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Jana Vaňhová: Nezapomenu na povodňovou solidaritu
nečekané síle povodní na
Děčínsku, o pomoci postiženým občanům a obcím, ale
i o osobní zkušenosti jsme hovořili
s Janou Vaňhovou, hejtmankou
Ústeckého kraje.
Jak jste vnímala povodně na
Děčínsku?
„Letošní povodně v České republice jsou speciﬁcké tím, že jsou
nepředvídatelné,
velmi
rychlé
a zasahují poměrně malé území,
kde však napáchají značné škody,
což je případ i Děčínska. Sledovali jsme situaci v Jižních Čechách
a připravovali jsme se na případnou povodňovou vlnu na Labi, ale
povodně nakonec udeřily zcela
nečekaně a úplně jinde.“
Šlo povodním na Děčínsku předejít?
„Myslím si, že ne. Nemůžete
dopředu předpovědět, že na konkrétním malém území spadne
v krátké době ohromné množství
srážek. Ty během okamžiku
dokážou udělat z poklidných místních říček a potoků běsnící živly,
které berou životy a ničí majetek.

O sedm divů světa

ravčická brána je unikátní pískovcovou formací, která vznikla erozivními procesy z původně
masivního pískovcového bloku.
Tento impozantní skalní útvar (délka 26 m, výška oblouku 16 m a šíře
oblouku 7 – 8 m) reprezentuje
největší pískovcovou skalní bránu

v Evropě a stal se zároveň i symbolem Národního parku České Švýcarsko. Národní přírodní památkou
je od roku 1963 a nachází se 3 km
od Hřenska poblíž státní hranice
se SRN. Jak dopadla v celosvětové
anketě New 7 Wonders? Čtěte na
straně 2 naší přílohy.

Jediné, co lze dělat, je pracovat na
monitorovacích zařízeních, která
alespoň s nějakým časovým předstihem dokážou varovat, že dochází
k nebezpečnému zvedání hladiny.“

Jak na povodně reagoval Ústecký kraj?
„Povodně přišly nečekaně v sobotu 4. července. Již během víkendu
se do postižených oblastí vydali
zaměstnanci krajského úřadu, aby
vyhodnotili situaci a začali zjišťovat
první potřebnou pomoc – vysoušeče, hygienické prostředky, nářadí
apod. První pomoc šla z krajských
rezerv, které nám zůstaly po povodních z roku 2002. Naše pomoc byla
rychlá a účinná, krizové řízení Ústeckého kraje pracovalo víc než na sto
procent. Ale samozřejmě první hodiny byly náročné zejména pro složky
Integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje – hasiče,
zdravotníky, policii. A nesmím zapomenout na anonymní dobrovolníky,
sousedy, starosty a další dlouhou
řadu. Za jejich profesionální práci
a nasazení mají můj obdiv a uznání.“

Pokračování na str. 4

Od 1. srpna se Ústecký kraj
stává PLÁTCEM DPH
Oznamujeme veřejnosti, dodavatelům služeb a všem spolupracujícím podnikům, že Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 se stává
od 1. srpna 2009 plátce daně z přidané hodnoty (DPH).
Daňové identiﬁkační číslo (DIČ): CZ70892156.

Terezínský závěr českého předsednictví

Premiér ČR Jan Fischer a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová na terezínské konferenci
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Terezíně se poslední červnový
den sešli na pozvání předsedy
vlády České republiky Jana Fischera zástupci 49 zemí. Vyvrcholila tam Mezinárodní konference
o holocaustu a představitelé jednotlivých zemí podepsali společné
prohlášení Evropské komise a českého předsednictví jako Terezínskou deklaraci. Tímto aktem byla
uzavřena kapitola českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Podpisu Terezínské deklarace byla
přítomna hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová.
Na základě podepsaných dokumentů by měl v Terezíně vzniknout
evropský Institut odkazu šoa, který
má za úkol poskytnout pomoc při
řešení otázek, jako je zkonﬁskování nemovitého majetku nacisty,
zabavení uměleckých děl a židovských pohřebišť, zajištění sociální
péče pro osoby, které přežily šoa
(hebrejské označení pro holocaust)
a pro další oběti nacistické perzekuce. Další činností institutu má
být vzdělávání, výzkum a obnova
památných míst.

Přispějte i vy! Děkujeme!
Jednotliví občané, ﬁrmy, podnikatelé a všichni další lidé z celé České
republiky mohou už od minulého týdne přispívat ﬁnančními dary na
konto Povodně Děčínsko. O veřejné sbírce rozhodlo ministerstvo vnitra
a účet Ústeckého kraje speciálně pro tento účel zřízený je:

2222 99 22/0800
Podrobnosti na str. 5

2

ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady
(23. zasedání, III. volební období)
● Rada Ústeckého kraje vzala na
vědomí aktualizované znění připravované předběžné smlouvy mezi
Ústeckým krajem a čínskou provincií Anhui. Cílem tohoto dokumentu je posílit spolupráci mezi
oběma regiony na partnerském
základě, a to jak v oblasti investic
a spolupráce mezi podniky, tak i při
budování přátelských vztahů mezi
občany a institucemi apod.
● Na vědomí byl vzat dopis ministra ﬁnancí ČR Eduarda Janoty ze
14. července, v němž sděluje, že
Ústeckému kraji byla uvolněna
částka 10 milionů korun, které jsou
určeny na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při
odstraňování následků červencové
povodně. Zároveň radní doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje
(ZÚK) rozhodnout o přerozdělení
peněz, tedy o poskytnutí dotací
na pokrytí prvotních nákladů jednotlivým obcím.
● Doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2010. Příjemcem
účelových ﬁnančních prostředků
může být obec v kraji či subjekt,
který je občanským sdružením,
humanitární organizací či jinou
právnickou nebo fyzickou osobou
působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy,
sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality

a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou právnických osob
jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ČR nebo kraj. Zastupitelstvo rovněž vyhlásí Program
podpory stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji.
● Dalším z bodů bylo posouzení
projektů, které Ústecký kraj podpoří v rámci dotačního programu
„Podpora vrcholového sportu
a sportovního zázemí Ústeckého kraje v roce 2009. Kraj vyplatí
dotace v celkovém objemu více
než 17 milionů Kč, přičemž rada
na svém jednání schválila 69 projektů za 5,9 milionu Kč a u zbývajících 75 projektů (17,1 milionu
Kč) doporučila ZÚK poskytnutí
dotace. Zastupitelstvo má tento
bod na programu 2. září.
● Členové rady rovněž projednali
rozdělení ﬁnančních dotací na program aktivního života PAŽIT škol
a školských zařízení. Rada doporučila ZÚK, aby rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje třinácti obecním či městským úřadům
(zřizovatelům škol) v celkové výši
327 500 korun. Počet škol, které
dotaci obdrží, je sedmnáct. Dále
rada souhlasila s poskytnutím příspěvku zřizovatele pro rok 2009
dvěma svým školám, a to Gymnáziu Václava Šmejkala v Ústí
nad Labem a Střední škole služeb
a cestovního ruchu ve Varnsdorfu.
Výše příspěvku zmíněným školám
je 28 300 Kč, celkově tedy Ústecký
kraj rozdělí 355 800 Kč.

červenec 2009

O nedostatku peněz pro sociální služby
Jaká je současná situace
ve ﬁnancování sociálních služeb jako celku?

D

vě otázky na jedno téma jsme
položili Janě Ryšánkové, radní
Ústeckého kraje, která mj. zodpovídá za oblast sociálních služeb.

„Po
druhém
jednání s ministrem práce
a sociálních věcí Petrem
Šimerkou v rámci Asociace krajů ČR se ukazuje,
že úřednická vláda je ke
krajům vstřícnější než ta
předcházející. Ministr prokázal znalost problematiky a plně si uvědomuje
možné dopady výpadku
ﬁnancí v letošním roce na
poskytovatele,
zaměstnance, ale i klienty sociálních služeb. Splnili jsme
slib daný obcím i neziskovým poskytovatelům,
že krajská samospráva se
bude snažit soustředěným
tlakem na ministerstvo
práce a sociálních věcí chybějící
ﬁnance získat. V prvním doﬁnancování bylo poskytnuto 1,5 mld. Kč,
na posledním jednání předminulý

je na příští rok na sociální služby nula. Úvahy o tom, že by kraje mohly ze svých rozpočtů, které
jsou již nyní nižším výběrem daní
ohroženy a kraje si berou investiční
úvěry, nahradit transfery ministerstva, jsou absolutně scestné. Navíc
příprava státního rozpočtu nad
těmi krajskými poněkud pokulhává – Ústecký kraj rozpočet na
příští rok připravuje již nyní během
prázdnin, v září by měl být předložen zastupitelstvu – státní rozpočet bude připravován později
a vzhledem k volbám bude zřejmě
začátek roku 2010 ve znamení rozpočtového provizoria. Ministerstvo
chce jít do vyjednávání o rozpočtu
s částkou 5,5 mld. Kč do sociálních
Jak vidíte ﬁnancování příštího služeb. S tím ovšem kraje rozhodně
nesouhlasí, neboť v loňském i letošroku?
ním roce se výdaje poskytnuté na
„Tady příliš prostoru pro opti- sociální služby ze státního rozpočmismus není. Všichni ministři mají tu – krajům, obcím a neziskovým
omezený mandát daný předčas- organizacím – pohybují na hranici
nými volbami a tudíž jsou opatrní sedmi miliard. S dalším snižováním
k veškerým slibům. Dozvěděli jsme výdajů do těchto služeb v situaci,
se, že v rozpočtové kapitole MPSV kdy rostou jak náklady, tak platy
zdravotníků a sociálních pracovníků, kraje rozhodně nesouhlasí
a budou se bránit.“
týden v Jihlavě ministr přislíbil přidat letos dalších 800 milionů, které
získal úsporami na svém ministerstvu. V systému oproti skutečnosti
loňského roku stále několik stovek
milionů chybí, ale s tím se budou
muset kraje zřejmě vyrovnat v rámci svých rozpočtů. Považuji jednání
za úspěch i vzhledem k dalším skutečnostem, které státní rozpočet
ohrožují (např. ﬁnancování škod
po povodních). Ústecký kraj by měl
získat z druhého doﬁnancování přibližně 92 mil. Kč a to představuje
největší podíl ze všech krajů. Musím
ale dodat, že tyto miliony jsou určeny pro všechny zřizovatele, tedy kraj,
obce či neziskové organizace.“

Skleněná popelnice: Nejvíce se třídí na Děčínsku

Jana Ryšánková ještě dodala, že
situace je dlouhodobě neúnosná a obavy o budoucnost ústavů,
zaměstnanců a klientů se každoročně
opakují. Kraje sdružené v AKČR iniciovaly přípravu projektu ve spolupráci
s MPSV a dalšími zainteresovanými
subjekty ze strany poskytovatelů
služeb, který by měl nastavit koncepční ﬁnancování sociálních služeb
formou víceletého ﬁnancování.

Navštívili nás

Držitelům
Rodinných pasů

V

elké letní setkání rodin všech
Spolu s hejtmankou kraje a jejím náměstkem jsou na snímku Vojtěch Pavel, místostarosta České Kamenice,
krajů se uskuteční 22. srpAlena Neškodová z odboru životního prostředí městského úřadu a Ondřej Rychter z Technického zařízena města
na v areálu Šiklova Mlýna, Zvole
Česká Kamenice
nad Pernštejnem. Areál bude pro
a sklonku června byly na lodi projektu Intenziﬁkace odděleného nádob pro zahuštění sběrné sítě veřejnost otevřen od 10:00 hodin.
Porta Bohemica vyhlášeny sběru v Ústeckém kraji připravo- využitelných složek komunálních Vystoupí Michal Nesvadba, přivýsledky 4. ročníku soutěže Skle- vaného ve spolupráci Ústeckého odpadů na území kraje. Obyvatelé praveny jsou soutěže o hodnotné
něná popelnice. Jde o soutěž měst kraje s obalovou společností EKO- Ústeckého kraje mají k dispozici asi cen a zažijete pravou atmosféru
a obcí Ústeckého kraje ve třídění KOM a s. Do třídění komunálního 12 620 kusů kontejnerů na třídě- divokého západu. Možnost kouodpadu, která se konala pod zášti- odpadu je intenzivně zapojeno ný odpad. Skokanem roku 2008 je pání přímo v areálu, adrenalinové
tou hejtmanky Ústeckého kraje 338 měst a obcí Ústeckého kraje obec Lipno. Všech dvacet ﬁnalistů vzlety vrtulníkem, vojenská vozidla
Jany Vaňhové. Společně s náměst- (v r. 2007 jich bylo 334) V loňském obdrželo pískovaný pamětní pohár. v akci. V programu najdete také
kem Arnem Fišerou, který je mimo roce došlo ke zvýšení výtěžnosti Město Česká Kamenice a obec rekonstrukci bitvy o „Pearl Harbor“
jiné zodpovědný za oblast životního tříděného sběru o dalších 14 % Doubice dostanou k ceně dětské leteckých a pozemních modelů,
prostředí, předala ocenění vítězům. a z projektu Intenziﬁkace bylo roz- herní prvky s podílem recyklátů nejlepší triky akrobatických draků,
Skleněná popelnice je součástí místěno dalších 384 ks sběrových v hodnotě 60 000 korun.
Evropskou výstavu německých dog,
módní přehlídky a výstavu modelů
Výsledková listina za rok 2008 (a pro osvěžení paměti také rok 2007)
podle BURDY a ochutnávky nejlepších receptů maminek. Novinkou
Město a obec roku 2008
Město a obec roku 2007
je Family Point, zázemí pro miminPořadí Město 2008
Okres Obec 2008 Okres
Město 2007
Okres Obec 2007
Okres
ka. Pro držitele Rodinného pasu
(děti i dospělé) vstupné s 50% sle1.
Česká Kamenice Děčín Doubice
Děčín
Česká Kamenice Děčín Doubice
Děčín
vou! Registrovat se můžete přímo
2.
Dolní Poustevna Děčín Lobendava Děčín
Jiříkov
Děčín Záluží
Litoměřice
na akci. Více informací na www.
3.
Mikulášovice
Děčín Staňkovice Litoměřice Velký Šenov
Děčín Chudoslavice Litoměřice
rodinnepasy.cz.
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o Ústeckého kraje zavítala v úterý 28. července na
krátkou jednodenní návštěvu zplnomocněná velvyslankyně mimořádných záležitostí Syrské arabské
republiky Její Excelence Nadry
Sayaf. Jednání zahájila dopoledne
s hejtmankou Janou Vaňhovou
a podepsala se do pamětní knihy
Ústeckého kraje. Paní velvyslankyni doprovázeli mimo jiné Samir
Masad, předseda svazu syrských
studentů. Odpoledne si Nadry

Sayaf prohlédla mimo jiné chomutovský zoopark, navštivila Červený
Hrádek u Chomutova a závěr její
návštěvy patřil zámku Nový Hrad
v Jimlíně na Lounsku. Její Excelence Nadry Sayaf byla dříve stálým
zmocněncem velvyslanectví Sýrie
v ČR, velvyslankyní je od prosince
roku 2004.
(Na snímku je paní velvyslankyně
vpravo spolu s krajskou hejtmankou, vzadu je člen krajského
zastupitelstva Hassan Mezian.)

Aktuality • Informace
Blahopřání Boženě Vacinové

N

esmírně milá, usměvavá, velmi bystrá, čilá, obětavá. Paní
Božena Vacinová, narozená 2. července 1908, oslavila své sto první
narozeniny v okruhu svých přátel,
příbuzných a v prostředí „svého“
domova důchodců v Libochovicích.
K jejím úctyhodným narozeninám
ji přišla popřát také členka krajské
rady Jana Ryšánková, do jejíž kompetence patří oblast sociální péče
a jmenovaný domov je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.

Nová lékárna

P

řed třemi týdny zahájila provoz nová „Lékárna poliklinika“ v Teplicích. Je v budově Polikliniky Nemocnice Teplice, která
je odštěpným závodem Krajské
zdravotní, a.s., napravo od hlavního vchodu z ulice U Nemocnice. Nahradí původní nemocniční
lékárnu, která byla uvnitř polikliniky. Lepší dostupnost, větší

prostory, atraktivnější prostředí,
ale i výrazně větší výběr nabízeného sortimentu, to jsou hlavní
výhody pro zákazníky. Klienti
budou mít k dispozici tři výdejní místa, dvě budou určena pro
výdej na recepty, jedno pro volný
prodej. Otevírací doba lékárny je
od pondělí do pátku shodně od
7:30 do 17:00 hodin.

Hlásiče na malých tocích
S

everočeské sdružení obcí (SESO)
připravilo projekt, který má sledovat pohyb hladin malých vodních
toků a předcházet tak škodám na
majetku a zdraví obyvatel v případě
povodní. „Letos ale i v předcházejících letech se setkáváme s fenoménem bleskových povodní, které
mají původ v přívalových srážkách.
Pokud nejsou obyvatelé včas varováni, dochází pak ke zbytečným
škodám na majetku, během letošních záplav dokonce ke ztrátě lidských životů,“ říká výkonný ředitel
SESO Ivan Palán. SESO proto připravilo projekt s názvem „Monitoring
pohybu hladin a zajištění přenosu
dat a informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních
tocích Ústeckého kraje – II. etapa,“
na který získalo 44 milionů z Operačního programu Životní prostředí. Spočívá v osazení malých vodních toků hlásiči sledujícími hladinu
vody a srážkoměrnými stanicemi.
„Hlásiče budou digitálně propojené
se srážkoměry. Pokud naměří hodnoty, které budou avizovat případné povodně, bude systém varovat
záchranáře, obce i občany, které by
případná povodeň mohla postih-

nout,“ vysvětluje Palán. Varovný
systém bude rozesílat emaily nebo
textové zprávy na mobily osobám,
kterých se povodeň ať už profesně nebo osobně dotkne. Hlásiče
budou rozmístěny na stovce míst,
které jsou voleny podle zkušeností
z minulých povodní. Kromě hlásičů bude v síti varovného systému
umístěno také 26 srážkoměrných
stanic. Každý bod systému bude
propojen s vodosprávnými orgány, dotčenými obcemi, složkami
integrovaného záchranného systému a dalšími zainteresovanými
organizacemi.
Projekt má podporu Ústeckého
kraje, z fondu vodního hospodářství mu bude poskytnuto více než
tři miliony korun, říká náměstek
hejtmanky Arno Fišera, zodpovědný
za oblast životního prostředí, z fondu vodního hospodářství: „Projekt
je prvním varovným systémem na
regionální úrovni. Dosud fungují
podobné systémy pouze na větších
tocích. Malé toky, na kterých velké
povodně nezřídka začínají, se dosud
takto komplexně nesledovaly. Pro
Ústecký kraj je podpora takového
projektu ctí a samozřejmostí.“

Pravčická brána zůstává divem přírody

dostal mezi 77 semiﬁnalistů. Odborná porota v minulých dnech rozhodla o 28 ﬁnalistech a z nich vybere
„svět“ sedm přírodních divů planety
Země. Hlasování na internetu (www.
new7wonders.com) nebo telefonicky a SMS zprávami bude probíhat až
do roku 2011!
„Jestli jsem zklamaný?“ ptá se
Radek Vonka, předseda správní
rady Českého Švýcarska, obecně
prospěšné společnosti a zároveň
radní Ústeckého kraje s gescí za
rozvoj cestovního ruchu v našem
regionu. „Trošku samozřejmě ano,
ten postup do semiﬁnále nás docela navnadil. Ale stalo se a já mohu
dodat, že pro občany našeho kraje,
„Jedna věc nevyšla, druhou chceme země i každoroční statisíce návštěvdotáhnout do konce,“ říká radní níků a obdivovatelů zůstane Pravčická brána stejně divem přírody,
Radek Vonka
unikátním výtvorem, nádherou mezi
adace New7Wonders (nových labskými pískovci. Máme před sebou
sedm divů) informovala v úterý samozřejmě prvotní a snad důležitěj21. července, že jsou známi ﬁnalis- ší metu: dosáhnout toho, aby České
té tohoto celosvětového hlasování. Švýcarsko bylo zapsáno do seznamu
Pravčická brána, symbol Českého přírodního světového dědictví UNESŠvýcarska v Ústeckém kraji, se, žel, CO. Je to společný cíl nás i partnerů
do ﬁnále nedostala. Světová veřej- na saské straně hranic, v Německu.
nost vybírala v prvním kole ze 441 Věřím, že se Česko-Saské Švýcarsko
adeptů, šestadvacetimetrový pískov- do seznamu UNESCO dostane, procový útvar na Děčínsku se v červnu tože tam prostě patří!“
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Šenovská, Švestková a Doupovská...

Obnovený provoz Šenovské lokálky

Šenovská lokálka
mezi dvěma kraji

Na Doupovskou trať
také s 3K kartou

Slavnostní jízdou historického
motorového vlaku poslední červnový
den vyvrcholily přípravy na zahájení
obnoveného provozu na trati Česká
Kamenice – Kamenický Šenov. Přestřižením pásky provoz zahájil člen
Rady Ústeckého kraje Petr Jakubec
s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem (na snímku vpravo nahoře). „V příštích letech zde
vzniknou vnitřní i venkovní expozice mapující historii zdejší lokálky,
železniční artefakty a sbírky muzea
navážou na venkovní expozice,
kde bude výstava zabezpečovací
a sdělovací techniky,“ říká Bohumil
Augusta, ředitel Klubu železničních
cestovatelů. Regionální železniční
dopravu podpořil částkou 100 tisíc
korun také Ústecký kraj, na jehož
území se trať částečně nachází:
„Znovuobjevení kamenicko-šenovské lokálky a vdechnutí života do
rozvoje železniční nostalgie v našem
kraji vnímám jako významný počin
a přínos tomuto území. Budu ráda,
pokud si férový přístup ze strany
KŽC dají za příklad i ostatní a dočkají
se podobného oživení i tratě v podhůří Krušných hor a v oblasti Českého středohoří,“ říká Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.
Šenovský motoráček vyjíždí každé

Obdobná situaci je i na tzv. Doupovské dráze (Podbořany – Kadaň),
kde je provoz od června do září.
Železnice zvaná Doupovská má svůj
počátek už v roce 1881. Prázdninový provoz na trati spojující Kadaň na
Chomutovsku s Podbořany na Lounku zajišťují dva vlaky denně o víkendech a pro milovníky nostalgického
putování po železnici je zdejší „lokálka“ zcela mimořádnou příležitostí
k prázdninovému vyžití. Jistě neuškodí vždycky si ověřit prázdninový
provoz na úsecích Kadaň – Podbořany a Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec, třeba na telefonu
775 913 732 pro rezervace nebo na
internetových stránkách www.doupovskadraha.cz. „Dali jsme slib svým
voličům, že uděláme vše pro to, aby
některé dříve zrušené trati znovu
sloužily veřejnosti,“ říká hejtmanka
Jana Vaňhová. „Proto jsme třeba
přispěli částkou dvě stě tisíc korun
z Fondu hejtmana na letošní letní
provoz Doupovské dráhy. A to je třetina nákladů…“
Dodejme, že od 18. července je
tato dráha součástí projektu Návštěvnická 3K karta, jež umožňuje návštěvy nejzajímavějších míst
tohoto regionu a Kadaňska s jedinou jízdenkou a vstupenkou.

P

Jednu z prvních jízdenek si kupuje radní Jana Ryšánková

Hejtmanka právě zahájila prázdninový provoz na Švestkové dráze
úterý a čtvrtek od 30. 6. do 27. 8.
2009. Babylonský motoráček zamíří také během letních prázdnin každou lichou středu v měsíci (v srpnu
12. a 26.) z Kamenického Šenova
přes Českou Kamenici, Benešov
nad Ploučnicí, Českou Lípu, Mimoň
a Jablonné v Podještědí do Liberce.

Švestková dráha
znovu v pohybu
Prázdninový provoz byl koncem
června zahájen také na Švestkové
dráze Lovosice – Most. Na trati dlouhé 44 km nyní oživí cestovní ruch na
trati každou sobotu a neděli moto-

Nová pracovní místa
v Lovosicích

Radonový program
i pro občany kraje

rojekt koordinovaný Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost se zaměřuje na vyhledávání
budov se zvýšenou úrovní přírodního ozáření v oblastech značného
radonového rizika. V Ústeckém kraji mezi takové lokality patří hlavně
Krušné hory a Šluknovský výběžek.
Tady jsou často překračovány doporučované
hodnoty – v případě radonu
nemá
koncentrace
překročit
směrnou
hodnotu
400
becquerelů na
m3. V případě překročení
průměrné hodnoty 1000 Bq na
kubický metr doporučují odborníci provést
ozdravná opatření, na která se
poskytuje státní dotace.
Zmíněný Radonový program
je určen pro objekty, ke kterým
bylo vydáno stavební povolení do
28. 2. 1991. Měření v rámci programu se provádí pomocí stopových detektorů, které se umisťují
do objektu na dobu jednoho roku.
V rodinných domcích nebo bytech
se měří vždy dvěma detektory,
které se rozmístí v přízemí nebo
obytném suterénu a prvním pat-

ře. Prostory ve vyšším než druhém
patře – to znamená ani byty – se
neměří. Naměřené hodnoty se pak
předávají pouze majiteli objektu.
Obyvatelé, kteří mají o toto měření
zájem, se mohou obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství,
konkrétně na Ing. Petru
Tóth Sikorovou, tel.:
475 657 169,
e-mail:
sikor o v a . p @ k rustecky.cz
Výzva
na
v y u ž i t í
Radonového programu ČR platí
v Ústeckém
kraji především pro obyvatele těchto obcí
a měst: okres Děčín:
Děčín, Rumburk, Ludvíkovice, Janská, Huntířov, Doubice;
Chomutov: Klášterec nad Ohří,
Perštejn, Spořice, Vejprty, Domašín, Křimov, Měděnec, Okounov,
Boleboř, Blatno, Jirkov; Litoměřice: Třebenice; Louny: Lubenec,
Zbrašín; Most: Bečov, Klíny, Lom,
Český Jiřetín; Teplice: Teplice,
Dubí, Jeníkov, Košťany, Krupka,
Proboštov, Moldava, Srbice, Modlany a okres Ústí nad Labem:
Libouchec, Přestanov, Petrovice
a Chuderov.

rový vůz Hurvínek. Ke slavnostnímu
ceremoniálu a přestřižení stuhy byli
pozváni hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová, členové rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková a Petr
Jakubec a zúčastnil se též předseda výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost kraje Oldřich Bubeníček. Na provoz věnoval Ústecký
kraj částku 200 tisíc korun a stejnou
částkou přispěl svazek obcí od Mostu až po Lovosice, které mají na této
trati zastávky. Znovuzahájení provozu přišly oslavit desítky lidí. Ti i další
milovníci nostalgického cestování
se mohou po trati svézt každý letní
víkend. „Sezónní turistická doprava

S

polečnost PREOL, a. s., ze skupiny Agrofert Holding – čtvrtého
největšího zaměstnavatele v ČR,
dokončila významnou investici
v Lovosicích v celkové částce 1,5
mld. korun. Vznikl tak nejmodernější provoz na výrobu biopaliv,
konkrétně příměsí do motorové
nafty. Slavnostní otevření se konalo v úterý 23. června 2009 za přítomnosti majitele Agrofertu Andreje Babiše, předsedy ČSSD Jiřího
Paroubka, náměstka hejtmanky
Ústeckého kraje Arna Fišery, předsedy krajské organizace ČSSD Petra
Bendy a dalších stovek hostů zejmé-

na z průmyslové oblasti. Náměstek
Arno Fišera ve svém projevu ocenil
další investici, která vede k vytvoření desítek nových pracovních míst.
„Podobné investice nepřicházejí do
Ústeckého kraje každý den a společnosti přeji úspěch při výrobě
a mnoho prodaných hektolitrů, které pomáhají prvovýrobcům v zemědělství nejen v našem kraji,“ podpořil společnost Arno Fišera. Spotřeba
bionafty z výrobní jednotky Preol
sníží v porovnání se spotřebou stejného objemu motorové nafty emise skleníkových plynů až o 135 tisíc
tun ročně.

na těchto malebných tratích bude
cenným příspěvkem k zatraktivnění našeho kraje pro turisty a může
se v budoucnu stát tak proslulou
jako je Jindřichohradecká lokálka
v Jižních Čechách,“ vysvětlila Jana
Ryšánková důvody, pro které se do
podpory provozu na regionálních
tratích zapojil Ústecký kraj. Historický motoráček uspokojí nejen pěší
ale i cykloturisty, budou zde totiž
vyhrazena místa pro kola. Cestující má při zakoupení jízdenky nárok
na slevový poukaz ve výši 20 % na
vstupném do Muzea českého granátu v Třebenicích a Muzea Ulriky
von Levetzow v Třebívlicích.

Podpora inovačních
podnikatelských inkubátorů
Ú

stecký kraj vyhlašuje program na podporu inovačních podnikatelských inkubátorů.
Co to znamená inovační podnikatelský inkubátor?

Podnikatelský inkubátor je
vlastně soubor kancelářských
prostor, které jsou pronajímány
začínajícím podnikatelům s inovačním podnikatelským záměrem. Jinak řečeno: podnikatel
se pouští do něčeho nového
jako je vývoj nových výrobků,
technologií či služeb a jejich
uvedení na trh. Zřizovatel inkubátoru poskytuje začínajícímu
podnikateli kancelářské prostory za zvýhodněnou cenu.
Zároveň mu poskytuje i doplňkové služby vedoucí k dobrému
startu jeho podnikání a to také
za zvýhodněnou cenu. Může se
jednat o právní služby, účetní
služby, školení aj.
Kdo může žádat?
Města a obce, neziskové
organizace, střední a vysoké
školy a podnikatelé.
Kolik peněz lze získat?
To závisí na počtu podnikatelů/ﬁrem umístěných v inkubá-

toru a částka se liší také v prvním, ve druhém a ve třetím
roce podpory. Například v prvním roce lze získat až 11 800
korun měsíčně na jeden subjekt v inkubátoru. Samozřejmě
rozhoduje také to, jaké služby
budou poskytovány. Maximální podpora je stanovena hranicí 200 000 EUR za 3 roky podle
pravidla de minimis.
Do kdy se podávají žádosti
a kde jsou formuláře?
Žádost je třeba doručit
do 20. srpna 2009. Všechny
potřebné informace (uznatelné
náklady, důležité termíny atd.)
jsou sepsány v programu. Spolu s formulářem žádosti je program vyvěšen od 10. července
v sekci EU, granty a dotace –
Dotační tituly kraje. Informace
vám také poskytne Ing. Josef
Svoboda z odboru regionálního rozvoje, tel. 474 547 510.
(Program nepodporuje výstavbu inkubátorů, na to jsou určeny jiné programy. Je zaměřen
výhradně na podporu jejich
provozu.)
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POVODNĚ DĚČÍNSKO

Během pár hodin se z poklidné řeky stal rozbouřený živel.
Bral všechno; pravděpodobně
i jeden život…

Nezapomenu na
povodňovou solidaritu
Pokračování ze str. 1
Byla jste se podívat v postižených obcích?
„Nejsem člověk, který řeší krizové situace jen od stolu. Několikrát jsem navštívila postižené
obce, hovořila s občany i starosty. Musím přiznat, že mě dojímali
lidé, kteří přišli během chvilky
prakticky o všechno, a přesto se
mi styděli říct, jak jim můžeme
z krajského úřadu pomoci. Rozhodla jsem se proto navrhnout
Radě Ústeckého kraje, aby schválila ﬁnanční dar pro postižené
občany až do výše 30 tisíc korun.
Vše šlo velmi hladce a již 16. července dostali první občané hoto-

vé peníze, aby si mohli nakoupit
to, co nejvíce potřebují. Celkem
věnoval Ústecký kraj občanům
ﬁnanční dary za 8 650 tisíc korun
a příjemců bylo na šest set!“
Co když někdo tento dar zneužije a pojede třeba na dovolenou?
(Úsměv) „My nebudeme kontrolovat, co si lidé za tyto peníze
nakoupí. Ať už to bude cokoli,
nebudu to považovat za zneužití.
Někdo potřebuje stavební materiál, jinému voda zničila nábytek,
další přišel o pračku, ale všichni do
jednoho utrpěli psychickou újmu.
Jestli si tedy někdo bude potřebovat odpočinout od povodní, nabrat

nových sil, vidět něco jiného než
spoušť po povodních a pořídí si za
peníze z kraje dovolenou, vůbec
mi to nevadí. Těm lidem není co
závidět. Ale myslím si, že to nakonec nikdo neudělá.“
Chtěla byste ještě někomu
poděkovat?
„Situace, jako jsou povodně
na Děčínsku, vždy ukážou, že je
kolem nás hodně lidí, kterým není
osud postižených občanů lhostejný, lidí, kteří rádi pomohou, i když
sami třeba mají málo. To je úžasné.
Všem bych ráda osobně poděkovala, ale není to bohužel v mých silách. Vážím si toho a nikdy na tuto
svoji zkušenost nezapomenu.“

Pomoc ze všech stran
O

kamžitě po živelné katastrofě vyhlásila hejtmanka
Ústeckého kraje Stav nebezpečí.
Několikrát zasedal také krizový
štáb s odborníky ze všech zainteresovaných složek IZS a dalších institucí. Koordinaci zásahů,
rozdělování humanitárních darů
i další činnosti zajišťovali pracovníci krizového řízení odboru kanceláře hejtmanky i další zaměstnanci krajského úřadu. Pomoc
do oblastí Děčínska postižených
bleskovými povodněmi proudila
odevšad, samozřejmě okamžitě
a s největším nasazením od jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého
kraje, ale také od dobrovolníků
z ADRY, z dalších humanitárních
organizací, pracovních kolektivů i jednotlivců. Pomoc nabízejí
i podniky a instituce. Alespoň
několik příkladů…

Brigádníci z libverdské školy

a Humanitární organizací ADRA
uspořádat beneﬁční představení,
jehož výtěžek byl věnován právě
obětem povodní.
Členka souboru a místostarostka
Terezína Hana Rožcová je zaměstnána na Povodí Ohře st. p., závod
Terezín, kde získala informaci
o nejpostiženější obci na Děčínsku,
kterou byla obec Dolní Habartice.
Právě pro tuto obec se v pátek 10.
července v Městském kulturním
domě v Terezíně hrála hra Raye
Cooneyho „Rodina je základ státu“. Sounáležitost a solidaritu přišlo vyjádřit na 130 obyvatel Terezína, kteří na pomoc postižené obci
poskytli úctyhodných 22 222 Kč.
Symbolický šek předaly 16. 7. přímo v Dolních Habarticích starostka Terezína Růžena Čechová a již
zmiňovaná místostarosta města
paní Heleně Kočkové, starostce
D. Habartic a uvedená částka byla
zároveň poukázána na účet obce
organizací ADRA.

Sto tisíc z Přerova
na obnovu
V úterý 21. července navštívil Děčín primátor partnerského města Přerova Jiří Lajtoch
v doprovodu svého náměstka
Josefa Kulíška, aby společně
s děčínským primátorem Vladislavem Raškou podepsali darovací smlouvu na ﬁnanční dar
ve výši sto tisíc korun. Zmíněné
ﬁnanční prostředky jsou určeny
na částečnou úhradu škod, které
způsobily letošní extrémní přívalové srážky ve všech zatopených
lokalitách děčínského okresu. Za
tento projev solidarity a sounáležitosti s občany Děčínska, kteří
se díky povodním ocitli v tíživé
životní situaci, děčínský primátor
přerovákům poděkoval.

Nabídka dřeva
na stavbu domů

Část území děčínského okresu, která byla postižena velkou vodou z počátku července. Například řeka Ploučnice
řádila v Benešově, říčka Bystrá
napáchala stamilionové škody
v Dolních a Horních Habarticích
a v Markvarticích…

Hned první den po vyhlášení Stavu nebezpečí navštívila
hejtmanka Jana Vaňhová nejpostiženější obce a města. Přivezla
s sebou nejpotřebnější věci pro
čištění, úklid a hygienu a její
osobní dar měl hodnotu osmi
tisíc korun. Na snímku hovoří
s paní Yvetou Horváthovou ze
Žižkovy ulice. V jejím bytě bylo
hodně přes metr vody…

ho roku požádat. Linka, kam
se mohou starostové obrátit pro
informace: 224 864 006 – MMR,
odbor rozvoje a strategie regionální politiky 224 864 567
– MMR, odbor rozvoje a strategie
regionální politiky.

„Devatenáct
zaměstnanců
Střední odborné školy technické
a zahradnické a školního statku
(Děčín-Libverda) a bývalých i současných žáků školy pomáhalo
11. července odstraňovat škody
z povodní v Markvarticích. Celý
den jsme pracovali na zahradách
a v domech lidí postižených bleskovou povodní. Myslím si, že toto
je velmi pěkný důkaz projevu solidarity lidem, kteří přišli o velkou
část majetku a především o kus
svého života, který věnovali budování svých domků a zahrádek. Je
evidentní, že s rostoucím čtvercem
vzdálenosti klesá autentičnost,
teprve až na místě samém dojde
řadě lidem hrozivá skutečnost
v plné síle… Jsem velmi rád, že se
nám tuto akci podařilo zorganizovat a že se naše škola a školní statek zapojily do humanitární pomoci
fyzicky.“ Libor Kunte, ředitel školy

Peníze od ministerstva
pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR má připraveny první ﬁnanční prostředky pro obce a občany
zasažené ničivou povodní. MMR
připravilo výzvy pro obce, jejichž
prostřednictvím mohou žádat
o první ﬁnanční dotace na následky povodní. Uvolněné ﬁnanční
prostředky (připraveno je až 121
milionů korun) jsou určeny na tři
oblasti:

Terezín: Z divadelního
představení 22 tisíc korun

1. Pro občany, jejichž dům byl
povodní zcela zničen a demolován. Pro tyto lidi je připraveno 150 000 korun + náklady
na demolici.
2. Finanční podpora pro obce,
které musí zajistit náhradní ubytování – příspěvek 200 000 Kč.
3. Jednorázové příspěvky domácnostem, jejichž majetek byl
povodní poškozen. Ty mohou
být až ve výši 30 000 Kč.

Na počátku byla myšlenka
pomoci lidem postiženým letošními povodněmi. Soubor TMA divadla z Terezína se rozhodl ve spolupráci s vedením města Terezín

Na webových stránkách ministerstva www.mmr.cz je výzva ke
stažení. Prostřednictvím tohoto
formuláře mohou obce o ﬁnanční pomoc do 31. října letošní-

Lesy České republiky nabízejí jako správce státního lesního
majetku zajímavou pomoc občanům. Poskytnou dřevo na stavbu
domu, který bude postaven na
místě zničeného. Možnosti: celodřevěný (srubový), montovaný
nebo kombinovaný, a to od 100
do 15 m3. Cena surového dříví
formou samovýroby je symbolická – jedna koruna za kubík, v případě odebrání již pokáceného
a zpracovaného dřeva (kulatiny)
bude cena 440 Kč/m3. Žádosti do
konce letošního roku, odběr dřeva až do 31. 12. 2010. Informace
získají občané na svých obecních
úřadech.

Očkování pro pojištěnce
zdarma
Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům
z postižených míst uhrazení nákladů na očkování proti hepatitidě A
a B i dalším infekčním nemocím.
Stačí poslat doklad od lékaře aplikujícího sérum do pobočky VoZP
v Ústí n. L. (400 01), W. Churchilla
1367/7.

Zdící materiál
za polovinu
Pro majitele nemovitostí poškozených povodněmi přišla i nabídka od společnosti Xella CZ. Všem
nabízí padesátiprocentní slevu
na zdící materiál Ytong, zdarma
odborné služby a poradenství
a také poloviční slevu na typový projekt rodinného domku od
partnerské organizace. Podrobnosti na www.ytong.cz.
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Humanitární sklad nejpotřebnějších věcí zřídil městský
úřad v Benešově nad Ploučnicí v tamním kinu. Občané
postižení povodněmi tu měli
hned od začátku odstraňování
prvotních škod všechno volně
a kdykoliv k dispozici. A samozřejmě zdarma.

Do obce Dolní Habartice přijel
s ﬁnančními dary od kraje také
náměstek a zástupce hejtmanky Pavel Kouda (vpravo). Právě
hovoří s Jiřím Balvínem, který byl
jedním ze 61 občanů, kteří ﬁnance od kraje dostali v téhle obci.

Čísla z červencové velké vody
1
3
8
14
74
88
100
164
626
2 918
8 000
500 000
8 650 000
10 000 000
15 200 000
131 327 000
574 185 000

jedna oběť červencových bleskových povodní na Děčínsku
měsíce plateb za elektřinu odpustí ČEZ občanům s poškozenými domy
dní vyhlášeného stavu nebezpečí (platil od 6. – 13. července)
postižených obcí, především na řekách Kamenici, Ploučnici a říčce Bystré
zasahujících hasičů očkovaných proti hepatitidě typu A i B
vysoušečů zapůjčených krajem obcím hned poté, co voda ustoupila
kilometrů čtverečních bylo zaplaveno v postižených oblastech
m3 vody protékalo za sekundu řekou Ploučnicí v Benešově (4. 7.)
objektů nejrůznějších vlastníků bylo zaplaveno a poškozeno
občanů osobně pocítilo ve svých domovech, co umí „letní“ voda
korun věnovala osobně krajská hejtmanka na nákup potřeb občanům
korun činily humanitární dary Ústeckého kraje obcím a občanům
Kč ﬁnančních darů Ústeckého kraje občanům postiženým vodou
Kč činí první část pomoci státu na úhradou prvotních nákladů
Kč jsou sečtené prvotní náklady (vyčistění koryt, nánosy, skládkování)
jsou celkové škody vyjádřené v korunách jen ve městě Děčíně
Kč celkové škody na Děčínsku ve všech městech a obcích

Velká voda poškodila nebo
úplně sebrala několik mostů
a mostků. Na našem snímku je
stavba v obci Veselé na Děčínsku. Provizorní most postavila
Armáda ČR.

Řekli nám o povodních
„Chtěl bych ocenit rychlé a bezchybné fungování Krizového
štábu Ústeckého kraje při řešení
situace v povodněmi postižených
obcích. Mé poděkování a obdiv
samozřejmě patří všem profesionálním i dobrovolným hasičům,
záchranářům, policii ale i dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by
škody na zdraví a majetku byly
výrazně vyšší,“ uvedl Vladislav
Raška, primátor Děčína.

zničila na co přišla – pračku, bojler, kotel na uhlí…ani to neumím
vyjmenovat. Bohužel manžel mi
zemřel a kvůli ﬁnancím jsem zrušila pojistku. Takže alespoň nějaké
peníze do začátku mám. Naštěstí
mám šikovného syna. Je zedník
a domek mi snad opraví. Tenhle
dar jsem ale opravdu nečekala.“

Jiří Balvín z Dolních Habartic si
přišel pro ﬁnanční dar na tamní
obecní úřad a byl překvapen, že
Paní Vlastimila Grujbarová u rozdělování peněz byli osobně
z Benešova nad Ploučnicí byla i představitelé kraje. „Můj dům
jednou z 39 občanů, kteří ve čtvr- je zcela zničený, ploty, zahrada,
tek 16. července převzali ﬁnanční prostě všechno. Co se dá dělat,
dar od Ústeckého kraje. Vlastně nám se nic nestalo a tak začnu
byla ten den první. „Jsem veli- znova. Předběžně to mám už
ce vděčná kraji za tyhle peníze. spočítané: škoda půl milionu na
Bydlím přímo u vody v Alšovce domě a asi podobné to bude
a v domku mi ta divoká Ploučnice u vybavení a zařízení.“
Nejdůležitějšími pracemi po
opadnutí vody bylo samozřejmě čištění řečišť, odstraňování
nánosů a naplavených věcí. Na
snímku jsou práce v Benešově.

Tabulka celkových škod dle vlastníků majetku
Majetek
obcí
fyzických osob nepodnikajících
státu
kraje
podnikatelských subjektů
právnických osob nepodnikajících
Celkem

S

Odhad výše škod v tis. Kč
287 137
129 299
73 155
72 500
11 701
393
574 185

Příběh

tovky neuvěřitelných příběhů
a dramatických událostí přinesla řeka Ploučnice do Benešova. Desítky rodin přišly o spoustu
majetku, řada poničených domů,
naštěstí, alespoň v prvních dramatických dnech žádná oﬁciálně potvrzená oběť řádění jinak
klidné řeky. Přesto se jeden osud
v pondělí 27. července naplnil:
Tělo do té doby nezvěstné paní
Naděždy Rubnerové z Husovy
ulice v Benešově bylo nalezeno
v děčínském přístavu. Už 4. července svědci viděli, že ji velká
voda vzala… Rodina Rubnerova
žila několik posledních let oprav-

du nelehce; manžel Radek je
invalidním důchodcem a sama
paní Naďa byla nezaměstnaná.
Jen s obtížemi spláceli obecní byt
a nakonec na něj byla uvalena
exekuce. I když jejich byt voda
nepoškodila, přesto členové rady
Ústeckého kraje nedávno rozhodli o poskytnutí sumy přesahující 41 tisíc městu Benešovu n. Pl.
jako dotaci na splátku pořízení
obecního bytu. Snad to
bude mít pan Rubner
i s dcerou trochu
lehčí. Zbyli
sami…

číslo

účtu

!
Konto

Povodně

Děčínsko

Číslo účtu 2222 99 22/0800 (Česká spořitelna a.s.).
Při zasílání příspěvků na KONTO není nutné uvádět další
symboly (variabilní, konstantní a speciﬁcký), a to v případech,
že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby
jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat
potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty daru dle
§20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí uvést do kolonky
variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identiﬁkační číslo a fyzická osoba
(občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).
V případě zasílání příspěvků na KONTO na základě uzavřené darovací smlouvy je nutné
vždy do variabilního symbolu uvést IČ/RČ dárce. Příspěvky do veřejné sbírky je možné zasílat
bezhotovostně nebo vkladem na účet veřejné sbírky přímo v jakékoliv bance nebo prostřednictvím
internetového bankovnictví z domova.

Pracovníci ekonomického odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje začali s proplácením
ﬁnančních darů hned po jejich
schválení v krajské radě. Na
čtvrtek a pátek 16. a 17. července bylo připraveno celkem
8 670 000 korun pro téměř
šest stovek občanů.

2222 99 22/0800

Peníze lze na zmíněný účet zasílat do 31. srpna letošního roku!
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Historický park ve Výsluní
V

e Výsluní na Chomutovsku,
městě s 230 obyvateli, přivítal
starosta města Milan Hladík ve čtvrtek 2. července hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou a zástupce
společnosti ČEZ a Severočeských
dolů. V historickém parku společně
odhalili pamětní desku s nápisem
„Historický park města Výsluní“.
Tento akt zahájil první etapu revitalizace sto let starého parku, který byl
v loňském roce zařazen do registru
významných krajinných prvků. Na
jeho revitalizaci přispěly Ústecký
kraj, společnost ČEZ a Severočeské

Fotokvíz
C

doly společně částkou 1 mil. Kč,
jeho celková obnova si vyžádá osmi
milionů. Park je situovaný do středu
města a je chloubou, kterou jezdí
navštěvovat lidé z různých krajů i ze
sousedního Německa. V nadmořské výšce 740 metrů zde roste kromě jiných stromů tři sta let stará
lípa a rododendrony, jejichž velikost
a výskyt je v této horské oblasti raritou. Na základě dendrologického
průzkumu radnice nechala vykácet
šestnáct starých a nemocných stromů a nahradila je téměř třemi desítkami nových.

Ženy a dívky na kolech

Revitalizace rašelinišť
M

emorandum o podpoře projektu Revitalizace rašelinišť
v Krušných horách bylo podepsáno
nedávno na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Za něj připojil podpis
náměstek hejtmanky Arno Fišera.
Projekt směřuje k obnově původního
ekosystému. Všechna tři rašeliniště
se nacházejí v ptačí oblasti Východní Krušné hory v blízkosti Cínovce.

Smyslem připravovaných opatření je
kromě zvýšení retenční schopnosti
krajiny např. také zlepšení podmínek biotopu tetřívka obecného,
jenž je předmětem ochrany této
ptačí oblasti. Plochy jsou zároveň
zahrnuty do seznamu mezinárodně
významných mokřadů Ramsarského
výboru. K předpokládanému ukončení projektu dojde v roce 2011.

ílem dnešního fotokvízu je
jedna z krásných barokních
staveb v našem kraji – bezesporu
velká dominanta pro široké okolí
v jihovýchodní části Ústeckého
kraje. Jedná se o stavbu vybudovanou k církevním účelům známým
litoměřickým stavitelem Octaviem
Broggiem v roce 1707. Horní pár
kaplí s impozantním schodištěm
zcela dominuje jednomu z vrchů
této oblasti. Je ukázkovým příkladem náboženského vzepětí a rozšíření barokní zbožnosti v českých
zemích. Areál je bohužel ve velmi
zanedbaném stavu – v havarijní
situaci se nachází většina konstrukcí zabezpečujících statiku
celého areálu. Z těchto důvodů
byla vlastníkovi – římskokatolické
farnosti – poskytnuta dotace na
postupnou nutnou opravu areálu, kterou provádí ve spolupráci
s místním občanským sdružením,
zaměřeným na opravu památek
regionu. V roce 2008 byla v rámci
Programu na záchranu a obnovu

kulturních památek Ústeckého
kraje poskytnuta vlastníku dotace
400 tis. Kč na statické zajištění,
letos stejná částka na opravu schodiště, kaplí a dalších částí areálu.
Napište nám, co je na obrázku a na kterém vrchu se barokní stavba nachází. Správné
odpovědi posílejte do pondělí
17. srpna 2009 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n.L., nebo na: poupetova.s@
kr-ustecky.cz. Soutěžíme o překrásné publikace Národní park
České Švýcarsko s fotograﬁemi
Zdeňka Patzelta a Václava Sojky.
Správná odpověď z minula: Bedřichův Světec (který je
součástí obce Bělušice) a kostel
Sv. Jakuba je správná odpověď
pro červnový fotokvíz. Publikaci
získávají Jana Koppová z Ústí
nad Labem, Jiří Hušek z Děčína
a Marie Jelínková z Ústí nad
Labem. Výhercům blahopřejeme!

M

PPL, ska

Tak
(angl.)

1. díl
tajenky

du v článku, ve kterém se psalo
o otevření nového kulturního centra v tomto zmiňovaném městě.
Z dlouhé řady luštitelů jsme vylosovali tři a knihy o Ústeckém kraji
tedy dostanou Miluše Nováková
z Mostu, Miroslav Tesař z Ludvíkovic a Jan Kohlík z Chomutova.

Francouzský
hudební
projekt

Obuv

Hudební
styl
původem
z Jamajky

Chemická
značka
vápníku

SPZ
Sokolova

Egoista

Chcete-li i vy soutěžit o ceny, uveďte tajenku a správnou odpověď,
kterou najdete v některém z článků našich novin. Tři úspěšné luštitele odměníme knihami o našem
kraji. Pište co nejdříve, nejpozději však do pondělí 17. srpna 2009 na adresu: Krajský úřad
Spojené
státy
americké

Odražení

Západočeské město

Souhlas

Schránka
u voleb

Akademie
věd

Domácky
Eva

Ženské kř.
jméno

Sídlo venkovského
typu

Římsky
1001

Stádium
hmyzu

SPZ
Benešova

Citoslovce
drcnutí

Druh záření

Ruský
souhlas
Nositel
dědičnosti
Listnatý
strom

Chemická
značka
sodíku

Evropská
řeka

Amnesty
International

Univerzita
Karlova

Iniciály
herečky
Kajnarové

Římsky 45

Drobné
platidlo

Zákonné
platidlo
vymezeného
území

Kamarád
Harryho
Pottera

Jednotka
plošného
obsahu

Chem. zn.
křemíku

Zkreslený
vjem

Bůh lásky

Nekovový
prvek s
Zabíjačkový
Předložka
fotoelektr.
produkt
vlastnostmi

Borový les

Ukazovací
zájmeno

Zapnut
(angl.)

Číslo na
autě

Poranění

Ženské kř.
jméno

Včelí
domov

Rostlinný
tuk

Zvuk vrány

Dopravní
inspektorát

Síť
prodejen
koupelen

V
K

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Umělecká beseda – Věčná pomíjivost, až do 27. září, v prostorách
bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích.
Výstava představí tvorbu vybrané
skupiny členů výtvarného odboru
Umělecké besedy.

Jaký je život v Ústeckém kraji?

Umění
(angl.)
Voda s
bublinkami
Koně
Poste
restante

Dělat
(angl.)

Doktor
Nábytek

Předložka
Písmeno
řecké abec.

Dědeček
(něm.)
Jídlo
(angl.)

Hovorový
souhlas

Ukazovací
zájmeno
Latinská
předložka

Stovky
Moji

Vydavatelství

Předpona

Cíl

Zásilková
služba

Německý
souhlas

Versus

Olympijské
hry

3. díl
tajenky

Druh zubní
pasty

Mladší

Značka
počítačů

Solmizační
slabika

Kamarád
Chipa

Mravenci
(angl.)

Dětské kresby a barevná keramika, až do 26. srpna, hala Palácové vily Hanse Weinmanna,
W. Churchilla 3. Výstava prací žáků
ZŠ Palachova v Ústí nad Labem.
Toulky světem, až do 24. srpna,
přísálí vědecké části, Velká hradební 49. Výstava fotograﬁí Vladimíra
Kettnera.

Příběhy kněhoznaček Josefa
Váchala, až do 6. září, jízdárna.

4. díl
tajenky

Zápor

Strojní část
vozidla

Chorvatské
město

Starší

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava největší muzejní kolekce
exlibris známého výtvarníka a spisovatele Josefa Váchala (1884
– 1969).
Osudy knih, osudy lidí, od 5. srpna do 6. září, výstavní místnosti.
Výstava ze sbírek knihovny teplického muzea vypráví příběhy knih
a knihovních sbírek na pozadí osudů jejich autorů, vlastníků i čtenářů. Vernisáž výstavy se koná v úterý
4. 8. v 17:00 hodin.

Plemeno
psa (zdrobněle)

Chem. zn.
radia

Organizace
spojených
národů

Orgán
zraku

Osobní
zájmeno

Snížený
tón

Severočeské
město

Nekonečné vteřiny, až do 30. srpna, gymnázium. 150 let od narození zakladatele hodinářské ﬁrmy
Kienzle.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Česká řeka
Zn. české
elektr.

Bakalář
umění

Místo
v poušti

Zkratka
státu
Nevada

2. díl
tajenky

Území pro
chov zvířat

Barva

Solmizační
slabika

Ústeckého kraje, odbor kancelář
hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, mailovat
můžete na adresu: sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Nezapomeňte také
uvést na obálku nebo v záhlaví
e-mailu heslo „Křížovka“.

?

Kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Křížovka o ceny
inule jsme vám nabídli v naší
křížovce otázku, jež byla
v tajence: Které je druhé největší město děčínského okresu?
Správně odpověděli ti, kteří nám
mailem nebo na pohledu napsali:
Varnsdorf. Buďto to samozřejmě
věděli sami nebo použili nápově-

TO

od záštitou hejtmanky kraje Jany Vaňhové a předsedy Senátu
PČR Přemysla Sobotky patřily čtyři červencové dny na severu kraje
dvaadvacátému ročníku cyklistického etapového závodu žen Tour de
Feminin 2009. Skončil v neděli 12. července v Krásné Lípě a ženy jely
o body do světového poháru a o Cenu Českého Švýcarska. Závěrečného dekorování vítězek se ujal mimo jiné člen krajské rady Petr Jakubec (na snímku), který spolu s krajskou radní Janou Ryšánkovou také
oﬁciálně ve čtvrtek závod zahájil. Nejlepším ženám a dívkám doslova
pršely před krásnolipským úřadem diplomy, poháry, věcné ceny i kytice. Celkovou vítězkou závodu se stala Ruska Aleksandra Burčenková,
z českých závodnic byla třetí Martina Růžičková a na sedmém místě
skončila po 430 kilometrech Jarmila Machačová.

přišli ochutnat lidé doslova z celé
Evropy, dodaly potravinářské ﬁrmy:
pekárny JAPEK a INPEKO, Drinks
Union, likérka Granette a řeznictví Procházka s.r.o. Pod patronací
českého premiéra Jiřího Fischera
zde na úvod zahráli držitelé cen
Anděl, kapely Clou a Mandrage,
ve večerních hodinách návštěvníky
rozhýbal MIG 21 s litoměřickým
rodákem Jiřím Macháčkem. Vyvrcholením hudebního programu
byla skupina Kryštof, pro kterou
bylo toto vystoupení vůbec prvním
koncertem v Belgii. Ústecký kraj tu
reprezentovali členové rady Jana
Ryšánková a Petr Jakubec.

FO

P

lici Rue Caroly, na které stojí
Český dům, sídlo zastoupení
krajů, včetně Ústeckého, lemovaly
v pátek 26. června stánky českých
zastoupení. Sešli se zde mladí Bruselané i návštěvníci hlavního města
Evropy na tradiční Czech Street
Party. Stánek Ústeckého kraje budil
velkou pozornost. Hosté párty tu
mohli ochutnat speciality našeho
regionu. Ústecké klobásy, pagáčky, svatební koláčky, slané tyčky
nebo ústecké likéry jako je myslivecká a mnohé další. Překvapivě
velký zájem vyvolal chleba, u piva
to nepřekvapilo vůbec. Pochutiny,
které si na stánek Ústeckého kraje

ÍZ

Czech Street Party v Bruselu
U

Obojživelník

K

valita života v Ústeckém kraji, evropsky významné lokality a možnosti jeho ﬁnancování se
stali předmětem setkání náměstka
hejtmanky a člena Rady Ústeckého kraje Arno Fišery a náměstka
ministra životního prostředí a ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
Františka Pelce. Pracovní jednání na
Ministerstvu životního prostředí České republiky se uskutečnilo v úterý
7. července. „Jsme kraj, který má nej-

více těchto významných celků v ČR,
kterých je v současné době šedesát
čtyři a o dalších sedmnácti dále jednáme,“ popisuje situaci náměstek
Arno Fišera. Mezi nově vyhlášenými
významnými lokalitami by měly být
například Labské údolí, Východní
Krušnohoří a Klínovecké Krušnohoří. Nejedná se o jediné setkání, dalšími podstatnými záležitostmi jsou
pro nás lesní porosty a jejich obnova
a možnost ﬁnancování.
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