejtmana o akcích, které v letošním roce chystá odborová rada.
Uskuteční se například setkání
s odborovým svazem ze Saska,
připravuje se kulatý stůl k tématu sociálně vyloučených oblastí
a zaměstnanost a proběhne společné jednání RROS s poslanci
a senátory zvolenými za Ústec-

ký kraj. Vedení regionální rady
i kraje hodnotí vzájemnou spolupráci jako užitečnou a zlep-

šující se. Odboráři by uvítali
větší zapojení ve výborech ZÚK
a komisích Rady ÚK, rovněž

mají zájem přistoupit k Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
jako další oﬁciální partner.

S euroregiony Krušnohoří a Labe
R

ada Ústeckého kraje schválila ﬁnanční příspěvek
na podporu spolupráce se dvěma Euroregiony – Krušnohoří
a Labe. Hejtman nedávno podepsal se zástupci obou institucí působících na území Ústeckého kraje příslušné smlouvy.

Podle nich dostane česká část
Euroregionu Krušnohoří příspěvek na činnost stejně jako
Euroregion Labe. Při podpisu
zdůraznili představitelé kraje
i předsedkyně ER Krušnohoří
Hana Jeníčková a představitel
ER Labe Otto Neubauer, že prá-

ce v oblasti životního prostředí,
ve vzdělávání či v podpoře podnikání se v kraji úspěšně rozvíjí.
V přeshraniční spolupráci dochází k oboustranně prospěšným výměnám zkušeností,
pořádají se společné zajímavé
akce a probíhá součinnost i při

realizaci společných projektů.
Práci ER Krušnohoří a ER Labe
ocenil vedle hejtmana rovněž 1.
náměstek hejtmana Stanislav
Rybák, který se jako zástupce
Ústeckého kraje pravidelně zúčastňuje zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří.

Doprava Ústeckého kraje s novým logem
Ú

stecký
kraj
zajišťuje
na svém území veřejnou
přepravu osob v závazku veřejné
služby. Rozsáhlá síť je tvořena
systémem regionálních železničních a autobusových linek
se vzájemnou koordinací tras
a rozsahu spojů. Dosud však nebyl k dispozici výstižný název zastřešující všechny aktivity spojené s touto službou. Tak jako má
Ústecký kraj charakteristické
názvy a symboly pro určité odvětví, např. Brána do Čech, má

nyní prezentační název včetně
loga i odvětví zajišťující přepravu občanů. „Doprava Ústeckého kraje“ je pro cestující využí-

vající služeb autobusů a vlaků
objednávaných krajem novým
znakem, který bude zastřešovat
jednotné podmínky nabízené

služby a kontrolovat kvalitativní
prvky zajišťující její vyšší úroveň.
Realizační tým projektu se rozhodl prostřednictvím ankety zapojit do vzniku názvu veřejnost.
Z dodaných návrhů byla získána
cenná informace, jaká slova by
měl název obsahovat a jaký je
potenciál jeho začlenění do podvědomí obyvatel. Cestující nebude muset zjišťovat s jakým
dopravcem pojede, ale postačí,
že pojede s Dopravou Ústeckého kraje.

Krušnohorská dopravní komise jednala v Brandově
Dopravní komise Euroregionu Krušnohoří připravila své další jednání v Brandově na Mostecku.
Účastníci se seznámili s dosavadní realizací mezinárodního programu Ziel 3 / Cíl 3 a zabývali se novými náměty na dopravní projekty v dalším období.
Schůze se zúčastnil i radní Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.

P

V

ředseda německé části komise Jürgen Zimmermann
zdůraznil, že i menší dopravní
stavby jsou důležité a komise
by je měla zodpovědně připravit. Prioritou ve Fondu malých
projektů budou nadále projekty
společné dopravní výchovy dětí.
Důležitým bodem byla diskuze
o zpřístupnění hranic v Brandově pro automobilovou dopravu.
Současná situace neumožňuje
z důvodu bezpečnosti otevření

Ú

Dlouhodobá nezaměstnanost nás trápí nejvíce
S

Z

a účasti náměstka hejtmana Stanislava Rybáka a radní Jitky Sachetové byl otevřen rekonstruovaný kulturní dům v Lukavci u Lovosic. Obec
přišel na 5 milionů korun. Má sál pro 140 a restauraci pro 40 osob,
ordinaci praktického lékaře a brzy přibude i školka pro 16 dětí.

úterý 15. dubna se v jižní části našeho kraje setká hejtman se
starosty obcí a měst na dalším Hejtmanském dnu. Připravují
se dvě setkání – se starosty Mikroregionu Podbořansko (11 obcí
a měst) a posléze také Mikroregionu Radonicko (7) a Nechranicko
(5 obcí + Žatec a Kadaň).
vodní práce na sanaci sesunutého svahu
na D8 u Dobkoviček načali dřevaři odtěžováním sromů. Pracovníci LČR předpokládají, že dřevo vytěží na přelomu března a dubna
a následně bude moci být zahájen geologický průzkum předcházející
samotné stabilizaci svahu.

tát by měl pomoci Ústeckému
kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl
by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních
služeb na kraje od roku 2015,
nezatěžovat zbytečnou byrokracií

staré spojovací silnice přes stávající most do turisticky vyhledávaného areálu Saigerhütte.
Navrhovaný obchvat je na české straně připraven a stavba by
měla být brzy zahájena. Naopak
na saské straně je problém, zahájení stavby může trvat údajně
až tři roky. Podmínkou saské
strany je výstavba nového mostu
na obchvatu s nosností 40 tun,
ale obce na české straně chtějí
tonáž do 3,5 tuny.

a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém
dobře fungoval a evropské dotace
pomohly v potřebných oblastech.
To jsou témata setkání více než
stovky starostů z Ústeckého kraje, které pořádal Svaz měst a obcí

JAROSLAV KOMÍNEK (vlevo) a Jürgen Zimmermann.

ČR. „Krajská setkání se věnují
aktuálním tématům měst a obcí,“
řekl nám místopředseda Svazu
měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš. „V Ústeckém kraji
je velkým problémem nezaměstnanost a stále nízká vzdělanost.

Nezkreslený pohled místních,
který se jako Svaz dozvídáme právě na krajských setkáních, předáváme zástupcům vlády a zákonodárcům tak, aby právní předpisy
chystali či upravovali na základě
reálného života.“

Ústecký kraj
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O řešení problémů Šluknovského výběžku Den záchranářů

poprvé v Děčíně

Na zasedání starostů regionu na severu okresu
Děčín, zapojených do činnosti Sdružení pro rozvoj Šluknovska, zavítal
do Horního Podluží také
hejtman kraje Oldřich
Bubeníček.

J

edním z bodů prvního letošního zasedání Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje (BRÚK) byla organizace již šestého Dne záchranářů, který se bude letos konat
v Děčíně na Smetanově nábřeží
v sobotu 21. června. Odehrát se
měl na tomto místě už loni, vše ale
překazily povodně, které všechny
složky Integrovaného záchranného systému povolaly do terénu.
Úvod jednání BRÚK, které se
tentokrát konalo na Krajském
ředitelství Policie Ústeckého kra-

P

ředstavitelé více než dvou
desítek měst a obcí hovořili
o autobusové i železniční dopravě a speciálně o chystaném
otevřením trati přes německý
Sebnitz. Tématem byly rovněž
odpady, konkrétně nespokojenost s tím, že uzavřením skládky
ve Šluknově přichází region o peníze a komunální odpad se vozí
do sousedního kraje, do Volfartic.
V oblasti regionálního rozvoje zazněl požadavek na vyšší investice
do cestovního ruchu, rozšíření
cyklostezek a realizaci nové turistické trasy Nová hřebenovka.
Hejtman seznámil starosty
s posláním Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje ve snižování

HEJTMAN (vlevo) s předsedou Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josefem Zoserem, který je též starostou
Jiřetína pod Jedlovou a krajským zastupitelem. Na snímku je i radní Ladislav Drlý.

nezaměstnanosti, která je právě
na Šluknovsku opravdu enormně vysoká – v celém výběžku dosahuje 17,5 % práceschopného
obyvatelstva. Dalším možným
stimulem by měla být vládní do-

tace 100 milionů korun na tvorbu
nových pracovních míst. Účastníci hovořili také o rozvoji turismu, o prevenci kriminality nebo
problematice průmyslových zón.
Spolu s hejtmanem Bubeníč-

Deset milionů korun
v Programu prevence kriminality

M

témů (například prostřednictvím
městských kamerových dohledových systémů, vybudováním
mříží, nebo instalací fotopastí
a dalších), tak i projekty zaměřené
na osoby, které by mohly trestnou
činnost páchat, či by se naopak
mohly stát obětí trestné činnosti.
Takové projekty jsou směrovány
zejména na ohrožené děti a mladistvé, se kterými pracují kurátoři
pro mládež nebo pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
na rodiny těchto dětí, na osoby navracející se z vězení nebo odsouzené k alternativnímu trestu odnětí
svobody. Projekty však mohou být
zacíleny také na možné oběti trestných činů, tedy na zranitelné sku-

kem se do jednání zapojili také
radní Ladislav Drlý, zástupkyně
ředitele krajského úřadu Monika
Zeman nebo Karel Giampaoli, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálních věcí.

Ilustrační foto archiv

Příspěvek Jiřího Řeháka, hnutí PRO! Kraj

Ú

steckému kraji byly nezodpovědným a leckdy
protiprávním čerpáním eurodotací způsobeny škody. Jako opozice vnímáme referendum jako
poslední možnost, jak donutit krajské politiky zákonným způsobem, aby vzniklé škody vymáhali po
vinících. Jde nejen o zákonnou, ale i morální rovinu,
neboť elementární základy práva říkají, že platit musí
viník. A koneckonců to ukládá i zákon o krajích.
Kraj ale tvrdí, že žádné škody nevznikly.
Podle našeho názoru vznikly a lze je rozdělit do
několika skupin. První je plošná dvoumiliardová
pokuta za selhání systému rozdělování eurodotací
v kraji, druhou jsou pokuty v jednotlivých projektech za konkrétní pochybení. A zanedbatelné nejsou ani pokuty udělené antimonopolním úřadem.

V RÁMCI PROGRAMU prevence kriminality pořádá odd. sociální a právní ochrany dětí z lounské radnice
výjezdová setkání. Většinou se jedná o prodloužené víkendy. Foto: archiv MěÚ Louny

inisterstvo vnitra ČR každoročně vyhlašuje Program
prevence kriminality v ČR. V rámci tohoto programu jsou podporovány preventivní projekty měst
a obcí (i krajů) v oblasti situační
a sociální prevence a informování
občanů. Města a obce Ústeckého
kraje jsou každoročně úspěšné
v získávání dotací v tomto programu. Z celkové částky 50 mil. Kč
určené pro celou ČR pravidelně
získávají žadatelé našeho kraje
více než deset milionů korun.
Znamená to, že tento program
podporuje jak projekty zaměřené
na omezení či zamezení páchání
trestné činnosti na určitých místech za pomoci konkrétních sys-

je, patřil aktuálním informacím
o dostavbě dálnice D8 a prezentacím činnosti jednotlivých složek
za rok 2013. Ředitel krajské policie plk. Tomáš Landsfeld mluvil
o stavu veřejného pořádku a také
upozornil na nově budované operační středisko, ředitel krajských
hasičů plk. Roman Vyskočil představil požární ochranu regionu
a ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Josef Trmal
mluvil o situaci týkající se výskytu
spalniček.

piny obyvatel, jakými jsou například senioři, ženy či dětské oběti.
Některé z projektů propojují obě
uvedené skupiny, jak možné pachatele, tak i možné oběti trestné
činnosti, a zaměřují se i na celou
komunitu.
Jedním z takto zaměřených
sociálních projektů, který významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti obyvatel měst či městských částí, kde je zvýšené riziko
páchání trestné činnosti, je projekt Asistent prevence kriminality. O něm si povíme v dubnovém
vydání našich novin.
Jana Kubecová,
krajská manažerka prevence kriminality,
Krajský úřad ÚK

Kraj ovšem tvrdí, že viníky má hledat policie, a nikoliv on. (...) Zákon nehovoří o tom, že škoda se má
vymáhat pouze v případě spáchání trestného činu.
Mimochodem obdobných případů vymáhání euroškod je mnoho. Ostatně ve věci exnáměstka Koudy
se k trestnímu řízení připojila jako tzv. poškozený
i dvě ministerstva, která hodlají vymáhat škody ve
výši téměř 300 mil. Kč, a stejně bude postupovat
Úřad ROP SZ ve věci obviněného exhejtmana Šulce a vyplacených „zlatých padáků“. Jenom Ústecký
kraj pouze platí a nic od viníků nevymáhá.
(...) Zájemci mohou podrobnější informace získat na webu www.krajskereferendum.cz.
Názory obsažené v příspěvku nemusí
vyjadřovat názory vedení Ústeckého kraje.

Významný příspěvek zkoumání
a interpretace sasko-českých vztahů

Z

ávěrečná konference nedávno ukončila dvouletý projekt
Sasko-české vzájemné vztahy
v proměnách času. Na setkání
historiků, učitelů a dalších hostů, které zahájila náměstkyně
hejtmana Jana Vaňhová, byla
představena výuková publikace
v české a německé verzi.
Ústecký kraj, jako vedoucí
partner projektu a jeho administrátor, získal na celý projekt
ﬁnanční dotaci z Programu Cíl
3/Ziel 3 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj EU. Peníze byly využity
nejen na tvorbu a tisk zajímavé
a obšírné publikace, ale rovněž
na organizaci předcházejících
vzdělávacích akcí o česko–sas-

kých vztazích. Patřily k nim
semináře pro učitele na obou
stranách hranic i zahájení výuky na pilotních školách. Kapitol
je několik, například Spojenci
a nepřátelé, Vlast a víra, Dědictví industrializace, Sousedé
v dobrém i zlém, Krajina přírodních prostor bez hranic, ale
také kapitola Hraniční přesahy:
zločin, dobrodružství, humor.
Historickým obdobím mapování

a osvětlování historie je raný novověk až doba naší současnosti.
Autory odvážného počinu jsou
doc. Kristina Kaiserová z Filozoﬁcké fakulty ústecké Univerzity J. E. Purkyně a Prof. Walter
Schmitz z Technické univerzity
v Drážďanech. Vedle nich přispěli fundovanými texty i další
odborníci od nás i ze Saska.
Publikace v českém jazyce
nebo němčině je k dispozici
na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje a dostanou ji také učitelé
historie a dějepisu na středních
školách, pro které se chystá další
seminář. Vše bude brzy k dispozici i na internetu v češtině
i němčině

Exekuce – fakta a mýty (2. část)
Exekuce jsou v posledních letech velmi vděčným mediálním tématem, bohužel však kvalita podávaných informací není úměrná četnosti článků a reportáží,
které toto téma řeší. Nejčastěji se tak lze setkat se srdceryvnými příběhy, které sice v daném případě mohou být pravdivé a oprávněné, často však lze pochybovat
o objektivitě a zcela jistě z nich nelze odvozovat relevantní informace, použitelné i pro další osoby, které exekuce postihla. Není tedy od věci připomenout si
některá fakta a vyvrátit mýty, které mezi lidmi kolují.
Mám-li trvalé bydliště na úřadu, jsem nepostižitelný.
NE – exekutor může provést exekuci tam, kde se domnívá, že má
povinný svůj majetek. Po doručení exekučního příkazu či jiného dokumentu, naznačujícího chystanou exekuci, je tedy vhodné s exekutorem komunikovat a nesnažit se skrývat.
Exekutor může zabavit co chce, tedy i věci jiné osoby, než dlužníka,
obrana v takovém případě neexistuje.
NE – k excesům, během kterých exekutor (zaměstnanec exekutorského úřadu) sepíše bez dalšího zkoumání i věci cizí osoby, samozřejmě bohužel dochází. V případě sepsání věci ve vlastnictví jiné osoby musí
tato osoba nejpozději do třiceti dnů od provedení soupisu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, je-li
exekutorem zamítnut, potom vylučovací žalobu k soudu. Pokud jsou tyto věci nejen sepsány, ale i odvezeny, má exekutor povinnost je po prokázání vlastnictví jiné osoby na vlastní náklady dopravit zpět.
V průběhu soupisu věcí si exekutor může dělat co chce.

NE – Policie ČR již nebývá přítomna prováděné exekuci, můžete
však požadovat pořízení videozáznamu z průběhu soupisu. Je však
nutno říci, že tento záznam exekutor většinou pořizuje i bez Vaší žádosti, právě z důvodu, aby předešel následným sporům a aby bylo
možno bez problému doložit zákonný průběh exekuce.
V případě, že se i Vás exekuce dotkla a máte o správnosti průběhu
pochybnosti, můžete se obrátit na Poradnu při ﬁnanční tísni o.p.s., která s Vámi jednotlivé kroky řízení
projde, přezkoumá a zjistí, zda byl zvolený postup v pořádku. Poradnu naleznete v budově B Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, v ulici Dlouhá 15. Do poradny je nutno se předem objednat.
Nyní nás naleznete i na Facebooku: facebook.com/poradnapriﬁnancnitisni. Bezplatně zde můžete stáhnout vzory důležitých podání a dokumentů. Pondělní bezplatná linka: 800 722 722,
Telefon: 411 135 200, E-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz, www.ﬁnancnitisen.cz.

Ústecký kraj

březen 2014

5

Atletice pro děti se v našem kraji daří
Díky již čtyřleté spolupráci kraje a Českého atletického svazu mohou děti na severu republiky nejen
navštěvovat řadu atletických kroužků, ale také si
užívat jim na míru šitých sportovních akcí, při kterých se potkávají s našimi nejlepšími atlety.

A

kce Atletika pro děti se v kraji těší velké návštěvnosti.
Už na té první loňské, která byla
v červnu připravena pro děti v Litoměřicích, „atletilo“ spolu s jedním z nejlepších koulařů planety,
Ladislavem Prášilem, na 550
dětí. Ještě více nabito bylo při jeho
druhé návštěvě v kraji, v Mostě
si sportování za podpory sympatického siláka užilo 750 dětí
ze základních škol a mateřinek.
Nejvýznamnější akcí loňska však
byla Velká cena Atletiky pro děti
s podtitulem Staň se atletickou
nadějí Ústeckého kraje, na které
soutěžila dvacetičlenná družstva druháků až čtvrťáků z osmi

základních škol. Usilovnému
zápolení celkem 720 účastníků
přihlížela v roli patronky i Zuzana
Hejnová. „Byla jsem na podobných akcích už několikrát a pokaždé se mi hodně líbily. Dětí je
čím dál víc a jsou stále nadšenější.
Věřím, že i díky tomuto projektu
se vychovají noví reprezentanti,“
prohlásila vítězka ankety Sportovec roku ČR a Nejlepší atletka Evropy 2013 a ocenila péči, které se
v Ústeckém kraji dětem dostává.
Ta se neomezuje jen na zmíněné
akce, díky podpoře kraje se proškolují stále noví a noví trenéři,
kteří se o správný rozvoj dětí starají, a také jsou pořizovány speci-

AKCI Velká cena Atletiky pro děti podpořila vloni atletka Zuzana Hejnová a za Ústecký kraj Jana Vaňhová. foto Milan Gattringer

ální atletické pomůcky uzpůsobené dětem daného věku.
„Je důležité podporovat tyto
projekty. Vynaložení ﬁnančních
prostředků do budoucích atletických nadějí je ze strany veřejnosti vnímáno jako velice správné

a Ústecký kraj bude tento projekt
podporovat i nadále, protože není
nic hezčího než pohled na rozzářené tváře dětí, které se těchto
projektů zúčastňují,“ dodala Jana
Vaňhová, náměstkyně hejtmana
Pavla Pražáková
Ústeckého kraje.

Nejlepší byl Jakub Vorlíček

N

a
krajském
úřadu byly 12.
března
vyhlášeny
výsledky 2. ročníku
soutěže Nejlepší mladý chemik Ústeckého kraje. Soutěž probíhala od loňského
roku ve třech kolech
se stovkami soutěžících. První
kolo bylo v režii základních škol,
druhé se stále ještě teoretickými
úlohami se konalo již na středních
školách. V lednu se potom uskutečnilo na středních školách třetí
kolo, a to praktickou částí. V celkovém hodnocení zvítězil Jakub
Vorlíček ze Základní školy s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů (ZŠ

s RVMPP) v Teplicích, 2. místo
obsadil Jiří Smola ze ZŠ a MŠ
Meziboří, 3. Aneta Šnejdarová ze
ZŠ U Stadionu v Litoměřicích,
4. Martin Trávníček (ZŠ V. Talicha v Mostě) a 5. Michal Vitík
(ZŠ s RVMPP Teplice). Všech
pět talentovaných chemiků bude
Ústecký kraj reprezentovat v republikovém kole soutěže 4. června
v Pardubicích.

Unikátní laboratoř
diagnostiky pohonů

Žáci z Děčína se učí kovat i starat o včely

KROUŽEK odpoledního kování v děčínské dílně.

T

ři střední školy z Děčína se
zapojily do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Díky tomu budou
jejich odborné učebny vybaveny

né výuky. Nové vybavení učebny
geodezie, elektro dílny, stavební
a strojní laboratoře získá díky
projektu VOŠ, Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní. Ta zatím spolupracuje
se čtyřmi základními školami
a pro jejich žáky připravila kroužek modelové železnice, kování,
modelování ve 3D a geodezie.
Středoškoláci se již byli podívat na Masarykově zdymadle,
ve vodní elektrárně v Ústí nad
Labem i v elektrárně Tušimice.
Moderní soustruhy CNS získají
k výuce v rámci projektu studenti
Střední školy dopravní a technických řemesel spolupracující se
16 ZŠ. Díky tomuto vybavení budou připraveni zapojit se do práce s novou technikou ihned
po nástupu do zaměstnání. Pro
ně připravila návštěvu všech
svých osmi pracovišť. Tam si děti
vyzkoušely práci s různými pří-

stroji a technologiemi. O absolventy této školy je mezi podniky
v děčínském okrese velký zájem.
Děti ze šestnácti základních
škol mohou také například navštěvovat včelařský kroužek,
který pro ně připravila Střední
škola zahradnická a zemědělská
A. E. Komerse Děčín – Libverda. Kroužek je určen pro žáky
základních škol i pro středoškoláky. Děti se v něm seznamují
s podrobnostmi o ošetřování
včelstev během roku, s využitím
medu v potravinářství a s vlivem
apiterapie na lidský organismus.
V projektu se na této škole počítá i s pořízením vybavení veterinární ošetřovny, učebny chemie,
biologie a mikrobiologie, akvaristiky a teraristiky a učebny zpracování zemědělských produktů.
Celý projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

nejmodernější technikou a žáci
středních škol i spolupracujících
základních škol se dozví zajímavosti přírodovědného a technického charakteru nad rámec běž-

S

třední průmyslová škola
Ústí nad Labem, jež je jako
krajská příspěvková organizace také jednou z páteřních
škol Ústeckého kraje, se snaží
neustále zdokonalovat výuku
a propojovat odborné znalosti
s praxí a technickým výcvikem.
Proto otevřela novou učebnu
diagnostiky pohonů, v níž je pět
žákovských pracovišť a jedno
pracoviště pedagoga. Na nich
budou simulovány poruchy,
které se žáci budou učit diagnostikovat. V rámci středních škol

Aleš Sovák programuje CNC stroje

Ž

áci Vyšší odborné školy a střední školy Varnsdorf se zúčastnili krajského kola soutěže Kovo
Junior mechanik – seřizovač v programování CNC
strojů. Aleš Sovák zvítězil a postoupil do celostátního kola. David Nehyba pak skončil na čtvrté příčce.
Aleš Sovák programoval v řídícím systému Heidenhain a David Nehyba v řídícím systému Sie-

mens. „Úspěchy žáků v posledních letech na těchto
soutěžích dokládají, že výuka a praxe programování
CNC strojů na naší škole je na vysoké úrovni. Žákům
děkuji, i učiteli Antonínu Hendrichovi, který se podílel na jejich odborné přípravě,“ řekl Petr Jakubec,
ředitel školy, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Michal Hovanycz, vedoucí učitel odborného výcviku

Projekt z evropského programu
Comenius: studenti
z osmi zemí o práci s minoritami
Č
tyřdenní setkání studentů
a pedagogů ze středních
škol osmi zemí Evropy mělo
krátké zastavení i na Krajském
úřadu ÚK. Vrcholil tak projekt
Život minorit s námi nebo vedle
nás. Hostiteli středoškolského
projektu z programu Comenius,
který je zaměřený na celoživotní
učení a mezinárodní spolupráci,
byli pedagogové a žáci ústeckého Gymnázia a Střední odborné
školy Dr. Václava Šmejkala, p. o.
Hejtman Oldřich Bubeníček
a předseda zastupitelského výboru pro národnostní menšiny
Pavel Vodseďálek ocenili společnou práci studentů a jejich
odborného vedení při pohledu

na problémy minorit a jejich
začleňování do života majoritní
společnosti. Účastníci setkání se
v diskuzi také dozvěděli od představitelů kraje podrobnosti
o práci s minoritami a členy
národnostních menšin, kterou
zastřešuje výbor krajského zastupitelstva.

Školy zúčastněné v projektu:
Käthe-Kollwitz-Schule
Langenselbold (SRN), Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Buj
(Maď.), Istituto Comprensivo
Novara di Sicila (It.)., Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza
Wielkiego Częstochowa (Pol.),
Stredná odborná škola Sv. Cyrila a Metoda Michalovce (SR),
5th Gymnasium of Stavroupoli
Thessaloniki (Řec.), Cigli Tegmen Ali Riza Akinci Anadolu
Lisesi Izmir (Tur.) a Gymnázium a Střední odborná škola
Dr. Václava Šmejkala Ústí n. L.
(ČR).

jde o špičkové pracoviště. Učebna byla pořízena z prostředků
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
za 2,5 milionu korun.
U slavnostního zahájení práce byli také poslankyně Gabriela
Hubáčková, Dagmar Waicová,
předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva a zástupci ﬁrmy
SPEA - Sdružení podnikatelů elektrotechniky a automatizace, které se
velkou měrou podílelo na realizaci
jednotlivých pracovišť.

Soutěž žáků
v počítačovém
projektování

S

třední
průmyslová škola
v Ústí nad
L a b e m
uspořádala druhý
ročník krajské soutěže v počítačovém projektování AutoCAD
a Inventor 2014 pod záštitou
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Do soutěže se mohly přihlásit technické
školy z Ústeckého i Libereckého
kraje. Nakonec jich bylo sedm
s téměř 40 účastníky (jednou
z nich byla i dívka). Soutěžilo
se ve dvou kategoriích – ve 2D
kreslení v AutoCADu a ve 3D
kreslení v Inventoru.
Z úspěchu se nakonec radoval
Adam Budínský z ústecké školy,
který vyhrál obě kategorie. V kategorii AutoCAD pak obsadili 2.
místo Václav Milota také z Ústí
a 3. místo Michaela Žabčíková
ze SPŠ Chomutov. V Inventoru
pak 2. příčku uhájil František
Macháček z VOŠ a SPŠ Varnsdorf a 3. místo patřilo opět Václavu Milotovi.
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Krajský ples se po deseti letech vrátil do Ústí nad Labem.
Vybral 173 tisíc korun pro zdravotně postižené

V

pořadí už 11. reprezentační
ples Ústeckého kraje v sobotu 8. března ovládl dům kultury v krajském městě. Tady se
tato vrcholná společenská akce
naposledy uskutečnila v roce
2004. Stovky lidí zakoupením
vstupenky podpořily dobrou

věc, protože výtěžek ze vstupného je každoročně věnován
na dobročinné účely. Letos se
vybralo 173 100 korun a peníze
zamířily do Domovů pro osoby
se zdravotním postižením Ústí
nad Labem.
Letošní ples, jehož generál-

ním partnerem byla společnost
NET4GAS, se nesl v duchu
dobrého vína, které pochází
z Ústeckého kraje a které mohli
návštěvníci ochutnávat. Večerem provázel moderátor Vladimír Hron, který v průběhu
večera i zazpíval, stejně jako

O Zlatou stuhu
v soutěži Vesnice roku

P

řipomínáme všem
obcím Ústeckého kraje s vesnickým
charakterem, že až
do konce dubna se
mohou na www.vesniceroku.cz přihlašovat
do dalšího ročníku soutěže Vesnice roku. Nejprve budou soutěžit v krajském kole, kde bude
vítězné obci udělena Zlatá stuha Ústeckého kraje za rok 2014

Václav Neckář se skupinou
Bacily a Monika Absolonová.
Nechybělo ani slosování vstupenek o hodnotné ceny, úvodní
předtančení v podání Severočeského divadla opery a baletu
nebo kvalitní orchestry a cimbálovka.

Ústecký kraj a Krajská Rada seniorů
Ú
Ústeckého kraje vyhlašují:

Výtvarnou soutěž
pro seniory z Ústeckého kraje

a další čtyři „barevná“ ocenění. Vítězná
obec (připomeňme si,
že vloni zvítězila v našem regionu Srbská
Kamenice) postoupí
do celostátního kola,
už dvacátého. To organizují
ministerstva místního rozvoje
a zemědělství a dále Spolek pro
obnovu venkova a Svaz měst
a obcí ČR.

Začátek soutěže: 1. dubna 2014
Ukončení soutěže: 31. května 2014
Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let
s trvalým pobytem v Ústeckém kraji

Soutěží se v kategoriích:
1. ruční práce, 2. kresba, malba, grafika, 3. fotografie
Soutěžící mohou zaslat max. jednu práci v každé kategorii.
Práce musí být označena jménem, příjmením,
věkem a kontaktními údaji (adresa, tel. č., příp. e-mail)
a informací, na jaký okresní klub seniorů dílo vrátit.

Stavba Ústeckého kraje 2013

Díla zasílejte na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Na obal viditelně napište:
Výtvarná soutěž pro seniory z Ústeckého kraje
Podrobnosti k soutěži naleznete na www.kr-ustecky.cz

Krajská Rada seniorů
Ústeckého kraje vyhlašuje

Soutěž o nejaktivnější
klub seniorů kraje
Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Začátek soutěže: 1. dubna 2014
Ukončení soutěže: 31. května 2014
Zúčastnit se mohou všechny seniorské organizace kraje,
které mají své výbory a pořádají pro své členy
volnočasové a jiné aktivity.
Přihlášky s popisem činností vašeho klubu zasílejte
asílejte na adresu:
RSČR, KR seniorů ÚK, V Jirchářích 705/3, 400 01 Ústí nad Labem
Na obálku viditelně napište:
ište:
Soutěž o nejaktivnější klub seniorů
niorů kraje
Podrobnosti k soutěži naleznete na www.rscr.cz
r.cz

Dubnové Severočeské farmářské trhy
JEDNA Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH a také nejdiskutovanějších staveb Ústeckého kraje – Mariánský most v Ústí nad Labem přes řeku Labe. Foto archiv KÚ

T

radiční soutěžní přehlídka
Stavba Ústeckého kraje společně s jarem mohutně zaklepala na dveře a letošní ročník byl
oﬁciálně a slavnostně vyhlášen
na společenském večeru na Kolibě v Litoměřicích. Stojí za připomenutí, že akce organizovaná
Okresní hospodářskou komorou
Litoměřice za odborné garance
České komory autorizovaných inženýrů a techniků byla poprvé vyhlášena v roce 2000 pod názvem
Stavba desetiletí Ústeckého kraje
tak, aby dodatečně obsáhla období od roku 1990. Odborná porota
tehdy jednoznačně vybrala za vítěze Mariánský most v Ústí nad
Labem. Most roku 1999 získal
cenu Evropské asociace ocelových
konstrukcí – ECCS (European
Convention for Constructional
Steelwork) European Steel Design Award. Mezinárodní asociace
pro mosty a stavební inženýrství

zařadila ústecký Mariánský most
krátce po jeho dokončení mezi 10
nejlepších staveb světa posledního
desetiletí. Další ročníky soutěže
byly již koncipovány ve dvouletých
periodách a ocenění si odnesly jak
výrazně architektonicky zpracované budovy, tak dopravní stavby, ale
i např. kaplička pod Milešovkou.
Soutěžní přehlídka, od počátku pod patronací hejtmana ÚK
a s generálním partnerem Lafarge
Cement,a.s., má od počátku nejen
upozornit na zajímavá stavební
díla na území Ústeckého kraje, ale
má sloužit i k propagaci regionu,
zvýšení sebevědomí autorů děl,
investorů či stavbařů.
Podrobnosti o soutěži a kontakt:
Okresní hospodářská komora Litoměřice, Velká Krajská 2, 412 01
Litoměřice, reditel.ohk.ltm@seznam.cz, tel. 602 185 224.
Mgr. Zbyněk Pěnka,
předseda OHK Litoměřice

U

ž čtvrtý ročník Severočeských farmářských trhů
(SFT), nad nimiž má záštitu
hejtman Oldřich Bubeníček,
pořádá za podpory Ústeckého
kraje občanské sdružení Český
um – Artiﬁcium Bohemicum.
Už v březnu v Ústí a v Teplicích trhovci nabízeli spousty
zboží, v dubnu se SFT rozjedou
naplno a nakupující pozvou
do několika měst kraje. V Ústí
n. L. od letoška nově na Mírovém náměstí vždy v úterý 1., 8.,
15., 22. a 29. dubna v době od
9 do 17 hodin, v Teplicích u OC
Olympia Srbice – pátky 4. a 18.
dubna od 12 do 18 hodin, v Chomutově na náměstí 1. máje – 5.
a 19. dubna (soboty) od 8–12 h,
v Kadani na Mírovém náměstí
ve středu 9. dubna od 9 do 17
hodin, v Litvínově u nákupního
střediska Máj ve středu 16. dub-

LETOŠNÍ PREMIÉRU měly Severočeské farmářské trhy už v pátek 7. března u obchodního centra v Srbicích
u Teplic. Při zahájení promluvil i radní Arno Fišera (zcela vlevo), jenž má v gesci mj. i zemědělství a potravinářství. Sám si pak – a prý dobře – u stánků nakoupil některé výrobky.

na od 10 do 17 hodin, v Jirkově
v sobotu 26. dubna od 8 do 12
hodin na náměstí Dr. E. Beneše.
Později přibudou i Most a Ště-

tí. Kromě Severočeských farmářských trhů budou otevřeny
farmářské trhy i v řadě dalších
měst, ty ovšem nejsou součás-

tí SFT, pořádají je sama města
nebo jiní organizátoři. Sledujte
místní tisk a webové stránky
měst a obcí.

Ústecký kraj
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Desetitisíce lidí
na Labské stezce
L

abská stezka je evropským
cykloturistickým fenoménem s mezinárodním charakterem. Je vedena na území 2 států
a 7 spolkových zemí v rámci
Německa a 4 krajů v České republice. Z celoevropského pohledu je pak stezka součástí sítě
dálkových cyklotras EuroVelo,
konkrétně stezky EuroVelo č. 7
(nazývaná jako Středoevropská
nebo Sluneční stezka) z North
Cape v Norsku na Maltu. Do Ústeckého kraje přichází jako
Elberadweg a mění se na Labskou stezku č. 2. Z celkových
asi 400 km na území ČR připadá
na Ústecký kraj 96 kilometrů,
které vedou od hraničního pře-

chodu Bad Schandau – Hřensko
směrem k prameni Labe v Krkonoších. Krajský úřad vloni
zakoupil a nainstaloval tři automatické sčítače, které monitorují pohyb na stezce a shromažďují
data o počtu cyklistů, bruslařů
a pěších. Sčítače byly na stezku
nainstalovány v dubnu loňského roku a od této doby probíhá
nepřetržitý monitoring. Data
za období od dubna do prosince
2013 nás všechny překvapila.
Dokládají, že stezka je opravdu
využívaná a investice do ní rozhodně není zbytečná,“ říká Jan
Szántó, radní pro zahraniční
vztahy, cestovní ruch a regionální rozvoj.

Ocenění z veletrhu ITB Berlín

J

iž podesáté v řadě získala Labská stezka ocenění jako nejnavštěvovanější a nejoblíbenější cyklostezka v Německu. Letos toto
ocenění pravidelně předávané u
příležitosti vyhlášení výsledků
barometru cyklistiky a cykloturistiky RadReiseAnalyse a studie
německého cykloklubu ADFC,
na veletrhu cestovního ruchu

O
JEDEN ZE SČÍTAČŮ nainstalovaných na cyklostezce podél Labe. Tento
je ve Velkém Březně nedaleko krajského města. Další stojí v Děčíně –
Křešicích a Třebouticích.

závodníky i návštěvníky přivítáme
opět s otevřenou náručí,“ řekl při
setkání s organizátory hejtman.
Letošní dvoudenní běžecký
festival 13.–14. září bude v prvním dnu nově doplněn „předzávodním proběhnutím“ veřejnosti s profesionálními elitními
účastníky běhu a sobotním podvečerním koncertem v centru
krajského města. Neděle 14. 9.
přivítá až 5500 běžců v hlavním
a doprovodných závodech.
Ústecký ½maraton za tři roky
své existence již stihl získat stříbrnou značku Mezinárodní atletické federace, a patří tak mezi 68
oceněných závodů po celém světě.
K zářijové sportovní mezinárodní
akci, snad té nejvýznačnější v Ústeckém kraji, se budeme vracet
i v dalších krajských novinách.

dbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého
kraje vyhlásil soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje. Přihlášky kolektivů ze základních škol a víceletých gymnázií můžete posílat
v prodlouženém termínu až do 15. dubna, soutěžní práce potom do konce dubna. Ústecký kraj chystá nejenom ocenění nejlepších literárních
děl (max. na formátu A4) doprovázených ilustracemi, ale také e-publikaci. Vyhlášení výsledků bude u příležitosti Dětského dne v červnu.
Podrobnosti, veškeré informace i přihlášky u Ing. Kláry Laňkové, odbor
Š,M a T krajského úřadu – lankova.k@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 305.

Dvě setkání s úspěšnými sportovci
Kraj podporuje mladé a nadějné sportovce, kteří již nyní slaví úspěchy ve svých
disciplínách, a na špičkové úrovni tak reprezentují Ústecký kraj. Nedávno se
hejtman setkal s talentovanými sestrami Anežkou a Eliškou Drahotovými
z Rumburku, které se vrcholově věnují chůzi, běhu a cyklistice, poté následovala schůzka s kickboxery z Mostu a ze Žatce.

D

vojčata Eliška a Anežka Drahotovy pocházejí z Rumburku ve Šluknovském výběžku,
ale momentálně studují na sportovním gymnáziu
v Jilemnici. Zaměřují se na několik disciplín – vytrvalostní chůzi, běh a cyklistiku. V sezoně absolvují
mnoho závodů v ČR, po Evropě i ve světě. Letos
se obě chystají mj. na závody do Číny a do USA.
Anežka Drahotová je aktuálně mistryní Evropy
juniorů v závodu chůze na deset tisíc metrů, který zašla v novém českém rekordu 44:15,87, Eliška
získala ve stejném závodě bronz.

MARTIN HAUSER s Čestným uznáním od hejtmana
Ústeckého kraje.

O záchraně památky v Lipové u Šluknova

H

ejtman Oldřich Bubeníček si v doprovodu Jitky Sachetové, radní Ústeckého kraje
pro kulturu a památkovou péči, a starosty obce
Lipová Pavla Svobody prohlédl tamní zámek.
Od roku 2011 je zámek ve vlastnictví občanského sdružení Via tempora nova, která, jak
řekl představitelům kraje jeho předseda – malíř a sklářský výtvarník Jan Rapin, chce provést
zásadní opravu zámku a jeho parku. Základní
ideou projektu záchrany zámku je obnova v jeho
původní podobě z doby vzniku z let 1737–1756.

Zámek nebyl po celou dobu své existence stavebně významně upravován a tím se zařazuje
mezi nejvýznamnější obdobné objekty v Čechách. Rekonstrukce již započala, a to i díky finanční podpoře Ústeckého kraje a veřejné sbírce občanského sdružení.
Během návštěvy obce si hejtman Oldřich Bubeníček a radní Jitka Sachetová prohlédli také nově
zrekonstruovaný podstávkový dům, ve kterém
obec zřídila muzeum, informační centrum a prostory pro volnočasové aktivity dětí a seniorů.
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ANEŽKA (vpravo) a Eliška Drahotovy v hejtmanské
pracovně.

ým kickboxerů v čele s trenéry Petrem Václavíkem
a Janem Greisigerem představil své svěřence, kteří
uspěli na MS v Itálii. Jedná se především o Jana Greisigera ml., který závodí za G-Titán Žatec a vyhrál dvě
první místa v ktg. do 81 kg mezi juniory, a dále o členy
klubu SK Leon Most – Barboru Zetkovou, která má
dvě druhá místa do 60 kg, Martina Hausera, který obsadil mezi kadety třetí a čtvrté místo do 63 kilogramů,
a Josefa Holdyho, který závodí v kategorii do 57 kilogramů. Mistrovství aneb festivalu bojového umění se
zúčastnilo na pět tisíc závodníků z celého světa.

Blahopřání stoleté paní Jarmile Kočové Hrady
a zámky
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ITB Berlín převzal i český zástupce Labské stezky, viceprezident
Evropské cyklistické federace z
Nadace Partnerství Daniel Mourek. Labská stezka se umístila s
velkým náskokem (13 % respondentů) před Mohanskou stezkou
(6,4 %) a stezkou Podél Baltu
(6,3 %) či německými částmi Dunajské nebo Rýnské stezky.

O nejlepší povídku a pohádku

Čtvrtý ročník ústeckého
½maratonu bude plný novinek
T
ři a půl tisíce závodníků
v hlavním závodu, více než
tisíc účastníků rodinného běhu
a mezinárodní závod handbikerů, na to se letos mohou podle
Carla Capalba, předsedy organizačního výboru, těšit Ústečané 14. září 2014. S novinkami
letošního ročníku seznámil hejtmana Oldřicha Bubeníčka.
„Každý ročník se o malý krůček
zlepšuje, proto se letos chystá nejen
více startovních míst, ale také rozšíření půlmaratonu na dvoudenní běžecký festival,“ uvedl novinky Carlo
Capalba. „Ústecký půlmaraton se
stal již tradiční akcí a příležitostí
k tomu, aby se Ústecký kraj dostal
ještě více do povědomí světových
médií a návštěvníků z celého světa. Rádi se na takové skvěle organizované akci podílíme a všechny
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Domově důchodců v Libochovicích oslavila 20. března sté narozeniny paní Jarmila
Kočová. Mezi spoustou gratulantů byl také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Jubilantce předal dárkový koš,

kytici květů a popřál jí mnoho
zdraví do dalších let.
Jarmila Kočová se narodila
20. března 1914 v Roudnici
nad Labem a dlouhá léta bydlela v sousedních Vědomicích.
Je svobodná, bezdětná, větši-

nu produktivního života byla
úřednicí a v libochovickém domově, kde žije od roku 2003, ji
navštěvuje její neteř s rodinou.
DD Libochovice je součástí
Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o.

editel Územní památkové
správy Praha Dušana Michelfeita informoval nedávno představitele Ústeckého kraje o činností
správy a případné spolupráci. Ředitel zmínil akce plánované na první pololetí roku 2014, mezi které
patří například Mezinárodní den
památek (duben), Muzejní noc
(květen), Noc kostelů (květen –
červen) či Noc zámeckých zahrad.
Aktuálně se pracuje na výstavbě
návštěvnického centra na Zámku
Ploskovice, renovují se dvě křídla
Zámku Duchcov a dělníci se brzy
pustí i do střechy na Zámku Libochovice. Již v letošním roce si budou moci lidé vychutnat procházku
po opraveném zámeckém parku
ve Velkém Březně. Také letos bude
správa pokračovat v oblíbeném
projektu 5 + 1 vstup zdarma, který
spočívá v tom, že pokud turisté navštíví pět památek ve správě Národního památkového ústavu, tak mají
vstupné na šestou zdarma. Na výběr
je po celé ČR více než sto objektů.

Ústecký kraj
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Tajnosti depozitářů putují po kraji

JEDNÍM z exponátů je i Létající
ﬂájská Madona s Ježíškem ve
svatozáři.

V

e výstavních prostorách Regionálního muzea v Teplicích (zámek) je až do 11. května
zpřístupněna expozice Tajnosti
z depozitářů muzeí Ústeckého
kraje. Zajímavou výstavu i práci
odborníků ze všech muzeí našeho regionu ocenil na vernisáži
také hejtman Bubeníček, a to
vedle podrobnějšího výkladu ředitele muzea Bohuslava Bočka.
Slavnostního otevření výstavy se
zúčastnili rovněž radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová či Radek Spála, vedoucí
odboru kultury a památkové
péče. Výstava byla ke zhlédnutí
už v saském městě Annaberg–

Buchholz nebo na krajském
zámku Nový hrad u Jimlína,
po teplickém zastavení ji čeká
Ústí nad Labem a další města
regionu. Expozice o tajnostech
depozitářů vznikla ve spolupráci
dvanácti muzeí Ústeckého kraje a vybrané sbírkové předměty
se zajímavým příběhem a jejich
neobyčejné cesty se nabízejí návštěvníkům od úterý do pátku
12–17 hodin, v sobotu a v neděli
10–12 a 3–17 hodin.

Výtvarná soutěž na téma SNP

M

ezinárodní soutěž organizují v rámci dohody o spolupráci v mnoha oblastech, a tedy
i ve školství, dva vyšší územně
správní celky – Ústecký kraj z ČR
a Žilinský samosprávný kraj ze
Slovenské republiky. Tematické
zaměření vychází z návrhu Žilinského kraje jako spolupořadatele
soutěže. Slovenské národní povstání bylo významnou událostí
spojenou s historickým vývojem
obou zemí. Její připomenutí
i touto formou je součástí osvěty
mladé generace o historických
událostech z doby před sedmdesáti lety.

Soutěže se mohou zúčastnit
14–19letí žáci a studenti krajských, obecních, církevních a soukromých základních uměleckých
škol a středních škol zřizovaných
Ústeckým krajem. Soutěž je rozdělena do tří disciplín (komiks,
fotostory a storyboard), organizací
byla pověřena ZUŠ Evy Randové
v Ústí n. L. Soutěžní práce odesílá
hromadně škola, a to nejpozději
15. května. V červnu bude soutěž
vyhodnocena a bude mít vernisáž
i výstava nejúspěšnějších děl. Vítěz
pojede potom i na Slovensko.
Podobnosti včetně přihlášek
na www.kr-ustecky.cz/skolstvi.asp.

Ústecký kraj a Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace v Jimlíně pořádají ve spolupráci
s uměleckou a produkční agenturou

březen 2014
FOTOKVÍZ

M

ilí čtenáři, máme pro vás
výsledky minulého fotokvízu. Pravdu
měl ten, kdo
napsal, že se
jedná o zříceninu hradu Egerberg (Lestkov)
u Klášterce nad
Ohří (viz malé foto). Ze správných odpovědí jsme vylosovali:
Věru Novotnou z Bíliny, Margit Halíkovou z Roudnice nad
Labem a Jiřího Nového ze Štětí.
Dnešní hádanka nás přesvědčí,
že i v soukromé zahradě rodinného domu můžeme nalézt vzácnou barokní památku. Objevili
bychom ji při procházce městem
v údolí řeky Ploučnice, založeném
při trase spojující údolí Labe s cestou vedoucí z Prahy do východního Saska a Lužice. Ze svého
současného umístění v blízkosti
bývalého chudobince shlíží socha
světce v životní velikosti z vrchu
při levém břehu řeky. Přesné datum vzniku neznáme, ale dle pra-

menů odhadujeme její stáří přes
250 let. Pochází pravděpodobně
z dílny markvartického mistra W.
Fügnera. Obnova této významné regionální kulturní památky,
spočívající v očištění, zpevnění,
plastické retuši a rekonstrukci
a osazení chybějících atributů,
byla v minulém roce podpořena
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Restaurátorský
zákrok podpořil Ústecký kraj dotací ve výši 100 procent celkových
nákladů. Poznali jste, ve kterém
městě se socha nachází, ale netušíte, kterého světce představuje?
Napovíme, že jméno světce se
můžete dočíst v nápisovém poli
na podstavci sochy.
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 16. dubna 2014
na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí n. L. nebo na e-mailovou
adresu ticha.a@kr-ustecky.cz.
Heslo: fotokvíz.
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20. 4. 2014 od 10,00 do 17,00 hod.
Dobový jarmark, prezentace výrobků a činností
sociálních ústavů zřizovaných Ústeckým krajem.
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OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Hranice mezi časem a věčností, do 3. května – radnice. Historické německé hřbitovy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Léčivé rostliny a jejich dvojníci, do 25. května. Výstava přiblíží rostliny s léčivými účinky
rostoucí ve volné přírodě a upozorní na snadno zaměnitelné
druhy. Komentovaná prohlídka
výstavy spojená s výtvarnou dílnou – určeno pro školy, 15. a 16.
dubna. Rostlinková velikonoční
dílna – výtvarná dílna v muzeu
pro malé i velké, 19. dubna od 10
do 17 hod.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
V říši pletené krajky Hany
Malé, do 15. června.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD
LABEM
Listování – Lichožrouti, 2.
dubna od 17 hod. Listování –
Dobrý proti severáku, 2. dubna
od 19 hod. (obě akce v přednáškovém sálu, W. Churchilla 3).

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI
NAD LABEM
V. K. N./z cyklu: Osobnosti,
od 10. dubna do 15. června. Výstava k poctě Vratislava Karla
Nováka.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Hranice mezi časem a věčností, do 3. května - Radnice.
Historické německé hřbitovy v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
V říši pletené krajky Hany
Malé, do 15. června.

KŘÍŽOVKA O CENY

V

naší únorové křížovce
o pěkné ceny byla tajenkou
otázka Kde měli dětští sportovci hry zimní olympiády? Správnou odpovědí bylo, že Hry VI.
zimní olympiády dětí a mládeže letos hostil Kraj Vysočina
v několika velkých městech.
Kdo poslal na korespondenčním
lístku, na pohledu nebo prostřednictvím elektronické pošty
správné znění tajenky i odpověď
na ni, byl zařazen do slosování.
A zde je pět výherců, kterým samozřejmě blahopřejeme: Miluška Čapková z Litoměřic, Zdeň-

ka Kokešová, Mšené – Lázně,
Vratislav Selinger, Krásná
Lípa, Bohuslav Žličař, Mikulášovice a Lad. Rozman z Vejprt.
I v této křížovce je tajenka
s otázkou – odpověď najdete někde na stránkách těchto novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď.
Na příspěvky počkáme do středy
16. dubna, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd.
mediální komunikace, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
n. L., elektronicky na sebesta.z@kr-ustecky.cz. Heslo: Křížovka.
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