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„STOLETÁ VODA“ po jedenácti letech
Povodně červen 2013

Děčín v době kulminace Labe

O. Bubeníček: Vlna solidarity
během povodní mě ohromila

Tak přicházela velká voda
(a ještě z našich myslí neodešla)

Ú

Červen 2013:

„Celkové škody se zatím vyčíslují, ale určitě půjde o miliardy korun.
Již nyní můžeme letošní povodeň přirovnat k roku 2002. Pro představu,
letošní velká voda jen v našem kraji ničila majetek v 82 obcích a městech. Prvotní náklady, tedy například
odvoz kontaminovaného odpadu
nebo odčerpání vody ze zatopených
objektů, přesáhly částku 300 milionů korun.“
Dokončení na str. 4

M

inulé pondělí, tedy 17. června, se měli hejtmani jednotlivých krajů ČR setkal s předsedou vlády ČR. Hlavním a jediným
posláním schůzky měla být koordinace postupu krajů, Asociace
krajů ČR, ministerstev a české
vlády při pomoci obcím a městům a dalším poškozeným při odstraňování následků červnových
povodní. Jak známo, ten den
bývalý premiér odstoupil a jak
většina hejtmanů řekla, v nejnevhodnější chvíli. A tak pozitiva z Ústeckého kraje se P. Nečas
nedozvěděl (včasné vyhlášení

stavu nouze, profesionální fungování IZS, činnost krizového
štábu nebo starostů s ohromnými díky hlavně těm neuvolněným v malých obcích). Negativa,
nebo zápory, které jsme v kraji zaznamenali: například to,
že zákony neumožňují okamžité převedení zaslaných ﬁnančních prostředků na odstranění
prvotních škod rovnou na obce,
ale až po schválení krajským
zastupitelstvem. Také nefunguje příliš dobře zpětná vazba
od Ústředního krizového štábu
na požadavky z kraje nebo jiných

subjektů. V neposlední řadě stále přetrvává velké podﬁnancování rozpočtu páteřní složky
Integrovaného záchranného systému – Hasičského záchranného
sboru ČR i všech krajů.
Krizový štáb Ústeckého kraje se právě zmíněného 17. června shodnul na tom, že požádá
Ústřední krizový štáb o udržení vyhlášeného Nouzového
stavu do 28. června. Do té
doby může pomáhat armáda.
Do sedmi dnů od jeho ukončení musí kraj nahlásit odhad
veškerých povodňových škod.

linku 800 876 011, kterou v budově krajského úřadu obsluhují vybrané pracovnice z jednotlivých odborů. Náměstek
hejtmana Stanislav Rybák
v Křešicích; povodňové stěny stojí, vydrží? (Voda se přes
něm za dva dny převalila
a Křešice patří k nejpostiženější obcím kraje.)
Dokončení na str. 4

POVODNĚ 2013 - Ústecký kraj
účet
číslo

22229922/0800

Ústecký kraj zřídil se souhlasem Ministerstva ﬁnancí ČR
veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňováníí
škod z červnových povodní. Finančním darem na zmíněné
konto mohou přispívat občané, podniky a další potenciálníí
dárci, a to až do 31. října 2013
2013.

MLÉKOJEDY NA LITOMĚŘICKU • foto: Petr Tomas
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Premiér se už s hejtmany nesetkal

včetně Ústeckého kraje. Ve 20
hodin zasedá Bezpečnostní
rada a Povodňová komise
Ústeckého kraje za řízení hejtmana O. Bubeníčka. Otevírá se
Centrum humanitární pomoci
v České Kamenici
Pondělí 3. – První zasedání krajského krizového štábu, města hlásí evakuaci obyvatel a omezení v dopravě.
Ústecký kraj zřizuje nonstop

á sbírk
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* Jaké škody letošní povodeň
napáchala?

Sobota 1. – Kvůli vydatným
srážkám na celém území Česka
vyhlašují meteorologové výstrahu před výskytem povodní
Neděle 2. – Začínají se razantně zvedat hladiny řek
především v Jihočeském kraji. Vláda České republiky vyhlašuje s účinností od 21 hodin nouzový stav pro území
Prahy a šesti českých krajů

20

záchranné složky nám může svět závidět. Chtěl bych jim touto cestou vyjádřit své poděkování a obdiv.“

a

* Ve funkci hejtmana jste byl nucen řešit první mimořádně vážnou krizovou situaci. Jak se ji
podle vás podařilo zvládnout?

„Máme za sebou pouze první
část povodní, která spočívá v řešení bezprostředního ohrožení životů a majetku způsobené samotnou
povodňovou vlnou. Musím otevřeně
ocenit naprosto profesionální fungování krizového štábu Ústeckého kraje, kde každý jeho člen věděl, co a jak
má dělat. To platí do posledního písmenka i pro pracovníky krizového řízení krajského úřadu.
První fáze povodní důkladně prověřila všechny složky Integrovaného
záchranného systému v našem kraji. Hasiči, ať profesionální nebo
dobrovolní, zdravotníci a policisté
předvedli mimořádné nasazení, odhodlání a koordinaci, ale především
zachránili řady lidských životů a miliardové majetky. Bez nadsázky české

Veř
e

stecký kraj opět postihla ničivá povodeň, která
si vyžádala jeden lidský život,
způsobila miliardové škody
a řadu lidí připravila o střechu
nad hlavou. O průběhu letošních povodní, jejich zvládnutí, lidské solidaritě i fungování
krizového řízení jsme hovořili s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.
Hovořili jsme s ním v době uzávěrky našich novin, 15. června.
Snad se od té doby už nic zlého
nestalo...

ODNĚ

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
V úterý dne 11. června se uskutečnilo 19. jednání Rady Ústeckého
kraje ve IV. volebním období. Radní mimo jiné projednali:

Stipendijní program
Rada stanovila pro akademický rok 2013 – 2014 u nově zařazených žadatelů do Programu počet padesát. Z předchozích let
může pokračovat 209 studentek a studentů, což by znamenalo
celkové ﬁnanční náklady ve výši 5,18 mil. Kč.

MŮJ NÁZOR: O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

Č

lenové krajského zastupitelstva odpovídají na
otázku: Jak hodnotíte fungování Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS ÚK) během letošních
červnových povodní?

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012
Radní doporučili zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2012 bez výhrad, vzít na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012, vyúčtování
ﬁnančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zůstatek ﬁnančních
prostředků ÚK na bankovních účtech k 31. 12. 2012. Navrhli také
rozdělení volných ﬁnančních prostředků z hospodaření kraje
v roce 2012 ve výši přes 231,5 mil. Kč.

a to jak státní, tak městské, pochválit je třeba i železničáře a další dopraváky. Obrovský kus práce
odvádějí dobrovolníci a organizace, které mobilizují především
materiální pomoc nebo se starají o ubytování vyplavených lidí.
Dík patří i lidem ve štábech obcí,
měst a kraje. Přesto ale, byl bych
rád, kdyby příště hráze, nejen na
Střekově, vydržely.
Vladislav Raška (ODS)
předseda kontrolního výboru
a zastupitel

Příspěvek z Fondu ÚK
RÚK projednala 41 žádostí o ﬁnanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje. Rozhodla o přidělení dotace 17 žádostem v celkovém objemu 971 600 Kč, dalších 9 v objemu 1 030 000 Kč doporučila schválit zastupitelstvu.

Pavel Vodseďálek (KSČM)
zastupitel a předseda výboru
pro národnostní menšiny

Valorizace tarifů veřejné linkové dopravy
Radní souhlasili s případnými návrhy dopravců veřejné linkové
dopravy na úpravu tarifu. Navýšení sazeb jízdného je doporučeno tak, aby došlo k odstranění rozdílů v jízdném u kilometrického
pásmového tarifu v naprosté většině oblastí Ústeckého kraje. Dle
odhadu navýšení tržeb z jízdného ve veřejné linkové dopravě objednávané Ústeckým krajem přinese roční úsporu asi 8,9 mil. Kč.

Dotace na výměny kotlů
Členové rady schválili Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu
výměny kotlů včetně Formuláře žádosti o poskytnutí dotace.
Výzva, zásady a vzorové smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách kraje 8. července 2013.

Výběrové řízení na práce na děčínské škole
Rada rozhodla o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP“ formou otevřeného řízení.
Tento druh zadávacího řízení je nejtransparentnější a také nejrychlejší. Předpokládaná hodnota stavebních prací je 6,3 mil. Kč.

NAVŠTÍVILI NÁS

N

áčelník generálního štábu generál Petr Pavel s doprovodem navštívil 13. června
vojenské jednotky podílející se
aktivně na odklízení následků povodní v městech a obcích
Ústeckého kraje. Zavítal i na krajský úřad, kde se sešel s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem

a náměstkem
primátora
města Ústí nad
Labem Pavlem
Bočkem.
Zhodnotili
s p o l e č ně nasazení
Integrovaného
záchranného systému.
Generál Pavel
připomněl,
že
nejvíce
vojáků je dislokováno právě
v Ústeckém kraji, kde budou
využíváni také vojáci z aktivních záloh. Ocenil, jak se za
jedenáct let výrazně vylepšilo zvládání krizových situací,
funkčnost a vybavenost všech
složek IZS i krizové řízení obcí
a kraje.

Zdálo by se, že lidé jsou s vodním živlem zvyklí žít. Není tomu
tak. Ze všech sil se snaží škodám,
které povodně přinášejí, zabránit.
To je také případ města Ústí nad
Labem. Obrovským nákladem
byly po povodni v roce 2002 vybudovány jednak mobilní hráze
a také protipovodňová vana pod
Benešovým mostem. Ani jedna
z nových zábran tentokráte nepomohla. U betonové vany se to
dalo předpokládat, ta je konstruována na běžné kolísání vody
do výšky hladiny 6 - 7 metrů.
Budovatelé zábran na Střekově
se měli poučit z historie a postavit bariéry na 12 metrů. Časté záplavy však mají i jednu příznivější
stránku. Integrovaný záchranný
systém je na vysokém stupni akceschopnosti. Perfektní je práce
profesionálních a dobrovolných
hasičů. Ti odvádějí mimořádnou
práci při snižování škod a při záchraně lidských životů, majetku, zvířat. Prostě hasiči si za svoji práci zaslouží náš obdiv a dík.
Podobný dík je třeba složit i záchranné zdravotní službě, policii,

V

návaznosti na uzavřené memorandum o partnerství
a spolupráci se koncem května uskutečnilo na Krajském úřadu Ústeckého kraje další pracovní setkání zakládajících subjektů
Paktu zaměstnanosti. Předmětem
workshopu, který řídil krajský
radní Martin Klika, byla zejména
příprava struktury celého projektu a deﬁnování strategických cílů

Cíl 3 /Ziel 3. V doprovodu hejtmana a primátora města Ústí n.
L. Víta Mandíka si prohlédl poté
některé expozice Muzea města
Ústí, především ty, jež se týkají blížícího se 200letého výročí
bitvy u Chlumce. Odpoledne se
velvyslanec Detlef Lingemann
setkal se starostkou města
Vejprty Jitkou Gavdunovou.
Prohlédl si také společné informační středisko měst Vejprty
a Bärenstein (SRN).

Všechny složky Integrovaného
záchranného systému Ústeckého
kraje odvedly během povodní naprosto profesionální práci a prokázaly, že jsou připravené řešit i tak
rozsáhlé záchranné práce, jaké
byly nutné v uplynulých povodňových týdnech. Díky připravenosti Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje se podařilo zabránit daleko větším škodám, než povodně způsobily, ale
hlavně - podařilo se zabránit větším ztrátám na lidských životech.
Všichni, kteří k Integrovanému
záchrannému systému patří, pracovali s maximálním nasazením
a za jejich výkon jim patří poděkování. Stejně tak je nutné vyzdvihnout práci dobrovolných hasičů,
kteří se podílí zejména na likvidaci škod způsobených povodní.
IZS ÚK prošel během povodní tvrdou zkouškou, ve které obstál na
výbornou.

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz)
člen výboru pro zdravotnictví
a sociální věci a zastupitel

Příští noviny

Č

ervencové Krajské noviny
Ústeckého kraje dostanete
do schránek v době od 29. – 31.
července. Vrátíme se k povodním,
respektive k tomu, jak se obnovují území poškozená nebo zničená velkou vodou. Povíme si něco
o falešných nabídkách půjček

nebo o unáhleném sjednávání
úvěrů v souvislosti s nedávnou
živelní katastrofou. Navštívíme
Domov v Háji u Duchova, zařízení sociální péče, které slaví 30
let od založení a také vám nabídneme podrobný program vzpomínkové akce k 200letému výročí Bitvy u Chlumce a Přestanova
(bude 31. 8.)

a klíčových dokumentů.
Strukturu Paktu zaměstnanosti
by měl tvořit řídící výbor, výkonná rada a realizační týmy v jednotlivých pracovních skupinách.
Počítá se s možností zapojení
dalších subjektů v budoucnosti.
V diskusi k organizaci a struktuře paktu aktivně vystoupil europoslanec Richard Falbr a předseda KHK ÚK František Jochman.

Strategickým cílem Paktu zaměstnanosti je aktivně ovlivňovat
vývoj zaměstnanosti v Ústeckém
kraji. Mezi priority se bude řadit
udržitelnost nově vznikajících pracovních míst, podpora technického školství a vzdělávání celkově,
podpora a rozvoj podnikatelského
prostředí, působení na sociální odpovědnost ﬁrem a vytváření rovných příležitostí. Strategické cíle

a priority budou mimo jiné formulovány se zřetelem na témata, jako
jsou těžební limity hnědého uhlí
a dopravní infrastruktura.
Kromě Ústeckého kraje stojí u zrodu Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje,
Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje a Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem.

Vybíráme autobusové dopravce na roky 2015 - 2024
tevřením obálek s nabídkami dne 27. května 2013
postoupil Ústecký kraj do
další fáze k zajištění stabilní
dopravní obslužnosti v autobusové linkové dopravě kraje
pro léta 2015 - 2024.
Po více než roční náročné přípravě s následným vyhlášením
soutěže tak známe dopravce,
kteří budou zajišťovat od 1. ledna 2015 dopravní obslužnost

imořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové
republiky Německo v ČR Detlef
Lingemann (na snímku je vpravo) pobýval 18. června v našem kraji. Setkal se s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
a na krajském úřadu potom pozdravil účastníky mezinárodní konference COSMOD, která byla věnována spolupráci
Ústeckého kraje a Svobodného
státu Sasko a akcím z programu

Martin Klika (ČSSD)
radní Ústeckého kraje pro sociální věci a bezpečnost

Máme za sebou další povodeň.
Mnozí z respondentů srovnávají
tu letošní s tou, která devastovala území Ústeckého kraje v roce
2002. Dle mého názoru to není
správné, neboť každá povodeň
je jiná. Díky realizaci a budování protipovodňových opatření,
profesionality a nasazení všech
složek integrovaného záchranného systému a v neposlední
řade samotným krizovým řízením a rozhodováním na úrovni
kraje, dotčených obcí a měst, se
podařilo i tu letošní zvládnout
se ctí! Co mne vsak nikdy nepřestane fascinovat je ona neuvěřitelná solidarita a soucit obrovského počtu lidí s těmi, které
povodeň zasáhla a poškodila.
Velký obdiv a poděkování všem!

Pracuji jako ředitel městské policie, která je součástí druhosledového stupně IZS. Osobně jsem
se již účastnil pomocných a záchranných prací po povodních,
moji kolegové byli v obci Višňová.
Samotný Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje během letošních povodní
fungoval dobře, v mezích možností a zkušeností lidí v něm
zařazených, konec konců, je
to smutné, ale pracovníci IZS
v našem kraji mají již velké
zkušenosti.
Rád bych zdůraznil, že ale
zkušenosti nestačí, pokud by
člověk neměl chuť pomoci druhému, byl sobec, nebyl obětavý, pracovitý a kolikrát by nenasadil vlastní život, byla by
organizace sebelepšího systému IZS v „pytli“. Ústecký kraj,
ale i další kraje v naší republice
mají štěstí, protože v rámci IZS
jsou pracovníci, tedy hasiči, policisté, zdravotníci, záchranáři a koneckonců strážníci, kteří pomáhat a zachraňovat chtějí
i bez rozkazů a nařízení.

O strategickém cíli Paktu zaměstnanosti

O

M

červen 2013

v oblastech Dolní Poohří,
Chomutovsko a Šluknovsko.
O desetileté zakázky zajišťující
rozsah dopravy v souhrnu cca
4 718 tis. km ročně je velký zájem, na tři zakázky jsme dostali celkem 22 nabídek. Své pozice
obhajují nejen současní smluvní dopravci Ústeckého kraje,
ale byly doručeny také nabídky dopravců, kteří v současnosti nemají s krajem smluvní vztah

a mají zájem autobusovou dopravu v objednávce kraje zajišťovat. Není divu, neboť při dodržení předepsaných pravidel je
tak dlouhá zakázka pro dopravce znamením stability, jistoty
návratnosti investice i přiměřeného zisku. Dá se tedy očekávat,
že stejný zájem bude i o další
soutěžené oblasti, které budou
vyhodnocovány v průběhu roku
2013 a na počátku roku 2014.
Střízlivý optimismus z prvních výsledků
soutěží panuje
samozřejmě i na
straně objednavatele dopravních výkonů,
tedy Ústeckého
kraje. Nebál se
jasně
deﬁnovat kvalitativní požadavky,
které
jednak

sjednocují technické parametry
kvality ve všech dopravních oblastech kraje, ale hlavně kvalitu výrazně zvyšují na úroveň standardů našich vyspělých evropských
sousedů. Je potěšující zjištění, že
všichni soutěžící byli schopni požadavky kraje splnit. Spokojenost
lze konstatovat také na výsledných cenách nabídek. Ústecký kraj
díky soutěžím získá pro období let
2015 - 2024 nejen vyšší kvalitativní
nabídku, ale za nižší cenu než dosud a výrazně nižší než byl předpokládaný strop nabídek.
Soutěžení ukazuje, že požadovaná kvalita nemusí být drahá
a dobrá příprava vede k úsporám,
které tak mohou ještě více zlepšit
rozsah nabídky služeb v přepravě cestujících v Ústeckém kraji.
Po uplynutí lhůt k podávání a případnému řešení námitek bude
s dopravci podepsána smlouva
a konkrétní úspěšní dopravci mohou být prezentováni.

Ústecký kraj
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Delegace Ústeckého kraje získávala poznatky na Slovensku

KRÁTCE

K

rajský parlament dětí a mládeže měl za
řízení svého 1. náměstka P. Dvořáka další zasedání. Kromě hodnocení dosavadní činnosti tu zazněly i plány do budoucna. Dětský
parlament chce dosáhnout užší spolupráce
s krajem, proto byl na jednání i pan hejtman.

V

e dnech 7. – 8. června měly být
v Litoměřicích Hasičské slavnosti - VI.
Celorepublikový sraz hasičů. Akce opakující
se jednou za tři roky byla přesunuta na červen
roku 2014. Neuskutečnil se ani Den záchranářů (měl být na labském nábřeží v Děčíně).

U

hejtmana byl předseda České unie sportu Miroslav Jansta, kterého
doprovázel také Martin Doktor (na snímku), dvojnásobný vítěz v rychlostní kanoistice
na OH v Atlantě 1996. U přijetí byli také další
funkcionáři a bývalí sportovci. Tématem byly
sportovní akce pro děti a mládež.

N

a nákup sazenic stromů a keřů nabízí Nadace Partnerství granty
ve výši až 30 tis. Kč. O nadační příspěvek na podzimní výsadbu
stromů mohou žádat obce, školy, občanská sdružení a další organizace až do 21. srpna. Informace na www.nadacepartnerstvi.cz.

S

kupina Unipetrol podpoří rozvoj ústeckého regionu částkou
přes 1 mil. Kč. Ve 12 městech a obcích budou z daru ﬁnancovány projekty ze sociální oblasti, školství, životního prostředí i kultury. Za poslední čtyři roky Unipetrol na rozvoj Ústeckého kraje věnoval 6,5 milionu korun.

V

e dnech 27. – 29. května zavítala na základě usnesení Rady Ústeckého kraje delegace jejího poradního orgánu
na Slovensko. Vybraní členové pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality se v čele
se svým předsedou a zároveň
členem Rady Ústeckého kraje
Martinem Klikou vypravili do
oblasti středního Slovenska za
účelem získání poznatků a výměny zkušeností ohledně řešení problematiky sociálního vyloučení v našem sousedním
státě. V delegaci nechyběli ani
předseda výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek
a předseda výboru pro zdravotnictví a sociální věci Pavel
Csonka. V rámci plnění memoranda o spolupráci, které uzavřel Ústecký kraj s Žilinským
samosprávním krajem, byla
první zastávkou krajská metropole Žilina. Na krajském úřadě uvítal delegaci podpředseda Ing. Jozef Štrba a během

diskuse prezentovali zkušenosti v rámci sociální problematiky zástupci krajských úředníků
i tamějších poboček Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Po
jednání následovala vždy exkurze přímo do sociálně vyloučených lokalit v daném městě.
Kromě Žiliny navštívila delegace rovněž nedaleká města Dolný
Kubín a Martin. V každém z nich

T

P

ro krásnolipské seniory připravilo komunitní centrum Kostka
,,Seniorskou akademii“- soubor tří přednášek o ﬁnanční gramotnosti, prevenci kriminality a zásadách sebeobrany. Absolventky
obdržely osvědčení a jako dárek také osobní alarm.

V

Klášterci n. O. vzniklo komplexní zázemí pro pořádání akcí tzv. lesní pedagogiky. Přímo v budově místní Lesní správy Lesů ČR byla 7. 6. otevřena
nová „lesní miniučebna“, místnost s vhodnými prvky
nutnými pro kvalitní výuku lesní pedagogiky.

K

rajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v areálu ATC Kamencové
jezero v Chomutově a na dětském hřišti
v Kadani. V obou kategoriích zvítězila družstva
ZŠ Žatec, ul. Petra Bezruče. Soutěž ﬁnancoval
mj. Ústecký kraj.

D

alší setkání stakeholderů projektu Take a breath! (Nadechni
se!) bylo 27. 5. na hejtmanství za účasti zástupců neziskové sféry, státní správy, samosprávy a komerční sféry. Jednalo se o zmírnění podílu znečištění z lokálních topenišť.

D

íky realizaci projektu spolupráce Místní akční skupiny
Šluknovsko a MAS Labské skály byla
malým i velkým návštěvníkům o víkendu
25. – 26. května určena oživená prohlídka
zámku ve Šluknově. Dva dny tu vládl král
Hyacint IV.

V

Bruselu je zpřístupněno šest výstav projektu Slavné vily V4
a Slovinska, který prezentuje nejslavnější vily jednotlivých zemí od historických
staveb až po současnou tvorbu. K vidění tu
jsou i fotky a plány vil z Ústeckého kraje,
který výstavu ﬁnančně podpořil.

R

egionální mítink projektu ChemLog – Jak lépe
a efektivněji spolupracovat při přepravě nebezpečných látek - se uskutečnil na krajském úřadu v Ústí n. L. Do
společného evropského projektu je zapojeno 15 partnerů z osmi
zemí, mezi nimi i náš region.

N

a
společném
jednání
s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem a radním pro zahraniční vztahy, cestovní ruch
a regionální rozvoj Janem Szántó
to potvrdil zemský rada okresu
Saské Švýcarsko Michael Geisler.
Oblast Českosaského Švýcarska
považuje za jednu z nejcennějších přírodních lokalit v Evropě.

Během setkání se diskutovalo
o zásadních tématech přeshraniční spolupráce. Kromě vstupu na seznam UNESCO, o který
obě strany společně usilují, byl
zmíněn projekt CROSS – DATA.
Ten umožňuje vznik informačního systému pro územní plánování mezi Saskem a Ústeckým
krajem, který má všem orgánům

umožnit lepší výměnu informací,
přístup k nim a efektivní přeshraniční koordinaci.
Další významnou oblastí obou území je spolupráce v rámci krizového řízení prostřednictvím projektu
COSMOD, což je Portál pro
informační podporu rozhodování za krizových situací.
Do programu bylo zařazeno
i téma Euroregion Labe, jehož

Krajská policie ocenila nejlepší
K

rajské ředitelství policie
Ústeckého kraje poprvé v historii uspořádalo slavnostní oceňování Policista
roku 2012, v rámci kterého vyhlásilo ty nejlepší pracovníky
ve své profesi či oboru. Ceny
byly udělovány v celkem pěti
kategoriích. Jednu z nich předával v historické Petschkově
vile v krajském městě hejtman Oldřich Bubeníček.
odnocené
kategorie: 1. Tým roku, 2. Čin
roku, 3. Zaměstnanec roku,
4. Policista roku a 5. Síň slávy.
Cenu Tým roku vyhrál speciální
protidrogový tým Územního odboru Teplice pod vedením npor.
Radka Roseckého. Tuto cenu si členové týmu převzali od ředitele ZZS
Ústeckého kraje Ilji Deyla. Cenu Čin
roku dostali policisté z Obvodního
oddělení Teplice prap. Michal
Hazdra a prap. Jiří Voříšek z rukou ředitele KŘ HZS plk. Romana
Vyskočila. Cenu Zaměstnance
roku vyhrál Jaroslav Kraus z personálního odboru KŘ Ústeckého
kraje. Cenu Policista roku získal

nprap. Václav Kohout ze Služby
kriminální policie a vyšetřování Rumburk, kterému ji předal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich

těchto otázek v obou státech odlišné. Delegaci Ústeckého kraje doprovázeli rovněž v rámci
uzavřeného memoranda o spolupráci také zástupci Agentury
pro sociální začleňování Úřadu
vlády ČR. Bližší informace, včetně rozsáhlé fotoreportáže, naleznete na webových stránkách
Ústeckého kraje.
Martin Volf

Bubeníček. Na závěr byl náměstkem policejního prezidenta plk.
Tomášem Tuhým a krajským ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem

spolupráce si saská i česká
strana cení, a proto se dohodly
na pokračování vzájemné podpory vybraných oblastí, např.
regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství
a cestovního ruchu, výstavby
infrastruktury, ochrany před
živelnými pohromami a záchranářství, dopravy, kultury,
atd. Krátce se hosté zabývali
i větrným parkem na Moldavě.

do Síně slávy uveden ppor. Jiří
Stejskal, vedoucí Oddělení hlídkové služby Varnsdorf a velitel pořádkové jednotky Děčín.

H

Policistou roku 2012 v Ústeckém kraji se stal Václav Kohout z Rumburku

B

iskupské gymnázium v Bohosudově
hostilo 8. června osm pěveckých sborů
z celého Ústeckého kraje. Jako hosté přijeli
i zpěváci ze Slovenska. Organizátoři akci pojali i jako beneﬁční a v jejím průběhu vybírali na povodně. Shromáždili více než 6500 Kč.

7

. mezinárodního ﬁlmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival se zúčastnili také klienti Domova „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. kraje. Získali
cenu za Nejlepší kameru a byli nominováni na Zvláštní cenu poroty.
pátek 17. 6. se v Bruselu uskutečnila další Czech street party, největší česká akce pořádaná v sídle Evropské unie. Představil se na ní také
Ústecký kraj, třeba propagačními materiály
nebo ochutnávkami piva, vína, likérů či cukrovinek i sušených jablek.

se potýkají s odlišnými problémy a přistupují svým osobitým
způsobem k problematice, se
kterou se potýká také řada měst
a obcí v Ústeckém kraji. Získané
poznatky z praxe budou sloužit
jako inspirace pro možnosti nových přístupů k řešení této problematiky na území našeho kraje, byť jsou systémy sociálního
zabezpečení i přístupy k řešení

Českosaské Švýcarsko chce na Seznam UNESCO
Podporu má i od Svobodného státu Sasko

éměř milion kilometrů ujely asi 4000 účastníků kampaně Do práce na kole, kteří vytvořili na třináct set týmů ze 776 ﬁrem a institucí. Z našeho kraje to bylo 70 účastníků z 28 týmů (čtyři z krajského
úřadu). Díky všem nepřišlo z aut do ovzduší 97 tun oxidu uhličitého.

V

3

Č

lenové jednotlivých komisí Rady Asociace krajů ČR
se pravidelně scházejí na pracovních jednáních a hostitelské kraje a města střídají. Stejně tak je tomu u komise pro
zdravotnictví, jejímž předsedou je hejtman Kraje Vysočiny
Jiří Běhounek a členem mj. statutární náměstek hejtmana
ÚK Stanislav Rybák. Nedávno se komise sešla v Pardubicích,

tentokrát, už v době vrcholících povodní, všem
stačily útulné videokonferenční místnosti na
jednotlivých krajských úřadech. Na snímku
z videokonferenční místnosti ústeckého hejtmanství je uprostřed statutární náměstek hejtmana Stanislav Rybák. Spolu s ním se zúčastnili půldruhahodinové videokonference i Petr
Severa, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a Hana Týlová, vedoucí odd. zdravotních služeb ze stejného odboru krajského úřadu. Tématy jednání na telemostu byly mimo
jiné připravenost Zdravotnických záchranných
služeb v době krizových situací, příprava stanoviska Asociace kraje a této její komise k novele
Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a účastníci videokonference vyslechli z Liberce také hlavního hygienika ČR
a náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Valentu. Ten hovořil o nutnosti účinnějšího propojení činnosti Krajských hygienických stanic a Zdravotních ústavů s prací krajů a správních
úřadů při analýze toho, jak se vyvíjí kvalita zdraví občanů.

Ústecký kraj
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O. Bubeníček: Vlna solidarity během povodní mě ohromila
Pokračování ze str. 1
* Kolik peněz na likvidaci povodní uvolní ústecký kraj?
„Kraj nyní hradí prvotní náklady spojené s humanitární pomocí
a odvozem povodňového odpadu. Z rezervy krajského rozpočtu jsme prozatím uvolnili 20 milionů. Další otázkou jsou škody
na majetku kraje, tedy především
na silnicích, zde zatím konkrétní škody vyčísleny nejsou. Určitě
ale budeme čerpat státní pomoc
na obnovu území. Věřím, že se
nám podaří s vládou domluvit,
aby spoluúčast státu při likvidaci škod na krajském majetku byla
stejně jako u obcí 80 %.“
* Byl jste navštívit některé
zaplavené oblasti?
„Každý den vyrážím do terénu
a snažím se osobně monitorovat situaci. Navštívil jsem desítky obcí, mimo jiné Nové Kopisty,
Bohušovice nad Ohří, Děčín,
Litoměřice, Terezín, Vědomice,
Dolní Zálezly, Chodouny, Byl jsem
i v některých z postižených obcí
na Šluknovsku. Byly to náročné
týdny, začaly již v neděli večer 2.
Června, kdy jsme byli v Hřensku
a v Křešicích. V uplynulých týdnech jsem zrušil svůj program
a věnuji se pouze povodním.
Mezi postižené občany aktivně jezdili další členové krajské rady, namátkou Stanislav Rybák, Martin
Klika, Jan Szántó, Jitka Sachetová,

a zjišťovali, jak může kraj konkrétně pomoci. Samozřejmě do zaplavených oblastí jezdili pomáhat
i další představitelé kraje a krajského úřadu. Nechtěl bych na nikoho
zapomenout.“
* Obstála podle vás protipovodňová opatření, která se v kraji od roku 2002
vybudovala?
„Z části ano. Na některých
místech nebyly zcela dokončeny nebo nebyly projektovány
na tak velkou povodeň. Ale svoji
roli zde sehrála i vltavská kaskáda. Doufali jsme, že snížení odtoku z Vltavské kaskády pomůže zachránit Střekov, ale bohužel
k němu došlo pozdě.“
* Zapojily se do pomoci
Ústeckému kraji i další kraje?
„Solidarita
mezi
hejtmany byla okamžitá. Například
od Karlovarského kraje jsme dostali okamžitou ﬁnanční pomoc
a nabídku pro rekreaci dětí,
a v rámci Asociace krajů se sbírají další ﬁnanční prostředky,
které bychom chtěli směřovat
do povodňového konta ústeckého kraje. Ty následně použijeme
pro nejpostiženější oblasti.
Spontánní
nabídky
pomoci
k nám přicházely z celé republiky od měst, obcí, ﬁrem i jednotlivců. Museli jsme zřídit speciální telefonní linku i emailovou adresu, kde
úředníci nabídku pomoci přijímali

a koordinovali. Finanční prostředky
přicházejí i na speciální povodňové
konto, které zřídil Ústecký kraj. Všem
za pomoc děkujeme. O stavu ﬁnančních prostředků na uvedeném kontu
a také o následném rozdělování peněz nejpotřebnějším obcím a dalším
poškozeným bude Ústecký kraj veřejnost průběžně informovat.
Vlna solidarity během povodní mě opravdu ohromila.“
* Jak konkrétně pomohl kraj zatopeným obcím
a občanům?
„Neprodleně jsme posílili
náš humanitární sklad v České
Kamenici, kde si starostové či
zaměstnanci z každé obce můžou vyzvednout prostředky,
které pro svoji obec potřebují. Potřebný materiál ve skladu
průběžně doplňujeme, některé položky stojí spousty peněz.
Třeba vysoušeče, a bylo jich nedávno 160, stály 1,4 milionu korun. O to je jen jedna položka
z několika set naskladněných.“
* Nyní je v plném proudu odstraňování povodňových
škod. Zapojila se do pomoci
i armáda?
„Obdobně jako v předcházejících
povodních se do obnovy našeho kraje aktivně zapojila i armáda. V tuto
chvíli u nás působí například 200
vojáků z Liberce a další z Pardubic.
Dalších 56 vojáků posílilo policejní hlídky v postižených oblastech.
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Zase jsme

V případě potřeby můžeme ještě
požádat o další posily. Jejich práce
a těžká technika je pro nás nenahraditelná a den za dnem můžeme vidět
výsledky jejich práce.“
* Jak dlouho potrvá, než
kraj spočítá škody na svém
majetku?

„Je to otázka určitě řady týdnů.
I proto, že zatím nevíme, kdy povodně skončí. Co je poškozeného z krajského majetku nejvíce,
to jsou komunikace druhé a třetí
třídy, řada jich byla zaplavena.“
* Jaké jsou vaše nejsilnější
dojmy z povodní?
„Je to obrovské nasazení lidí
a jejich ochota, počínaje krajským krizovým štábem a konče
dobrovolnými a profesionálními
hasiči. Poznal jsem mnoho perfektních lidí, kteří jsou bez ohledu
na čas ochotní pomáhat druhým.
Během první fáze povodní jsme
museli čelit mimořádnému stresu
a v řadě případu rozhodovat během několika minut. Šlo o případy bezprostředního ohrožení životů lidí nebo ekologické havárie.
Doufám, že letošní povodně byly
na dlouhou dobu těmi posledními.
* Děkujeme za rozhovor.
A hodně síly nám všem!

Tak přicházela velká voda (a ještě neodešla)
Pokračování ze str. 1
Úterý 4. – Města v Ústeckém
kraji čekají na příchod hlavní
povodňové vlny od Prahy. Už
teď je jasné, že protipovodňová opatření nebudou na většině míst stačit, proto se místy demontují nebo se území za nimi
řízeně
zaplavuje.
Hejtman
Bubeníček se setkal s předsedou
Asociace krajů ČR Michalem
Haškem, který avizoval ﬁnanční
pomoc ostatních krajů.
Středa 5. – V dopoledních
hodinách proběhla záchranná akce u Lovochemie, kde podemletá protipovodňová zeď
ohrožovala lodě s posádkou. Tu
se podařilo zachránit leteckou
záchrannou službou. V noci
voda překonala protipovodňovou zeď na Střekově. Rada
Ústeckého kraje na mimořádném zasedání rozhodla o konání veřejné sbírky.

Čtvrtek 6. – Řeka Labe kulminovala v Ústí. Před půlnocí se provalila hráz u Nových
Kopist. Policie zahájila pátrání po 36leté ženě, která při
záchraně svého psa spadla
do umělého vodního kanálu
Podkrušnohorského přivaděče.
Obce mohou využít možnosti

zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných na tzv. veřejně prospěšné práce, jelikož úřady práce uvolnily ﬁnanční prostředky
na jejich mzdy.
Pátek 7. – S klesající hladinou
vzrůstá potřeba psychologické pomoci postiženým povodní. Situaci v Nových Kopistech
se podařilo během noci stabilizovat, když hasiči postavili provizorní hráz z pytlů s pískem (které darovalo město Ústí
nad Labem). Roudnický most
je průjezdný bez omezení, naopak velký problém přinesly dlouhé deště u Dobkoviček,
kde se utrhl 170 metrů dlouhý
podmáčený svah a velkou rychlostí se sesunul na stavbu dálnice D8 a poškodil i železniční
trať. U sesuvu se sešel hejtman
s premiérem Petrem Nečasem,
který objíždí postižená místa.
Sobota 8. – Voda zvolna
ustupuje, obce žádají o vojáky

Neděle 9. – Přívalové deště vyplavily několik obcí, způsobily lokální rozvodnění potoků a řek a vytvořily nové
laguny. Tentokrát bylo postiženo především Šluknovsko
a Podbořansko. Počet obcí, jež
postihly červnové povodně se
tak zvýšil na 77.
Pondělí 10. – I kvůli přívalovým dešťům v kraji, ale zejména kvůli očekávaným výrazným
srážkám na jihu Čech, kvůli kterým zvyšuje odpouštění vltavská
kaskáda, hladina Labe v kraji neklesá předpokládaným tempem.
Od rána je nasazeno 272 vojáků
včetně speciální techniky.
Úterý 11. – Krizový štáb byl informován o odhadech prvotních
nákladů zahrnujících úklid, odvoz odpadu, čerpání vody ad.,
které dle hlášení obcí sečetl krajský úřad na 323 395 000 Kč.
Většina důležitých komunikací již
byla opět zprovozněna, případně

V Křešících už stály v pondělí 3. června protipovodňové stěny. Tady, jak se přesvědčil
i náměstek hejtmana Stanislav Rybák, bylo zatím všechno v normě, jenže odpoledne se už
rozlil i Blanenský potok, Labe začalo stoupat a stěny zmizely pod vodou. Křešice se staly
jednou z nejpostiženějších obcí v kraji.
na úklid a začínají sčítat škody.
Krizový štáb Ústeckého kraje
se pohybuje celý víkend v terénu. Ústecký kraj zajistí pro obce
svoz povodňového odpadu.

čeká na otevření v nejbližších hodinách. Radní kraje dnes vyjádřili
svou vůli pomoci ﬁnančně občanům v nejvíc postižených malých
obcích. Uvolní na to částku

z krajského rozpočtu. O výši částky a návrhu na její rozdělení musí
rozhodnout zastupitelstvo.
Středa 12. – Voda v Labi stále překračuje třetí povodňový stupeň. Kvůli hrozbě
výskytu komárů zejména v oblasti lagun na Litoměřicku zajistil Ústecký kraj repelenty pro
složky IZS a města a také plošnou dezinsekci. Vedoucí odborů krajského úřadu začali
objíždět obce s rozšířenou působností, kde školí starosty ohledně
nakládání s odpady a vyčíslování škod způsobených povodněmi. Hydrometeorologové odvolali
po 14 dnech výstrahu na nebezpečí enormních srážek a povodní.
Čtvrtek 13. – Z bezpečnostního hlediska je situace stabilizovaná, v kraji je k tomuto datu
nasazeno 351 vojáků v 10 lokalitách. Bez elektrického proudu je týden po kulminaci ještě
500 odběratelů (z toho přes 300
na Litoměřicku). Hejtmana navštívil náčelník generálního štábu gen. Petr Pavel. Jednali o nasazení vojáků v kraji a distribuci
humanitární pomoci.
Pátek 14. – Po prvních dnech
fungování
veřejné
sbírky
Povodně 2013 – Ústecký kraje
se na kontu sešlo několik set tisíc korun. Hejtman také oslovil
osobními dopisy představitele
nejvýznamnějších ﬁrem a společností v regionu (které nebyly vodou postiženy) se žádostí
o příspěvek na zmíněné konto.
Sobota 15. – Na krajském úřadu už třináctý den fungovala
krizová (a nepřetržitá) telefonní
linka, na níž odpovídali pracovníci některých odborů na nejzásadnější otázky spojené s likvidacemi následků povodní,
informovali o dopravě, otevírání silničních úseků, o humanitární pomoci apod.
Neděle 16. – Díky třem stovkám dobrovolníků z řad jednotek dobrovolných hasičů z celé

Prohlídka těžce postižených Nových Kopist

ČR, Armády ČR nebo z humanitárních organizací se podařilo
dokončit „velký úklid“ po povodni, která poničila velkou část
obce Křešice na Litoměřicku.
Pondělí 17. – Odpoledne se
na hejtmanství uskutečnilo
poslední zasedání krizového

štábu, v němž zasedají odborníci a představitelé složek IZS, ale
také dalších odborných a specializovaných institucí a ústavů.
Zasedání bylo od 3. 6. dvanáct,
předcházelo jim ještě jednání povodňové komise v neděli
2. června.

Čísla z povodní hovoří za všechny komentáře
1
3
11
14
60
82
133
160
179
260
1 072
1 900
3 500
7 500
11 678
200 000
131 000 000
309 000 000

oběť povodní a záplav v Ústeckém kraji
mosty (ze 6) v jednu chvíli propojovaly oba břehy Labe
let trvalo, než přišla do kraje opět „stoletá voda“
dní trvala výstraha hydrometeorologů před povodněmi
úseků silnic všech tříd bylo neprůjezdných
zaplavených či jinak vodou postižených obcí a měst
lokalit v kraji hlídalo 24 hodin denně přes 450 policistů
vysoušečů za téměř 1,4 mil. Kč koupil ÚK jako dar obcím
hektarů chmelnic zničila voda na Litoměřicku a Žatecku
domů bylo zaplaveno jenom v Křešicích na Litoměřicku
centimetrů - výška hladiny kulminujícího Labe v Ústí (půlnoc z 5. - 6. 6.)
přívodních míst plynu muselo být kvůli nebezpečí uzavřeno
profesionálních i dobrovolných hasičů se zapojilo do záchranných prací
odběratelů mělo v době vrcholících povodní odpojen přívod elektřiny
počet evakuovaných lidí v době povodní
korun věnoval Karlovarský kraj obcím Křešice a Dolní Zálezly
škody v zemědělství (pole, ovoce, zelenina, uhynulá zvířata atd.)
odhad prvotních škod z povodní v celém kraji

Dosáhneme na peníze
z Fondu solidarity EU?

F

ond solidarity Evropské unie
byl zřízen, aby bylo možné
v případě přírodních katastrof
pomoci postiženým regionům.
Jde o jednu z forem solidarity
mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo reakcí
na rozsáhlé povodně ve střední
Evropě, k nimž došlo v létě roku
2002. Podle slov Kláry Šubrtové,
tiskové mluvčí české delegace
v Evropském parlamentu, byl od
té doby fond využit při 52 katastrofách, k nim patřily záplavy,
lesní požáry, zemětřesení, bouře
i období katastrofálního sucha.
Země zasažené povodněmi mají

podle Evropské komise zhruba
deset týdnů na to, aby určily celkový rozsah škod a požádaly EU
o pomoc. Tuto pomoc na návrh
komise schvaluje také Evropský
parlament. „Uděláme všechno
proto, aby návrh o pomoci z tohoto fondu byl co nejrychleji schválen na půdě Rozpočtového výboru
a plenárního zasedání Evropského
parlamentu. Apelujeme na vládu ČR, aby v této záležitosti jednala co nejrychleji v zájmu všech
lidí postižených přírodní pohromou,“ řekl vedoucí delegace
ČSSD v Evropském parlamentu
Richard Falbr.
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zažili velkou vodu
Pomoc zatopeným ze všech stran

Společnost RWE
nabízí svým zákazníkům postiženým povodní podporu a pomoc např. v podobě odpuštěných tří zálohových plateb za
elektřinu nebo plyn (pokud jej
od nich zákazníci odebírají).
Při příštím ročním vyúčtování
bude RWE považovat tyto 3 zálohy za uhrazené.

Materiální pomoc od Makra
Společnost MAKRO Cash &
Carry věnuje na pomoc oblastem zasaženým povodní materiální pomoc ve výši 1,2 mil. Kč.
Příspěvek společnosti MAKRO
bude směřován městským
a obecním úřadům, dále pak
charitativním organizacím aktivním v dané oblasti.

Plyn a elektřina – tři měsíce
zdarma
Pokud měl občan zatopený dům
či byt do výšky minimálně půl
metru, poskytne mu energetická
společnost ČEZ elektřinu a plyn
na tři měsíce zdarma. Občan po
dodání žádosti potvrzené místní
samosprávou nebude muset po
zmíněnou dobu platit zálohy za
elektřinu a plyn.

Kam s odpady
Po povodních, které ochromily

v minulém týdnu na mnoha místech povodí Labe, nyní
nastává další fáze – úklid.
Ústecký kraj nabízí všem postiženým obcím a městům pomoc. Na jeho webových stránkách najdou představitelé obcí
a města kontakty na ﬁrmy, na
které se mohou obracet s žádostmi o kontejnery na povodňový odpad, ať už běžný
či nebezpečný. Místo přistavení kontejnerů a dobu a četnost odvozu může každá obec
dohodnout podle svých potřeb
přímo s odpovědnými zástupci
vybraných ﬁrem. Čtěte: www.
kr-ustecky.cz, sekce Povodně,
podsekce Povodňový odpad.

Bezplatná likvidace odpadu
Společnost ELEKTROŠROT, a.s.
– chráněná dílna (planeta@
recyklace-odpadu.cz) nabízí
městům, obcím a všem občanům postižených oblastí pomoc
při likvidaci povodňových škod
a bezplatné zajištění odstranění odpadů (většina kategorie
nebezpečných odpadů – elektrošrot, autovraky).

Patnáct kubíků zdarma
Severočeské vodovody a kanalizace odpustí zaplaveným občanům platby až za 15 kubických metrů vody, a to za vodné
i stočné.

Člověk v tísni

Repelentní přípravky od
Ústeckého kraje

Tato o. p. s. (obecně prospěšná společnost) nabízí dodávky věcí potřebných k odklízení po povodních. (košťata,
lopaty, kbelíky, savo, hadry,
rukavice, pracovní oděv, kolečka atd...), a to jak urgentně, tak na základě konzultace potřeb jednotlivých obcí.
Nabízí také spolupráci na odklízení povodňových škod pro
obce formou vyslání organizovaných skupin dobrovolníků.
Kontakt na povodňové lince
226 200 470.

V souvislosti s lagunami na
Litoměřicku hrozí zvýšený výskyt komárů a jiného obtížného hmyzu. Krizové řízení krajského úřadu okamžitě zajistilo
repelenty pro složky IZS a hejtman nařídil plošnou dezinsekci. Celkem bylo distribuováno
3600 kusů repelentních přípravků mezi hasiče, Dále krajský
úřad objednal 300 kg selektivního prostředku na larvy komárů Vectobac WDG a aplikaci prostředku na místa dle speciﬁkace
Krajské hygienické stanice.

Řada dalších nabídek služeb, materiálů či vybavení zdarma nebo se zajímavými slevami pro občany i obce je na webu kraje v sekci Povodně 2013 v podsekci Nabídka pomoci.

Takhle to je v Hřensku skoro pořád. Voda
jej zaplaví z říčky Kamenice, a když ta
opadne, horší zkázu přinese vzedmuté
Labe. Letošní červen nebyl výjimkou.

Kromě Labe měla hodně vody i Ohře, a to
i kvůli vypouštění Nechranické přehrady.
Na našem
N
š snímku
í k jsou
j radní
d í pro dopravu
d
Jaroslav Komínek a vedoucí odboru
dopravy Jindřich Franěk při kontrole stavu
silnic ve správě kraje. Tato zaplavená
silnice vede z Vršovic do Černčic.

Krajský úřad pomáhá starostům
O
dborníci Krajského úřadu Ústeckého kraje zahájili 12. června sérii setkání
s představiteli obcí postižených velkou vodou. Všem se
dostalo rad, jak postupovat
v takhle složité situace při

odstraňování prvotních škod,
jak nakládat s odpady, jak
jednat s ministerstvy, pojišťovnami a také o možnostech
čerpání peněz na obnovu území. Vybrané obce se také dozvěděly, že dostanou od kraje

jako dárek kondenzační vysoušeče. Série školení začala
v Roudnici nad Labem, kam
přijelo na dvacet starostů,
a pokračovala v Litoměřicích,
Lovosicích, Ústí nad Labem,
Lounech a v Děčíně.

Humanitární materiální pomoc
z českokamenického Centra
Největší škody přinesly povodně do obcí na
Litoměřicku. Zastupitel a zároveň krajský
radní J. Szántó je členem krizového štábu
v Litoměřicích a na našem snímku prohlíží
škody po klesajícím Labi v Křešicích.

V

českokamenické požární stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje, která patří pod územní
odbor Děčín, má Ústecký kraj
trvale pronajatu značnou část
velkých skladů. Jsou tu všechny
druhy čistících a hygienických
prostředků, nejrůznější nářadí, přípravky, ochranné oblečení, ale také kalová čerpadla,
elektrocentrály, motorové pily,
bourací kladiva nebo kondenzační vysoušeče. Výdejní rampa je většinou obsazená, vždyť
také v prvních třech dnech měl
sklad otevřeno nepřetržitě, nyní
denně od 7 do 19 hodin.

„Operativně sklad doplňujeme a vše funguje za perfektní
spolupráce s pracovníky krizového řízení krajského úřadu,“ říká velitel skladu kpt. Jan
Masojídek z děčínského územního odboru HZS ÚK. „Třeba
teď naskladňujeme kondenzační vysoušeče, které Ústecký
kraj koupil za téměř milion čtyři sta tisíc korun. Jsou to čtyři typy a počítám s tím, že 155
jich předáme obcím velice rychle. Po dvaceti vysoušečích dostaly obce Hřensko a Křešice
a město Terezín, další si

odvezly Mlékojedy, Těchlovice,
Vědomice, Dolní Zálezly i řada
dalších míst. Vysoušeče budou patřit obcím a ty je dále
mohou a samozřejmě budou půjčovat svým občanům
postiženým povodní.
Ve skladu Centra humanitární pomoci jsou kromě profesionálních hasičů k dispozici také
členové jednotek dobrovolných
hasičů. Byli tu chlapi z Kytlic,
z blízké Velké Bukoviny i odjinud. Sklad Centra humanitární
pomoci vybavuje vším potřebným Ústecký kraj.

Telefon do CHP Česká Kamenice: 950 438 625

Informace ke sbírce Povodně 2013

N
Pohled z vrtulníku na krajské město Ústí nad Labem, respektive jeho zaplavenou čtvrť
Střekov. Ani tu povodňové stěny neuchránily, však také Labe mělo až 10,72 m (ovšem
o více než metr méně proti roku 2002). V době fotografování byly neprůjezdné oba silniční
mosty, zaplavena byla nábřeží, čistička OV, přednádraží prostor, krásnobřezenský labský
přístav. Jenom vlaky jezdily po obou březích i mezi centrem Ústí a Střekovem. Ještě že tak,
ještě že ti naši předci byli tak moudří...

Další zásilku kalových čerpadel připravuje
pro obce Petr Sysel, člen jednotky
dobrovolných hasičů z Velké Bukoviny.
V centru HP pomáhal několik dní.

a zvláštní bankovní účet kraje s názvem POVODNĚ 2013
– Ústecký kraj, číslo účtu 22229922/0800 (Česká spořitelna a.s.), není nutné při zasílání příspěvků 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).
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Motivační program zahrnuje nové obory,

říká náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
O
d školního roku 2009/2010
Ústecký kraj pravidelně
podporuje žáky vybraných oborů prostřednictvím Motivačního
programu pro střední školy, který nese pojmenování Stipendium
pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání. Letos

poprvé v něm vedení kraje udělá změny. Nově jsou mezi podporované zařazeny tři obory - Obráběč kovů, Elektrikář
a Elektromechanik pro zařízení
a přístroje. Naopak dva budou
vyjmuty. Dlouhodobě se totiž
nedaří naplnit obory Obkladač

a Pokrývač. „Nyní tak Ústecký
kraj podporuje celkem jedenáct
oborů, jejichž žáci získají ﬁnanční příspěvky. Za tři roky studia
mohou získat celkem 12 tisíc korun, při vyznamenání až 21 tisíc,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, která má na

starosti školství, mládež a sport.
Kromě tří výše zmíněných se
podpora týká oborů Čalouník,
Instalatér, Klempíř, Tesař, Řezník
– uzenář, Strojní mechanik,
Zedník a Aplikovaná chemie.
Hlavním cílem motivačního programu je zajištění dostatečného

Roudničtí gymnazisté na EuroPAXket
M

ezi 4. až 9. červnem
se sešli v německém
Quakenbrücku (Dolní Sasko) zástupci sedmi evropských zemí,
reprezentanti deseti škol na akci
EuroPAXket. V názvu je kromě Evropy slovo mír v latinské podobě pax, nebot‘ nedaleko Quakenbrücku, ve městě
Osnabrück, byl 24. října 1648 podepsán Vestfálský mír, jenž ukončil Třicetiletou válku. Přípona
-ket odkazuje na současnost
města žijícího basketbalem - jeho
mužstvo, die Artland Dragons,
hraje 1. proﬁligu. Program zahrnoval nejen slavnostní zahájení,
ale především spoustu „workshopů“, výlet na místo bitvy tří římských legií s germánskými kmeny – Muzeum Varusschlacht
Kalkriese a samozřejmě prohlídku města Osnabrücku. Poslední
den nejlepší hráči basketbalu
vytvořili mezinárodní týmy a sehráli zápasy o vítězství v turnaji. Ústecký kraj v Německu
reprezentovali a také díky

počtu absolventů v oborech,
ve kterých pracovníci chybí.
Seznam podporovaných oborů
sestavili odborníci na základě informací od úřadů práce a poptávky od zaměstnavatelů. Mezi motivační programy patří i „Příspěvek
na dojíždění“, který se týká širšího spektra žáků. I ten ale bude
mít nová pravidla. „Nově nárok
na příspěvek vznikne, pokud
žák bude do školy dojíždět více
než 30 kilometrů,“ doplnila Jana

Jubilejní desáté vítězství
kluků z Kadaně

U

Studentky (a jeden student) z roudnického gymnázia se vyfotili i se svojí profesorkou angličtiny – Evou Panschabovou. Foto J. Průchová
kvalitním propagačním materiálům v němčině (brožura Brány
do Čech, mapy, letáky turistických a přírodních zajímavostí)
prezentovali kvartáni Gymnázia

Roudnice n. L. Studenti se rozhodně neztratili, ani jazykově,
ani sportovně. V třináctitisícovém Quakenbrücku se zasloužili o dobré jméno své školy, města

i regionu. Osm gymnazistů doprovázely i jejich profesorky –
Eva Panschabová (angličtina)
a Jiřina Průchová (čeština, němčina, angličtina).

Vaňhová. Ti, kteří tuto podmínku splní, získají příspěvek tisíc
korun za pololetí. Všechny změny obou motivačních programů začnou platit od 1. září 2013.
Podrobnější informace o nich poskytnou jednotlivé školy zřizované Ústeckým krajem, které vyplněné žádosti v průběhu měsíce
října dle vypsaného termínu zasílají na Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

příležitosti Dnů stavitelství a architektury
Karlovarského kraje uspořádala SIA – Rada výstavby
Karlovarského kraje v pořadí již 17. ročník soutěže Středních průmyslových
škol stavebních, do které se
zapojují žáci z Plzeňského,
Karlovarského a Ústeckého
kraje. Vítězem v soutěži „Ročníkové projekty“ se
stal David Šmíd z kadaňské průmyslovky. Zvláštní
čestné uznání získal za svůj
ročníkový projekt Jan Válka
z VOŠ a SPŠ Děčín. Studenti
z Děčína se nemohli soutěže
z důvodů povodní zúčastnit,
proto Jan Válka nemohl svůj
projekt, jako ostatní studenti, obhájit. Hodnocení
předaného projektu porotou mu dávalo reálný předpoklad po obhajobě dosáhnout jednoznačně na

medailové umístění. Čestné
uznání mu bude předáno
v Děčíně počátkem nového
školního roku.
V celkovém hodnocení 17. ročníku soutěže Středních průmyslových škol stavebních se na
prvém místě umístilo družstvo

SPŠ stavební a OA Kadaň ve
složení David Šmíd, Frederick
Peruth a Marek Potrebuješ. Je to
již jubilejní 10. vítěztví studentů kadaňské průmyslovky z dosavadních ročníků soutěže.

Venezuelský velvyslanec
v Teplicích

Pokoje pro vysokoškoláky
od šikovných žáků

D

U

ne 31. května přivítali na Gymnáziu Teplice
velvyslance Bolívarské republiky Venezuela Víctora
J. Hernándeze Leóna (na
snímku zcela vlevo) s chotí. Studenti si připravili pro
pana velvyslance několik hudebních vystoupení a ukázku latinskoamerických tanců.
Následovala beseda v českém
jazyce, který se pan velvyslanec naučil před lety právě
v Teplicích na bývalé jazykové

niverzita Jana Evangelisty
Purkyně a Střední škola stavební a technická v Ústí
nad Labem, p. o. společně odstartovaly plánovanou vzájemnou spolupráci. Jako první
se žáci střední školy postarali o rekonstrukci prostoru na
klíšských kolejích, který nebyl do té doby vůbec využíván.
Žáci pod vedením mistrů zahájili činnost na rekonstrukci

škole. Poté zahájil výstavu
Přírodní divy Venezuely, pořádanou Kulturním centrem
románských jazyků, která je
veřejnosti přístupná každý všední den do 28. června. Studenti
provedli vzácnou návštěvu
po areálu školy. Touto návštěvou započala spolupráce mezi
Velvyslanectvím
Venezuely
v České republice a Kulturním
centrem románských jazyků Viktorie Santy Cruz při
Gymnáziu Teplice.

pokojů počátkem března letošního roku. Výsledkem jsou
kompletně zrekonstruované
pokoje s vysokou kvalitou bydlení. Jak rektor R. Wokoun
tak ředitel střední školy V. Šteﬂ
oceňují výhodnost spolupráce
pro obě strany, která vznikla
na základě smlouvy o provádění produktivní činnosti studentů střední školy v rámci odborného výcviku.

Kemp v klášteře s němčinou
u

Fotostory nebo komiks
o světové válce

J

V

iž třetím rokem se studenti
a učni ze Střední odborné školy služeb a Středního odborného
učiliště v Kadani, p. o., zúčastňují

ýtvarnou soutěž pro mládež
u příležitosti 68. výročí konce druhé světové války, kterou
organizoval Ústecký kraj a záštitu nad ní převzal hejtman, vy-

v cisterciáckém klášteře v Oseku
u Duchcova. Setkávajjí se zde
studenti, učni i dospělí z Čech
a Německa. V klášteře společ-

paní učitelka motivovala své žáky,
bylo z mého pohledu obdivuhodné. Autentické materiály, které
připravila, přispěly k tomu, že se
zapojili téměř všichni. Z rozhovo-

Pohled do nádherného
kláštera v Oseku na Teplicku.

Prodavačky, prodavači, kadeřnice... prostě žáci z Kadaně v oseckém klášteru.
akce XENOS PROJEKT „Vize 2016
- Pro společnou budoucnost“

ně pracují a tráví spolu volný
čas. Během těch let se v Oseku

z kadaňské školy vystřídalo kolem 50 studentů a učňů.
Letošní jarní pobyt proběhl
koncem května a bylo tu také
devět žáků II. ročníku oboru prodavač/ka a kadeřník/ce.
Pracovat se začínalo v 9 hodin.
Děvčata plela květinové záhony,
hrabala posekanou trávu a uklízela pokoje, kde se renovovaly
podlahy, štukovalo a malovalo.
Chlapci uklízeli prořezané větve

Delegace až z uzbeckého Taškentu

N

a Střední průmyslovou školu
Ústí nad Labem zavítala na začátku června delegace střední školy Sergeli industrial proﬁssional
colege z Taškentu, dvoumilionové
metropole Uzbekistánu.
Zahraniční
delegace
byla

vedena ředitelem střední školy
Holmurudovem
Azamem
Shaxriyorovichem a vedoucím odboru Rady mezinárodních vztahů
a kulturní osvěty se spřátelenými zeměmi Uzbekistánu Kamaliddinem
N. Ishankhodjaevem, k dalším

účastníkům delegace patřila učitelka
odborného výcviku a čtyři žáci oboru
kuchař. Hosté z uzbecké střední školy byli nejdříve přivítáni ředitelem
školy Jaroslavem Marešem a dalšími
pedagogy, poté následovala prohlídka pracovišť. Ve středisku Stříbrníky

a připravovali vatru na večerní oheň. I po obědě se ještě dvě
hodinky pracovalo, od 16 hodin už bylo osobní volno. Žáci
z Kadaně měli čas také na výlet
do Mariánských Radčic i na akci
„Noc kostelů“. Studenti během
týdne vylepšili své jazykové znalosti, získali mnoho nových zkušeností a dojmů a někteří i nové
přátele. Text a foto Ilona Eretová

měla zahraniční delegace možnost
zhlédnout závěrečné zkoušky učebních oborů. Po návštěvě učeben a dílen střediska Resslova taškentští žáci
pod vedením učitelky odborného výcviku, šéfkuchařky v mezinárodním
taškentském hotelu, ve školní jídelně připravili uzbecké národní jídlo
„olov“ podobající se našemu rizotu.

Zasedá porota dětské výtvarné soutěže. Zcela vlevo je Dagmar Waicová.
hrály žákyně 9. ročníku Základní
školy v Chabařovicích nedaleko
Ústí n. L. Slavnostního předávání se zúčastnila krajská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro
výchovu vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová
Úspěšné žákyně vede učitelka Hana Velímská. Nyní jsou
všechny soutěžní práce vystavené v Domě dětí a mládeže Ústí
nad Labem. „Nadšení, se kterým

ru vyplynulo, že je mimo jiné inspiroval také ﬁlm Tmavomodrý svět
a českoslovenští letci za druhé
světové války ve Velké Británii,“
dodala předsedkyně výboru.
Tématem soutěže bylo Mé setkání s účastníkem 2. světové
války a byla určená pro žáky osmých a devátých tříd základních
škol v Ústí nad Labem. Mohli si
vybrat jako formu buď komiks
nebo fotostory.

Ústecký kraj

červen 2013

Léto s „nostalgickým“ vláčkem
Letní provoz v další turistické sezóně zahájil „nostalgický vláček“ spojující Českou
Kamenici v Ústeckém kraji a Kamenický Šenov, který je hned vedle, ale už
v Libereckém kraji. Jeho provozovatelem a současně majitelem trati je Klub železničních cestovatelů, o. s. Provoz
této letní trati mezi sousedními městy bude vždy od pátku do soboty a je dotován
mimo jiné také Ústeckým krajem. Zahájení letošního provozu se zúčastnil spolu se
starostkou České Kamenice
Hanou Štejnarovou a starostou Kamenického Šenova
Františkem Kučerou i statutární
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje
Stanislav Rybák.
„Zdejší trať byla v 19. století vybudována především pro
nákladní dopravu do skláren

obota 25. května se stala Dnem otevřeného podstávkového domu. Stalo se již
tradicí, že o posledním květnovém víkendu umožní vlast-

níci podstávkových domů nahlédnout zájemcům zblízka do

rojekt EURUFU, který je realizován v rámci programu
Central Europe, je zaměřený

a osobní doprava byla jakýsi
bonus k ní. Sklárny již nejsou
a pokud by se trati neujal KŽC,

hrozil by její zánik. Doporučuji
projížďku vláčkem každému, kdo má k železnici a její

historii trochu vztah,“ řekl
nám Stanislav Rybák.

svých obydlí. Letos již podeváté mohli hosté osobně i za účasti průvodce navštívit tyto unikátní stavby, nacházející se
v ČR především na Šluknovsku

a Českolipsku, dále v Německu
a Polsku. Jeden z podstávkových

F

Letošní festival nabídne vynikající hudbu, kterou zajistí renomovaní interpreti a opravdové hudební špičky ve svém
oboru. Na své si tak přijdou nejen posluchači a milovníci varhanní hudby, ale též příznivci
gregoriánského chorálu. A právě chorál celý prázdninový cyklus zahájí. Kombinace zvuku

na zajištění životaschopnosti
venkovských oblastí. Ústecký
kraj jako projektový partner
své aktivity směřoval na podporu pracovních příležitostí
a podnikání ve spolupráci se
Svazkem obcí Vejprtska.
„Při definování konečné podoby pilotní aktivity jsme ve spolupráci s místními aktéry určili
zaměření aktivity na organizaci bezplatných vzdělávacích
kurzů německého jazyka pro
dvě skupiny - pro skupinu nezaměstnaných a skupinu zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu a služeb. Oblast
služeb a cestovního ruchu jsme
identifikovali jako jediné odvětví s rozvojovým potenciálem v oblasti Vejprtska,“ řekl
k pilotní aktivitě Jan Szántó,
radní Ústeckého kraje pro

oblast zahraničních vztahů,
cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Na konci dubna
se pak odehrála ve Vejprtech
přeshraniční burza práce.
Jelikož oblast Vejprtska navštěvuje německá klientela,
cílem realizace jazykových
kurzů bylo zvýšit znalost německého jazyka u zaměstnaných v oblasti cestovního
ruchu a služeb a tím zvýšit
kvalitu jimi poskytovaných
služeb. U nezaměstnaných
pak zvýšení možnosti jejich
uplatnění na pracovním trhu
v ČR i v Německu. Burzu práce navštívilo před šedesát
účastníků, kterým se věnovali zástupci české a německé
pracovní agentury a zástupci
Úřadů práce z měst AnnabergBuchholz a Chomutova.
Na projektu EURUFU se podílí jedenáct projektových
partnerů ze sedmi zemí střední Evropy a je financovaný
z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Petra Ludwigová, Odbor
regionálního rozvoje KÚÚK

V Třebívlicích byl
mezinárodní festival

domů byl zrekonstruován v obci
Lipová pod záštitou Společnosti
pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovska, jejímž předsedou je Pavel Svoboda, starosta Lipové. Dům s číslem popisným 424 se nachází na náměstí
a bude v něm v nejbližší době

otevřeno zbrusu nové informační centrum. Dotace z programu
Evropské unie Ziel 3 / Cíl 3, kterou společnost získala na rekonstrukci domu, bude použita na
vytvoření zázemí pro budoucí
využití stavby.
Dana Dudková

Mezinárodní varhanní festival ve Filipově - VII. ročník
ilipovská bazilika Panny
Marie Pomocnice křesťanů
bude o prázdninách již sedmým
rokem hostit významné hudebníky. Od 7. července do 25. srpna
se každou prázdninovou neděli
budeme mít možnost zaposlouchat do překrásných tónů ﬁlipovských varhan a tak prožít tolik potřebné chvíle ztišení.

EURUFU aneb Přeshraniční
burza práce ve Vejprtech

P

V podstávkovém domě v Lipové
S

7

varhan a trubky se stává největším „trhákem“ chrámových
koncertů a proto koncert pro
varhany a trubku je zařazen
do našeho festivalu hned dvakrát. Pozvání přijali i zahraniční umělci. Slovenský varhaník Martin Bako je titulárním
varhaníkem bratislavské katedrály sv. Martina a Waclaw

Golonka je jedním z nejúspěšnějších polských varhaníků,
koncertně působících po celém světě. Třešničkou na dortu
je vystoupení populární české
herečky Mileny Steinmasslové,
kterou nepochybně všichni
známe z „Ranče u Zelené sedmy“. Koncerty začínají vždy ve
14:00 a vstup je volný.

P

o dvou letech v Ústí
nad Labem se letošní
III. mezinárodní folklorní festival České středohoří roztancoval a rozezpíval
v
amfiteátru
u rybníka v Třebívlicích
na Litoměřicku. Začal krojovaným průvodem a pořadatelé z XIX. Župy sdružených baráčníků Teplice

pozvali řadu folklorních
souborů z několika krajů, ale také africký soubor
Byna Kongo nebo zpěváka
R. Martona. Nechyběly farmářské minitrhy. Festival
byl uspořádán i díky finanční dotaci z Fondu
Ústeckého kraje.
Foto: Jitka Valková

spolu s dětmi do pohádkových kostýmů. Přes veškerou
pohodu se nad svinčickým

dnem dětí nesl stín očekávaných povodňových událostí
v našem kraji.

Oslava Dne dětí se v neděli
uskutečnila též na krajském
zámku Nový Hrad v Jimlímě.

Pohádkový dětský den
Ú

stecký kraj i letos uspořádal oslavu Dne dětí,
tentokrát se ve Svinčících
ve spolupráci s místním jezdeckým oddílem Equipark.
Den dětí přivítal více než
tisícovku dětí s rodiči. Na
vstupném bylo vybráno
3640 víček od pet lahví. Akci
zahajoval náměstek hejtmana Stanislav Rybák a záštitu
nad celou akcí převzal hejtman Oldřich Bubeníček.
Mračna nad svinčickým areálem se naštěstí v neděli 2. června dopoledne rozplynula a až
na výjimky krátkých přeháněk
se mohly děti radovat z bohatého programu, který připravil
Ústecký kraj. „Rád jsem přivítal děti při oslavě jejich svátku
a společně jsme se pokusili přivolat sluníčko, i když se nám to
úplně nepodařilo. Ale jsem přesvědčen, že se všem příchozím

i tak program dne líbil,“ řekl
náměstek hejtmana Stanislav
Rybák při zahájení akce.

ukázky připravila dětem jízdárna Equipark. Soutěžilo se
o nejlepší pohádkovou mas-

O velkou část programu se
postaralo litvínovské Docela
velké
divadlo,
jezdecké

ku a o nejlepší dětské tanečníky. Řada doprovázejících rodičů se též oblékla

Ústecký kraj
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200 let od bitvy u Chlumce – Poznejte ji na výstavách

FOTOKVÍZ

P

M

ouhé dva měsíce zbývají do oslav 200. výročí bitvy u Chlumce,
která byla důležitou sou-

částí Napoleonských válek.
Odehrála se 30. srpna roku
1813 na Ústecku, nedaleko Chlumce a Přestanova.
Letos toto území obsadí vojáci znovu, ve věrné rekonstrukci válečného střetnutí bude v akci v sobotu 31.
srpna téměř tisíc vojáků.
Chybět nebude bohatý doprovodný program, pietní
akty u pomníků a mnoho
dalšího. Jak radní Ústeckého
kraje Jitce Sachetové řekl na
nedávném setkání v Praze
velvyslanec Ruské federace Sergej Kiselev, i on

na
vzpomínkovou
akci
osobně přijede. S historií
Napoleonských válek se již
nyní můžete seznámit v ústeckém muzeu, které od
1. června nabízí rozsáhlou
expozici „Bitva u Chlumce“.
Návštěvníky seznámí se
všemi důležitými mezníky
té doby. Speciální výstavu
plánuje i Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková
organizace Ústeckého kraje.
Ponese název „1813 - Teplice
srdce Evropy“ a v jízdárně zámku ji mohou lidé navštívit od 19. července do
29. září. Na sklonku léta
1813 se napoleonské války
přiblížily Teplicím na dohled. Napoleonovo tažení
Evropou se chýlilo ke konci
a diplomatická jednání se
snažila tento předpoklad
potvrdit. 9. září 1813 byla
proto v Teplicích podepsána rakousko-ruská a rakousko-pruská spojenecká

smlouva, na základě kterých se Rakousko připojilo k protinapoleonské koalici. V té chvíli se Teplice
staly nejslavnějším lázeňským městem Evropy. A do
třetice se Napoleonským
válkám věnuje i Oblastní
muzeum v Chomutově,

také krajská příspěvková organizace, a to prostřednictvím
expozice
„Napoleonica 2013“, která přiblíží Chomutov jako
centrum diplomacie konce
Napoleonských
válek. Výstava potrvá do
konce října.

Tancování Na Pustaji
V

Domově Na Pustaji
v Křešicích, který patří pod Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
Ústeckého kraje, se nedávno
tancovalo a soutěžilo. Byli
tu i klienti z dalších domovů z našeho i Libereckého
kraje Taneční skupiny DNZ
Liběšice, DNS Čížkovice, domácího DNP Křešice a DSD
Jestřebí z Libereckého kraje
předvedly velmi pěkná vystoupení. Jako hosté
se také představili se svým

„skoroprofi“
vystoupením
Lucarino Dance z Domova
Na Svobodě Čížkovice a domácí
křešický
karatista
Luděk. Kapela KřešičankaPustajka nejen že jako tradičně navodila tu správnou
atmosféru, ale také zahrála v mimosoutěžní době do
tance pro všechny. Po zásluze se nakonec stala vítězem
skupina tanečníků domácího Domova před soutěžícími
z Jestřebí, Liběšic a nováčkem z Čížkovic. (od dop.)

V

Nápověda:
Khan, vivo

Orgán zraku

Kořist

této události, který stojí u hřbitova v Žatci, se sejdou o jedenácté hodině členové Sdružení
Čechů z Volyně a jejich

Ženské
křestní
jméno

Označení
potravin pro
diabetiky

Evropská
norma

Horliví
sběratelé

Počítačová
klávesa
Mrkev - 2.
pád

Domácky
Olga

ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

přátel, o. s., a hosté z celé země.
Nad akcí převzal záštitu hejtman kraje, k pořadatelům patří
vedle zmíněného sdružení také

Řeznictví

SPZ
Olomouce

Známé
australské
zvíře

vojáci, Český svaz bojovníků za
svobodu nebo Československá
obec legionářská. V sobotu odpoledne se potom v žateckém
kulturním domě Moskva setkají
Volyňští Čechové a jejich přátelé
z řady regionů ČR.

Opak dne

Citoslovce

Nápoj

3. díl tajenky

Nesouhlas

Solmizační
slabika

Část vozu

A další

Dokonce

Symetrála

Předložka

Mužské
křestní
jméno

2. díl tajenky

Vesnice

Časopis

Ten i onen

Jinak

User expe-rience (zkr.)

Jednotná
telef. síť

Hudební dílo

Jedna
(špan.)

Národní
knihovna

Obchodní
centrum

1. díl tajenky

Životní styl

Tkalcovský
stroj
Sladkovodní
ryba

Ženské kř.
jméno
Inic. malíře
Borna

Chemická
značka sodíku

Souhlas

Pytlácké
potřeby

Rozmluva

Domácí
mazlíčci
Klamná
jednání

Ukazovací
zájmeno

Temnější
plocha
Americký
písničkář

On (něm.)
Název hlásky

Psovitá šelma

Rodič

Strana (zkr.)

Rychlostní
zkouška

Vazba tkanin

Žít (špan.)

Malý pes

Vodní
živočich

Amer. jazz.
kytarista
Značka el.
odporu

Popravčí
Plocha (angl.)

Zubní
nedostatek

Informační
systém (zkr.)

Anglická
předložka

Chemická
značka
aktinia

SPZ Ostravy

4. díl tajenky

Chemická
značka
thulia

Předložka

Riziko

Římsky 7

Post scriptum

Knock out

Německá
předložka
Citlivost ve
fotograﬁi
Ruský
souhlas

Cizí jméno
Inic. spis.
Kohouta

Osobní
zájmeno

Typ automobilu značky
Ford

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Svatby od babičky po vnučku, do
14. července. Jak se změnily svatební šaty za posledních 100 let?

GALERIE BENEDIKTA REJTA
V LOUNECH
Jan Ságl – Tanec na dvojitém
ledě, do 1. září.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI N. L.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Otakar Nejedlý / Z Čech na
Cejlon, do Indie a zase zpátky,
do 15. září.

Doteky hudby, do 22. září.
Hudební zvuk ve výtvarném umění.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Napoleonica 2013, do 31. října.
Chomutov jako centrum diplomacie konce Napoleonských válek
(kostel sv. Kateřiny).

Dětský svět v keramice, do 27.
srpna. Výstava ve spolupráci se
ZŠ Palachova (W. Churchilla 3).

V

MPZ
Ekvádoru
Lovečtí psi

Pozdrav z Litoměřic, od 9. července do 22. září. Staré pohlednice
Litoměřicka.

Svět umění za okny, do 27. srpna. Výstava výtvarných děl členů
občanského sdružení Kolumbus
(Velká Hradební).

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Letouny, které psaly dějiny, do
konce července. Ikony, do konce
srpna. Výstava souboru historických ikon.

KŘÍŽOVKA O CENY

Mužské kř.
jméno

Dámský plášť

Iniciály
novinářky
Slonkové

Vládní strana

Chemická
značka
křemíku

Příbytek včel

Akademie
věd

Nafta
Pohádková
postava
Mistrovství
světa

Římsky 1050

Jméno spis.
Feuchtwan-gera

Černý zpěvní
pták

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ N. L.

Noční pták

Bankovní
a pojišťovací
skupina

A tak tě prosím, kníže, 6. července od 20 hodin. Komedie Divadýlka
Na dlani Mladá Boleslav. Dvojí
pravda o Vilémovi z Rožmberka,
19. července od 20 hodin. Příběhy
Petra Voka, 20. července od 20 hodin. Komedie Českokrumlovské
scény.

1813 – Teplice srdce Evropy, od
19. července do 29. září. Výstava
k 200. výročí bitvy u Chlumce.

Být - přít. čas

Matematická
konstanta

Vyčerpáni

umístěny medailony s nápisem AMOR DEI ET PROIMI
CAUSA FONTIS l695. Dodámeli, že do dnešních dnů se bohužel nedochoval dřevěný rumpál s převodovou soustavou
ozubených kol, napovíme původní poslání této památky. K
odstranění havarijního stavu
šindelové střešní krytiny přispěl kraj v roce 2012 z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje částkou 250 000 Kč. Poznali
jste kulturní památku a víte,
kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. července na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo na emailovou adresu:
ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Před 70 roky byl vypálen Český Malín
sobotu 13. července se
uskuteční pietní akt k 70.
výročí vypálení obce Českého
Malína na Volyni. U památníku

ilí čtenáři, pojďme se podívat, jak dopadl minulý
fotokvíz. Měli jste uhodnout,
že se jedná o Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v obci
Málkov
na
Chomutovsku
(viz
malé
foto).
Ze
správných
odpovědí
jsme vylosovali:
Irenu
Vachulkovou z Lovosic,
Milenu Janatovou z Nového
Boru a Jiřího Kareše z Mostu.
Všichni tři se mohou těšit na
dárky od Ústeckého kraje.
Za dnešní hádankou míříme
do Českého středohoří, na pravý břeh Labe. Tato památka je
z konce 17. století, ale na návsi
obce, ve které vznikl nejmladší skanzen u nás, se ocitla po
transferu z konce sedmdesátých let 20. století. Památkově
chráněný
objekt
byl
postaven
z
podnětu
hraběte Jana
Františka
Kolovrata
Krakovského
z
Chlumce
a má na kamenných
partiích

Plastika

šem zkušeným a dobrým luštitelům vyšla tato tajenka
květnové křížovky: Kdy bude letošní krajský Den záchranářů
v Děčíně? A pokud na korespondenční lístky nebo maily přidali odpověď – v sobotu 22. června (na titulní straně krajských
novin byl leták zmíněné akce),
byli zařazeni do losování o ceny.
Ironií osudu a kvůli červnovým
povodním byl ovšem Den záchranářů Ústeckého kraje zrušen bez
náhrady. Do losování o ceny od
Ústeckého kraje jsme tedy zařadili všechny maily, korespondenční lístky a pohledy se správnými
odpověďmi, a to i s těmi, kde bylo
napsáno, že akce byla zrušena.
Výherci, kterým blahopřejeme:

Alena Korfová z Mostu, Lukáš
Vajc z Ústí n. L., Iva Volešáková
z Děčína 27, Jaroslav Svoboda ze
Šluknova a Eva Brodská z Bíliny.
I tato křížovka má tajenku
s otázkou, na níž najdete odpověď v některém z článků těchto
novin. Pošlete nám tajenku i odpověď, a to prostřednictvím emailu nebo na korespondenčním
lístku; nezapomeňte uvést plnou
adresu pro případné zaslání výhry. Na vaše příspěvky počkáme
do středy 17. července, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky
na sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Heslo: Křížovka.
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