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Den záchranářů Ústeckého kraje
s vydařenou premiérou v Děčíně
Ú

stecký kraj uspořádal letos
21. června pošesté Den záchranářů. Tentokrát se premiérově
přesunul na labské nábřeží v Děčíně, když předešlých pět ročníků se
odehrávalo v Mostě. Smyslem celé
akce je znovu ukázat veřejnosti důležitost, potřebnost, profesionalitu
a spolupráci složek Integrovaného
záchranného sytému (IZS) v praxi. Tradičně bývá součástí Dne záchranářů Ústeckého kraje předání
věcných darů v hodnotě milionů
korun jednotlivým složkám IZS,
což umožňuje ještě více zkvalitňovat jejich práci. Letos předal šeky
představitelům složek hejtman
Oldřich Bubeníček.
S ukázkami techniky a práce
záchranářů se přišly seznámit
tisíce návštěvníků. A zdaleka to
nebyli jen obyvatelé Děčína.
Pokračování na straně 6

PILOT letecké záchranné služby a letečtí záchranáři předvedli bravurní záchranu osob z lodi.

Nové středisko záchranářů
pro tísňová volání

Z

cela nová budova Zdravotnického operačního střediska v areálu
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) byla
slavnostně zprovozněna před dvěma týdny na Severní Terase v Ústí
nad Labem. Objekt byl vybudován z ﬁnančních zdrojů Ústeckého
kraje za téměř 18 milionů korun, technické vybavení za 44 milionů
korun bylo pořízeno z projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému,
který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu.
Spoluúčast 15 % hradil Ústecký kraj. Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou, která umožní zlepšení poskytování
služeb ZZS pro občany na území celého kraje.
Nové operační středisko nahradí stávající pracoviště působící v nedostatečných prostorách. Moderní vybavení umožní operátorům
střediska efektivnější a rychlejší příjem tísňových výzev a přehlednější operativní řízení výjezdových skupin ZZS ÚK. Realizací nového
střediska bylo také dosaženo nutného zřízení jednotného operačního
střediska pro příjem tísňových výzev z celého kraje a sloučení stávajících pracovišť, která dosud působila v Ústí nad Labem a v Mostě.
Ústecké pracoviště řídí 43 pozemních výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci, které vyjíždějí z 21 výjezdových základen rozmístěných po celém kraji, a jednu výjezdovou
skupinu Letecké zdravotnické záchranné služby situovanou v krajském městě. Ročně operační středisko přijme, vyhodnotí a vyřeší více
než 165 tisíc tísňových volání, v průměru tedy téměř 19 přijatých tísPokračování na straně 2
ňových volání za hodinu.

Finanční pomoc na Balkán Růžová vyhrála soutěž Vesnice roku Nemáme
dílčích kategorií – Oranžová europoslance
Ústeckého kraje
loňském vítězství Srbské
stuha za spolupráci obce a zeZastupitelé
PoKamenice
rozhodli o poskytnutí ﬁnančse i v roce letošních prostředků v celkové výši jednoho milionu korun pro Srbskou
republiku a Bosnu a Hercegovinu.
Peníze z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje budou
poskytnuty velvyslanectvím obou
zemí a následně přerozděleny potřebným oblastem či subjektům.
„V obou zemích máme partnerské
oblasti. Jelikož tamější povodně
svými následky přesahují dopad

loňských povodní v Ústeckém
kraji, je naší povinností alespoň
trochu pomoci. Věřím, že prostředky doputují k těm nejpotřebnějším,“ zdůraznil hejtman Oldřich Bubeníček.

ním dočkala vítězství v soutěži
Vesnice roku Ústeckého kraje
obec z Děčínska, nejsevernějšího okresu kraje, Růžová.
Obec získá Zlatou stuhu, finanční odměnu, postup do celostátního finále a také právo
uspořádat celokrajské vyhlášení výsledků letošního ročníku.
To se chystá na druhou polo-

vinu srpna. V Růžové budou
rozdány i další stuhy vítězům

mědělského subjektu Brandovu (okres Most), Zelená stuha
za péči o zeleň a životní prostředí obci Lukavec (Litoměřice), Modrá stuha za společenský život obci Tisá (Ústí n. L.)
a Bílá stuha za činnost mládeže
obci Vrbice (Litoměřice). Uděleny budou i diplomy a zvláštní
uznání.

Nexen vytvoří na Trianglu tisíc pracovních míst

V

láda ČR odsouhlasila 16. června mandát premiérovi podepsat investiční smlouvu mezi
Českou republikou a korejským investorem Nexen. Společnost Nexen vyrábějící pneumatiky pro
osobní automobily postaví ve Strategické průmyslové zóně Triangle na Žatecku nový závod na ploše
asi 70 hektarů. V prvních dvou etapách projektu

ﬁrma předpokládá vytvoření více než 1000 pracovních míst. Do konce první fáze investičního
projektu v letech 2016 a 2017 zde korejská společnost investuje 829 milionů eur (cca 22,7 mld. Kč).
Plánovaná investice Nexen Tire Corporation se
řadí rozsahem mezi nejvýznamnější v historii naší
země, nejen Ústeckého kraje.

Silničáři na polygonu bezpečné jízdy

V

e středu 18. června se na polygonu v areálu mosteckého autodromu (Centrum bezpečné jízdy)
uskutečnilo školení a praktický nácvik zvládání nebezpečných situací
pro řidiče Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS), kteří obsluhují
těžkou techniku. „Plánujeme i další
akce s cílem proškolit a prakticky
vycvičit co nejvíce řidičů. Cvičné jízdy na autodromu umožní řidičům
využít plně všechny možnosti, které
moderní vozidla a jejich technika
nabízejí,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.

Kraj_Usti_06_2014.indd 1

První výcvik tohoto druhu
absolvovalo dvacet řidičů SÚS
ze všech pěti provozů. „Nová
vozidla, která pro SÚS nakoupil
kraj, vyžadují jiný způsob jízdy,

v simulovaných podmínkách se
řidiči s vozidlem lépe seznámí,“
komentoval průběh školení technický náměstek SÚS Jaroslav
Tačner.

V

nedávných volbách do Evropského parlamentu nebyl
v ČR zvolen žádný poslanec z Ústeckého kraje. Voleb se v našem
kraji zúčastnilo jenom přibližně
91 000 lidí, přesně 13,81 % voličů, což bylo nejméně v celé zemi.
Nejvíce hlasů tady získalo hnutí
ANO – 20,29 %, dále KSČM –
15,74 %, ČSSD – 13,55 %, TOP
09 – 11,66 % a ODS – 7,13 procenta hlasů.

Kotlíky:
dotace pro
584 zájemců

P

ouhých devět dnů letos stačilo 584 zájemcům o dotaci,
aby vyčerpali částku 30 milionů
korun. Společný program na výměnu kotlů, který spustil Ústecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR
12. května, vzbudil mezi občany
takový zájem, že uvolněná částka byla vyčerpána už 22. května
dopoledne. Přijaty byly ještě žádosti třiceti náhradníků. Žadatel
o dotaci obdrží nejpozději do 5
měsíců vyrozumění o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí dotace
s pokyny k uzavření smlouvy
nebo vyrozumění o neposkytnutí dotace v případě nepodpořených žadatelů.
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Výjezdní zasedání Rady Ústeckého kraje (RÚK) se uskutečnilo
ve středu 11. června. Z jejího jednání vybíráme:

Nákup movitého majetku pro Triangle
Rada navrhla zastupitelstvu rozhodnout o nákupu movitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti ČEZ za kupní
cenu 609 838 Kč a o bezúplatném převodu těchto věcí do vlastnictví Strategické průmyslové zóny Triangle. Jde o sestavy mobilních
buněk v 10 objektech. V administrativní budově by sídlila SPZ Triangle, příspěvková organizace, volné kanceláře by mohly být pronajímány např. investorům, kteří v zóně dosud nemají vlastní zázemí.

červen 2014

MŮJ NÁZOR: PODPORA REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ A POTRAVIN
Byly vyhodnoceny soutěže Regionální potravina a Nejlepší výrobek. Otázka pro krajské zastupitele: Znáte
některé oceněné (i neoceněné a typické) regionální
potraviny, i třeba z minulých let? Pokud navštěvujete
farmářské trhy, setkáváte se tam s nimi? Co nejlépe
poslouží podpoře a propagaci regionálních výrobců?
cestou k vyšší prosperitě našich
zemědělců jako producentů potravin a architektů naší krajiny.

11. ročník Stipendijního programu
Členové RÚK určili dle Stipendijního programu Ústeckého
kraje pro akademický rok 2014–2015 počet jedno sto nově zařazených žadatelů do programu, pro který byla v rozpočtu na rok
2014 vyčleněna částka 3 500 000 Kč. V současné době je uzavřeno celkem 826 smluv o zařazení do Stipendijního programu ÚK;
od počátku programu bylo vyplaceno již 32,74 milionu korun.

Krajský závěrečný účet
Zastupitelstvu Ústeckého kraje bylo radními navrženo bez výhrad souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok
2013 a účetní závěrkou Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2013. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Pakt zaměstnanosti
Radní vzali na vědomí přednesenou informaci o naplňování
strategických cílů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jenž
obsahuje čtyři strategické priority: 1. Trh práce a zaměstnanost,
2. Vzdělávání a konkurenceschopnost, 3. Společenská odpovědnost ﬁrem, sociální oblast a rovné příležitosti a 4. Podpora průmyslového regionu. V rámci těchto priorit vznikly pracovní skupiny, které se scházejí v pravidelných intervalech a řeší aktuální
problematiku z oblasti zaměstnanosti.

NAVŠTÍVILI NÁS

H

ejtman Oldřich Bubeníček přijal paní Ines Trohu
Brdar, velvyslankyni Chorvatské republiky v ČR, která se
zajímala nejen o Ústecký kraj,
ale také komentovala aktuální situaci na Balkáně. Oblast
Chorvatska, Srbska, Bosny
a Hercegoviny momentálně
bojuje s následky rozsáhlé povodně. Ústecký kraj se musel
s podobnou událostí vyrovnat
například v loňském roce. Ústecký kraj od roku 2012 jedná
o užší spolupráci s Istrijskou
župou, která je jedním z celkem 21 regionů Chorvatska. V letošním roce by se mohla podepsat smlouva o vzájemné spolupráci, zaměřující se mimo jiné na
energetiku, obchod a cestovní ruch.

Josef Šenfeld (KSČM),
zastupitel kraje
Osobně bych chtěl nejdříve
velmi ocenit pořádání regionálních soutěží Regionální potravina
a O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje. Spolu s dalšími propagačními aktivitami,
jako například Klasa, pomáhají
nejen našim zemědělcům v jejich
osvětě a zvyšování uplatňování
na trhu. Propagace potravinářských producentů a zemědělců
pomáhá také ke zvyšování jejich
prestiže ve společnosti, v níž se
začínají více diskutovat pojmy
jako bezpečnost a soběstačnost
potravin. Kde jinde může být vyšší záruka kvality a nezávadnosti
potravin než právě u místních,
regionálních producentů? Některé oceněné i neoceněné a typické
potraviny znám. A to většinou
z různých propagačních akcí jako
veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Pravidelně se zúčastňuji
vyhodnocování soutěže Potravinářský výrobek Ústeckého kraje.
Farmářské trhy nenavštěvuji, zatím jich mnoho není, ale uvítám
jejich rozšíření. S oceněnými výrobky se setkávám přímo v obchodech. Oblíbil jsem si masné výrobky ﬁrmy Agrokomplex Verneřice.
Také mi výjimečně chutnají dorty
z cukrárny pana Roberta Beránka
z Libochovic.
Soutěže a propagace místních regionálních potravin jsou

I v červenci na farmářské trhy
Děčín – Husovo nám. – pondělí 7., 14., 21. a 28. 7. od 8 do 16 hodin; Masarykovo nám. – středy 2., 9., 16.,
23. a 30. 7. od 8 do 14 hodin. Chomutov – náměstí 1. máje – soboty 12. a 26. 7. od 8 do 12 hodin. Litoměřice – Kostelní náměstí – soboty 5. a 19. 7. od 8 do 12 hodin. Litvínov – nákupní středisko Máj – středa 16.
7. od 9 do 16 hodin. Louny – Mírové náměstí – soboty 12. a 26. 7. od 8 do 12 hodin. Lovosice – Václavské
náměstí – úterý 1., 8., 15., 22. a 29. 7. od 7 h. do vyprodání zásob. Osek – parkoviště v Tyršově ulici – pátky
4. a 18. 7. od 12 do 17 hodin. Roudnice nad Labem – Husovo náměstí – soboty 12. a 26. 7. od 8 do 12 hodin.
Teplice – OC Olympie – pátky 11. a 25. 7. od 12 do 18 hodin; nám. Svobody – pátky 4. a 18. 7. od 9 do 17
hodin. Ústí nad Labem – Mírové nám. – úterý 1., 8., 15., 22. a 29. 7. od 9 do 17 hodin. Varnsdorf – Dobrotovy trhy – nádvoří domu Střelnice – pátky 11. a 25. 7. od 12 do 17 hodin.

Arno Fišera (ČSSD),
člen Rady Ústeckého kraje
Regionální
potravina
je
projekt, který volně navazuje
na značku Klasa. Pro připomenutí, potravina, která se chlubí
značkou Klasa, prošla schvalovacím procesem s přísnými pravidly a musí být tuzemské výroby
a z tuzemských surovin. Těší mě,
že jsem stál na počátku propagace českých potravin při mém
působení v potravinářském průmyslu. Regionální potravina si
zatím místo na trhu hledá a je
dobře, že se snahy agrárních
komor se ujalo i ministerstvo
zemědělství, které ﬁnancuje jak
promo akce, tak i udělování této
značky, která je jasným prodejním proﬁtem pro každého držitele. Prvním pokusem o prosazení kvality potravin bylo získání
certiﬁkátu biopotravina. U těchto potravin je proces k získání
značky nejsložitější jak výrobně,
tak i administrativně, a proto je
i cena o něco vyšší.
Všechny popsané značky, které je možno v ČR získat, tedy bio,
Klasa, Regionální potravina i Výrobek kraje Přemysla Oráče, se pomalu, ale jistě zapisují do povědomí zákazníků a jejich spokojenost
vyjádřená opakovaným nákupem
výrobku je cíl, pro který to všichni
děláme, a vynaložené prostředky
se neminou účinkem. Farmářské
trhy, které vznikly podobnou snahou o prodej českých výrobků jako
alternativa zboží v supermarketech s různou kvalitou, jsou velkou
šancí spojení značek, prostředí
a spokojených zákazníků.

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz),
krajský zastupitel a poslanec
Znám, setkávám se s některými
výrobky a jsem rád, že si je mohu
koneckonců konečně kupovat
i v některých obchodech. Mluvím
o sýrech, mléku a vínu. Farmářské trhy navštěvuji, musím však
napsat pravdu, nejen kvůli nákupům, ale hlavně také kvůli tomu,
abych viděl také něco jiného než
jsou hromadné nákupy v hypermarketech. Zkuste to sám, dejte
si třeba klobásu od Mandince
z Mostu, je úplně jiná než z HM,
a budete na trhy chodit také.

Radek Vonka (ODS),
zastupitel Ústeckého kraje
Oceňování výrobců kvalitních
potravin a jejich podpora je záslužná činnost. Osobně některé letošní oceněné znám. Musím říci, že
za jejich výrobky je mnohdy těžká
a dlouholetá práce, nesouměřitelná
s velkovýrobci potravin. Ti na nás
každodenně přes pulty hyper- a super- a nevím jakých ještě marketů
chrlí potraviny plné konzervantů,
barviv, zahušťovadel a podobných
„dobrot“. O to více bychom si měli
vážit snahy zemědělců a zpracovatelů potravin, kteří se toto snaží porušit a nabízejí nám něco lepšího.
Například Agrokomplex spol. s r. o.
ve Verneřicích, kam často jezdíme
cestou na chalupu nakupovat, provozuje svou prodejnu masa a masných výrobků. Jelikož se jejich skotu dostává té nejlepší péče, mohou
si dovolit hovězí maso nabízet v bio

kvalitě. A jelikož porážejí i v tzv. režimu domácí porážky, je mi to o to
sympatičtější. No a po dobré pečeni
se zakousnout do dobrého koláče,
který vyrobil de facto váš soused, je
přece také úžasné.
Jen je škoda, že je těch značek
dobrých výrobků tak trochu moc
a pomalu se v nich ztrácím. Když
je někdo opravdu dobrý, má už pomalu problém ta všechna označení
dostat na obal. V neposlední řadě
si myslím, že by se naše společnost
měla zabývat i kulturou prodeje
potravin. Kdo si nechal v Itálii třeba
nakrájet salám v obchodě, ví, o čem
mluvím.

Šárka Zimová-Dostálová
(PRO! Kraj),
krajská zastupitelka
Farmářské trhy navštěvuji moc
ráda, protože zeleninu, ovoce i další produkty zde koupím v mnohem
lepší kvalitě než v supermarketech.
A samozřejmě se při nákupech
snažím vyhledávat regionální potraviny a výrobky, a to bez ohledu
na to, zda mají ocenění, či nikoliv.
Tím samozřejmě nijak nesnižuji
význam podobných oceňování, naopak je chválím – každá takováto
aktivita zviditelní místní podnikatele a vyzdvihne mezi nimi ty nejlepší, aby se zákazník mohl snadněji
orientovat. Regionální oceňování
pomáhají rozvoji místního podnikání a často i návazně rozvoji turistického ruchu, který se k danému
výrobku váže. Varnsdorfský Pivovar Kocour se svým slavným pivem, sociální podnik v Krásné Lípě
s ruční výrobou vynikající čokolády
a božským názvem Mana – to jsou
příklady místních produktů skvěle
provázaných s místem a přitažlivých jak pro místní kupující, tak
pro turisty. Kéž by i obchodní řetězce více slyšely na tato oceňování
a upřednostňovaly prodej místních výrobků pro své zákazníky
před těmi nadnárodními – přece
jen – farmářské trhy nejsou denně a do Varnsdorfu je to například
z Mostu taky docela daleko.

Nové středisko záchranářů pro tísňová volání

Projekt je realizován za ﬁnanční podpory EU, z programu Central Europe Cooperating for success,
který je spoluﬁnancován ERDF. Červeně označená města pořádají Severočeské farmářské trhy.

Potraviny a výrobky pro spokojené zákazníky

V

polovině června zasedaly
hodnotitelské komise sedmého ročníku soutěže Potravinářský výrobek Ústeckého kraje
– kraje Přemysla Oráče a o několik let mladšího krajského kola
celostátní soutěže Regionální
potravina 2014.
Letos se do Kraje Přemysla
Oráče přihlásilo celkem 159 výrobků od 43 výrobců, udělena
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byla první místa ve všech čtrnácti
kategoriích (maso, mléčné výrobky, nealkoholické výrobky, ovoce,
zelenina a další). Nejvíce vítězství
zaznamenali výrobci z okresu Děčín (pět), dále po třech měly okresy Most a Litoměřice. Uděleno
bude i několik zvláštních uznání.
V soutěži Regionální potravina bylo vyhodnoceno devět
vítězů stejného počtu kategorií,
z nichž mnohé jsou totožné se
soutěží Nejlepší výrobek. Zde
se přihlásilo 40 výrobců se 145
produkty. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku
Regionální potravina po dobu
čtyř let na obalu.
Oﬁciální předání diplomů

a cen bude při zahájení letošního
veletrhu Zahrada Čech 12. září
v Litoměřicích. My vás o vítězích
budeme podrobněji informovat
příště, ale již nyní je naleznete
na webových stránkách kraje
(tiskové zprávy ze 16. června).
ZLEVA v novém středisku jsou 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, ředitel Zdravotnické záchranné služby
ÚK Ilja Deyl a hejtman Oldřich Bubeníček.
Dokončení ze strany 1

Po zavoláních se následně
uskuteční ročně více než 75 tisíc
výjezdů krajských záchranářů.
Zdravotnické operační středisko je
celokrajským pracovištěm operačního řízení ZZS pracujícím v nepřetržitém režimu a provádějícím

zejména příjem a vyhodnocení tísňových volání na lince 155. Vydávají se tu pokyny výjezdovým skupinám ZZS na základě přijatých
tísňových výzev, operátoři odsud
poskytují instrukce volajícím k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události.

Důležitá je také spolupráce s operačními středisky dalších složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, tedy policie
či hasičů. V běžném provozu bude
v denní směně osm pracovníků,
v noční směně pak bude k dispozici
volající veřejnosti pět operátorů.
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Ž

atec dostal z ROP Severozápad dotaci ve výši
jednoho milionu korun na propagaci cestovního
ruchu se zaměřením na chmelařskou oblast a Chrám
chmele a piva. Město se bude více prezentovat na internetu a také
vytiskne nové publikace v ruštině, angličtině a němčině.

Smlouva s partnerem v Polsku

Ústeckém kraji klesl na konci května celkový
počet uchazečů o zaměstnání na 62 960 osob,
počet hlášených volných pracovních míst vzrostl
o 20,5 % na 3180 a podíl nezaměstnaných osob u obyvatelstva
ve věku 15–64 let klesl na 11,0 %, nejvíce v okrese Most – 13,27 %.

Nedávno podepsali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a Włodzimierz Brodiuk,
starosta města Ostróda,
smlouvu o spolupráci našeho kraje s okresem Ostróda (Powiat Ostródzki).
Podpisu byli v Polsku
přítomni rovněž krajský
radní Jan Szántó a vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna.

K

S

D

ubí, město na Teplicku, má čtyři nové asistenty
prevence kriminality, pomocníky městské policie. Ve vestičkách dohlíží na pořádek ve městě. Dubí
chtělo mít asistenty z řad romských občanů, ale ze dvou přihlášených Romů ani jeden k osobnímu pohovoru nepřišel.

V

rajský úřad rozhodl, že úprava výrobních technologií v závodu lihovaru ﬁrmy Liberta Energy v Trmicích musí projít tzv.
velkým procesem EIA, kde se podrobně posoudí jeho vliv na životní prostředí. Firma tak přišla o možnost požádat o stavební
povolení bezodkladně, o což usilovala.

V

děčínském oblastním muzeu, jednom ze šesti
ve správě Ústeckého kraje, bude až do konce
září zpřístupněna výstava Mudlům vstup povolen,
která má podtitul Vítejte ve světě kouzel Harryho Pottera. Expozice je z předmětů v majetku Andrey Horákové.

C

elostátní kolo Mladého chemika už je u konce.
Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo
40 ﬁnalistů z jedenácti krajů. Z Ústeckého kraje, kraje chemie, znalosti z tohoto oboru nejlépe předvedl Jakub Vorlíček
ze ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích, umístil se na sedmém místě.

O

cenění a k němu se vztahující odměnu v soutěži Obec přátelská rodině roku 2013 převzal od ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové primátor Chomutova Jan Mareš
na slavnostním setkání v Brně. Finance pomohou realizaci akcí
z promyšlené prorodinné politiky.

U

ž 125 let zdobí Vlčí horu rozhledna, která se díky péči dobrovolníků a partnerů opět vrátila na výsluní. Významné jubileum si na Vlčí hoře, asi čtyři kilometry od Krásné Lípy v srdci
Národního parku České Švýcarsko, připomnělo několik desítek
turistů.

D

ětský domov Tuchlov, příspěvková
organizace Ústeckého kraje, nakoupí novou výpočetní techniku. Peníze
– více než 50 tis. Kč – na počítače získal v rámci charitativního
projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ při zahájení 860. lázeňské
sezony v Teplicích.

V

sobotu 14. června se konal v Lidicích vzpomínkový akt k dvaasedmdesátému výročí
vyhlazení Lidic nacisty. Na celorepublikovém
pietním aktu byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, přítomni byli představitelé ČR a řada velvyslanců
akreditovaných v Praze.

J

iž déle než rok pracuje nový poradní orgán hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené občany. Jako poděkování za práci všech členských organizací pozval hejtman jejich
členy na koncert klavíristy Michala Maška v ústeckém muzeu.

U

ž 45. ročník Grand prix města Ústí n. L. v boxu
(dříve Velká cena) se uskutečnil na začátku
června ve Sportcentru Sluneta za účasti boxerů z 15
zemí světa. Partnerem pořadatelské organizace byl
také Ústecký kraj. Češi letos vůbec nepostoupili mezi ﬁnálové
dvojice!

D

ny otevřených dveří v oboře u Flájské přehrady připravují Lesy ČR s litvínovskou
lesní správou a nájemcem obory. V rámci tzv.
lesní pedagogiky to bude v sobotu 5. a v pátek
11. července. Značené trasy o délce 3,2 km budou zpřístupněné
od 9 do 15 hodin.

H

ejtman převzal záštitu nad šestým ročníkem soutěžní přehlídky Stavba Ústeckého kraje 2013.
V soutěži nových architektonických zajímavostí v kraji porota například posoudí, jak kvalitně jsou stavby provedeny a jak
dobře zapadají do svého okolí. Vyhlášení výsledků bude na podzim.

S

polečnost Nupharo zahájila první etapu
výstavby technologického a inovačního
kampusu v Ústeckém kraji. Projekt by měl být
nedaleko dálnice D8 u Žďárku v okrese Ústí n.
L. otevřen za rok. U pokládání základního kamene byl i první náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

N

a svazích kopce Dymníku u Rumburku bylo
otevřeno hřiště na fotbalgolf – Fotbal Park. Je
tu 18 jamek o průměru 55–65 cm a spousty umělých i přírodních překážek. Sport to je nový a na hřišti bude v září
ve fotbalgolfu 1. mezinárodní mistrovství ČR.
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mlouva o spolupráci byla
uzavřena na pět let. Zásadní jsou turistika, součinnost
samosprávných orgánů, regionální rozvoj, vzdělávání, sociální politika, zdravotnictví
nebo v oblasti vědy, výzkumu
a inovací spolupráce našich odborných institucí. Ve smlouvě
je zakotvena také výměna školských a mládežnických kolektivů, organizování odborných

WŁODZIMIERZ BRODIUK je na snímku vpravo, vedle něj Oldřich Bubeníček.

praxí studentů i podpora sportovních aktivit nebo činností,

které uspokojují u nás v kraji
i v polském okrese Ostróda so-

ciální a zdravotní potřeby obyvatelstva.

O sociálním dialogu
Vršanská uhelná
napomáhá rozvoji kraje v chemickém průmyslu

I

Z

v letech 2014 až 2016, tak
jako v předcházejících třech
letech, se bude Vršanská uhelná
a. s., člen skupiny Czech Coal,
podílet na zlepšování života obyvatel Ústeckého kraje. Dohodli
se na tom na společném jednání hejtman Oldřich Bubeníček
a generální ředitel společnosti
Vladimír Rouček (na snímku),
který informoval o tom, že Vršanská uhelná plánuje v následujících třech letech poskytnout
na rozvoj regionu opět celkem
patnáct milionů korun. Vršanská uhelná se zavázala k podpoře zaměstnanosti, zdravotnictví, sociální sféry, vzdělávání,
kultury, sportu, společenského
života, podnikání, rozvoje cestovního ruchu a dalších oblastí,
které Ústecký kraj uzná za vhodné a aktuální.

Končí projekt Nadechni se!

M

ezinárodní projekt Take
a breath! (Nadechni se!),
kde partnerem je i Ústecký
kraj, se dostal do ﬁnální fáze.
Ve dnech 3.–5. června se konalo v polských Katovicích již
poslední setkání partnerů projektu. Závěrečné konference se
zúčastnilo devadesát odborníků
z Polska i z dalších zemí střední Evropy. Všechny přednášky
shrnuly výsledky projektu zaměřeného na problematiku čistoty ovzduší ve vztahu ke zdraví

ačala realizace projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při
řešení dlouhodobých problémů v oblasti
rozvoje lidských zdrojů, jejímž realizátorem je Svaz průmyslu a dopravy
ČR, partnery jsou pak Českomoravská
komora odborových svazů a Hospodářská komora ČR. Záměry projektu již byly
představeny zástupcům trhu práce v Ústeckém kraji, členům Rady pro rozvoj lidských zdrojů v Ústeckém kraji
a významným zaměstnavatelům v regionu a také hejtmanovi Ústeckého kraje. Předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS
Ústeckého kraje Jiří Cingr a ředitelka Krajské hospodářské komory Martina Francírková s ním hovořili o nalezení efektivních řešení
dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR, a to
za účasti zástupců zaměstnavatelů a dalších aktérů (např. úřady
státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí), kteří mohou
tuto oblast aktivně ovlivňovat.
Na základě sociálního partnerství a ve spolupráci s regionálními
aktéry byla již deﬁnována stěžejní témata ovlivňující rozvoj lidských
zdrojů a nabídku a poptávku na trhu práce. Budou použita k vytvoření a uzavření příslušných sektorových dohod. V Ústeckém kraji bylo
na základě výstupů strategických dokumentů Ústeckého kraje vybíráno z klíčových oborů – těžba, energetika, chemie a strojírenství,
jak je deﬁnováno v Regionální inovační strategii. Podle výsledků podrobné SWOT analýzy, která byla vypracována na základě průzkumu mezi zaměstnavateli zmíněných oborů, byl vybrán obor chemie.

Portál krizových situací

N
obyvatelstva. Největším přínosem bylo zvýšení povědomí obyvatelstva o této problematice,
vytvoření virtuální observatoře,
kde je možné sledovat znečištění ovzduší.

a jednání Bezpečnostní
rady Ústeckého kraje byla
uzavřena Dohoda o spolupráci
při využívání Portálu pro informační podporu rozhodování
za krizových situací mezi Ústeckým krajem, krajskými ředitelstvími Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru, Zdravotnickou záchrannou službou a Kraj-

ským vojenským velitelstvím
v Ústí nad Labem. Portál bude
sloužit k informování veřejnosti
o složkách Integrovaného záchranného systému, o aktuální
bezpečnostní situaci a potenciálních rizicích. Bude také využíván
jako informační podpora všech
úrovní řízení při krizových situacích a mimořádných událostech.

Restart na druhou – pomoc v nejvyšší čas
Ztráta zaměstnání je nepříjemnou věcí pro každého člověka. Alespoň částečně změkčit pomyslný
pád na dlažbu a připravit propouštěné zaměstnance na složité období nezaměstnanosti se snaží
projekt Restart na druhou v Ústeckém kraji realizovaný Krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem.

V

tuto chvíli se do projektu zapojilo více než 170 lidí, z nichž 73
našlo uplatnění na trhu práce. Tito lidé přišli o práci v rámci hromadného propouštění, z organizačních důvodů, skončením smlouvy
na dobu určitou nebo tím, že zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu.
Pokud i vy máte podobné potíže, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám. Všechny projektové aktivity směřují k nalezení nového
pracovního uplatnění a účastníkům jsou poskytovány zcela zdarma.
Účastníci mají možnost využít individuálního poradenství či absolvovat školení v oblasti soft skills, pracovního práva, psychologie,

ﬁnanční gramotnosti. Zmíněná témata jim pomáhají orientovat se
ve spleti zákonů, získají informace o ﬁnančních produktech, jejich
záludnostech a také nástrahách současného ﬁnančního prostředí.
Dalším krokem ke snadnějšímu získání nového zaměstnání je
možnost absolvování rekvaliﬁkačního kurzu, který rozšiřuje dosavadní znalosti účastníka s ohledem na požadavky současného trhu
práce.
Projekt je zajímavý jak pro nové, tak i pro stávající zaměstnavatele. Stávající zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na refundaci
mzdy, a to v případě, že se rozhodnou své zaměstnance před ukončením pracovního poměru uvolňovat na aktivity projektu. Nově přijímající zaměstnavatelé mohou získat příspěvky na mzdové náklady
až na šest měsíců.
Projekt je ﬁnancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Více informací: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/regionalni_projekty
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Vlaky mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz zase vyjedou

V sobotu 5. července roku 2014 se Šluknovský výběžek stane dějištěm významné události, pro kterou
lze v novodobých dějinách České republiky jen stěží
najít srovnání. Po 69 letech znovu ožije osiřelý zářez
ve svahu a znovuobnoveným úsekem začnou jezdit
první cestující v pravidelném provozu na lince Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk.

Nová železniční linka spojující Šluknovský výběžek s Děčínem přes německý úsek Sebnitz – Bad Schandau – Schöna ponese číselné označení
U28, tedy podle schémat značení regionálních železničních linek Ústeckého kraje. Díky své poloze také získává marketingový název Dráha národního parku. Objednavatelem jsou Ústecký kraj a Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO) a dopravu zajišťuje dopravce České dráhy v kooperaci
s německým dopravcem Deutsche Bahn. Komunikaci s cestujícími bude
personál provádět plnohodnotně v českém a německém jazyce.

P

rvní vlaky zde projely již
v roce 1905. Tehdy vzniklo
propojení železničních sítí Královského Saska a Rakouska-Uherska kilometrovou spojkou
mezi městy Sebnitz a Dolní Poustevna. Mezinárodní provoz přežil i období první světové války a
zachován byl také v letech 1938–
1945. S koncem druhé světové
války však nastal faktický konec
provozu mezi Dolní Poustevnou
a Sebnitz. V květnu roku 1945
odjel do Sebnitz poslední řádný
vlak a o 3 roky později došlo k fyzickému přerušení spojení.
Snahy o obnovení železniční
ho spojení se datují cca do roku
1990, ale teprve aktivním zapojením zástupců objednavatelů
dopravy (Ústecký kraj a Verkehrsverbund Oberelbe) se uvádí
do pohybu proces skutečného
znovuobnovení
železničního
spojení. Vzniká projekt společné objednávky jedné železniční
linky po území dvou států, která
bude plnohodnotně pokrývat
přepravní poptávku pro všechny
obyvatele a návštěvníky regionu
bez ohledu na polohu hranice.
V roce 2013 dochází k fyzickému propojení železničních kolejí
a připravuje se samotné zabezpečení pravidelného provozu.

Praktické informace cestujícím o provozu nové regionální železniční linky U28
Tarifní podmínky:

Rozsah provozu:

Návaznosti:

• linka jezdí v celé trase v počtu 8 párů vlaků (takt 2 hodiny), vlaky
obsluhují všechny zastávky na trati v Ústeckém kraji i VVO bez
omezení pro cestující obou zemí,
• v pracovní dny je ve špičce na českém území posilována až na hodinový interval,
• od 28. 8. 2014 rozšíření provozu ve špičkách pracovních dní ze
zastávky Dolní Žleb do zastávky Schöna a v té souvislosti rozšíření spojení do Drážďan,
• rozšíření o noční spoj z Bad Schandau do Děčína.

• v Děčíně na vlaky z / do vnitrozemí (U1 směr Ústí n.L. – Most –
Chomutov, rychlíky směr Ústí n.L. – Praha),
• v Mikulášovicích dolním nádraží na víkendovou železniční linku U27 směr Panský, Staré Křečany, vybrané spoje Krásná Lípa
(platí pro směr od Děčína i od Šluknova),
• v Bad Schandau na vlaky příměstské železnice S-Bahn S-1 z/
do Drážďan (platí pro směr od Děčína i od Šluknovského výběžku),
• od 28. 8. 2014 také v Schöně mezi posilovými vlaky z Děčína
a linkou S-1 do Drážďan.

Kraj_Usti_06_2014.indd 4

Obecně platí více druhů tarifu podle účelu cesty, skupiny cestujícího, místa nástupu a výstupu.
• Na území Ústeckého kraje platí vnitrostátní tarif ČD, tj. nástup
a výstup je realizován v Čechách, i když vlak projede přes území
Německa (např. z Děčín do Dolní Poustevny cena za tarifních 45
km).
• Na území Německa platí vnitrostátní tarif dopravního svazu
VVO, nebo pokud jede cestující mimo oblast VVO v rámci Německa, platí tarif DB (např. ze Sebnitz do Schöny tarif dle zóny
VVO – 72).
• Regionální tarif Šluknov–Labe pro podporu místního pohraničního styku, tj. nástup je na území jiného státu než výstup (např.
z Bad Schandau do Mikulášovic). Tento tarif umožňuje širokou
nabídku jízdenek (jednorázové i zpáteční, časové 7-, 30- a 90denní).
• Jednodenní tarif Labe-Elbe. V Ústeckém kraji a ve VVO již dobře
známá oblíbená síťová jízdenka umožňující celodenní cestování
na železnici, v regionálních autobusech a MHD na obou stranách
hranice (v nabídce pro 1 osobu, pro skupinu až 5 osob, pro jízdní
kolo).

Vozový park:
• provoz bude zajištěn motorovými jednotkami Desiro, které již
dnes jezdí mezi Děčínem a Bad Schandau,
• bezbariérová vozidla s klimatizací a akustickým informačním
systémem,
• s prostorem pro přepravu cestujících na vozíku a rozšířenou přepravou zavazadel.
Připravil Jan Maxa, marketing Dopravy Ústeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti
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Olympiáda je naše!

Strojařům frézku, svářečům
virtuální simulátor

Ústecký kraj vybojoval pořadatelství Her zimní olympiády dětí a mládeže 2016

S

S

naha, trpělivost, odhodlání
– aspekty, kvůli kterým vybojoval odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Ústeckého kraje pořadatelství Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže (ZODM). Jana
Vaňhová, náměstkyně hejtmana
Ústeckého kraje, a Ing. Dagmar
Waicová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, představily na jednání se
zástupci Olympijského výboru
projekt, co vše je Ústecký kraj

schopen k pořadatelství zimní
olympiády nabídnout, a vytvořit
tak pro hry i účastníky kvalitní
zázemí. O pořadatelství Her VII.
zimní olympiády dětí a mládeže
se ucházel také Pardubický kraj,
avšak komise Olympijského výboru vybrala pro pořadatelství
ZODM Ústecký kraj.
„Jsem velice ráda, že celkovou
snahu i ﬁnanční prostředky, které se do sportu v Ústeckém kraji
vkládají, budeme moci ukázat také

veřejnosti a celé ČR. Pořadatelství
zimní olympiády pro děti a mládež
je pro Ústecký kraj výzvou, radostí,
ctí a především velkou možností,
jak děti více motivovat ke sportu,“
řekla Jana Vaňhová, náměstkyně
hejtmana pro školství a sport.
Her VII. ZODM se v lednu
2016 zúčastní přibližně 1400
mladých sportovců z celé ČR
a soutěžit budou v deseti soutěžích. Hlavními středisky a takzvanými olympijskými vesničkami

bude statutární město Chomutov
a město Litvínov, Ski areál Klínovec, Nové Město v Krušných horách a Ski areál Telnice.
„Jsem šťastná, že Ústecký
kraj pořadatelství ZODM vyhrál a celková snaha se vyplatila.
Chceme, aby děti více sportovaly
a svůj volný čas sportem vyplňovaly. A jak jinak děti motivovat
než účastí na olympiádě, kterou
máme tu čest pořádat?“ doplnila
Dagmar Waicová.

Mladí průmyslováci mají už prázdniny...

novou CNC frézkou i virtuálním simulátorem sváření
budou pracovat studenti dvou
teplických středních škol. Frézku
pořídila Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, simulátor sváření mají
k dispozici žáci ze Střední školy
stavební. S CNC frézkou se učí
pracovat žáci oboru strojírenství
ve třetím ročníku v předmětu programování, kde je nyní zhruba třicet žáků. Kromě nich ale přístroj
slouží i žákům, kteří navštěvují
CNC kroužek. Frézka umožňuje
vertikální frézovací operace při
obrábění plochých a skříňových
součástí. Studenti se budou učit
pracovat i se všemi dvaceti nástroji, které frézka obsahuje. Ty
počítačově řízený stroj vyměňuje automaticky podle potřeby
a zvládnou například frézování,
závitování, vrtání a podobně.
Velmi zajímavý je také simulátor sváření, díky němuž se

do virtuální reality dostanou
žáci Střední školy stavební. Stroj
vylepší svářečské dovednosti
prostřednictvím iluze skutečného procesu sváření, moderní
technologie umožní uživateli
sžít se se simulovaným prostředím. Program simulátoru obsahuje různá cvičení, která musí
student zvládnout, aby mohl
pokračovat k dalším. Počítač
simulátoru navíc zaznamená informace k jednotlivým svárům,
dokáže přehrát a vytisknout diagnostický záznam. Díky pořízeným snímkům může instruktor
studenty kontrolovat a hodnotit.
Ing. Petr Donát,
věcný manažer projektu PTVÚK

Eko-koumák

N

a úspěšnost nebo problémy letošních maturantů
na středních školách zřizovaných Ústeckým krajem se podíváme v dalších vydáních novin,
přece jen se mnozí odvolávali
proti výsledkům maturit, absolvují opravné termíny, prostě ještě není deﬁnitivně rozhodnuto. V červnu jsme se byli
na některých školách podívat,
například na Střední průmyslo-

vé škole v Ústí nad Labem, kde
nás spolu s Dagmar Waicovou,
předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
provázel ředitel ústavu Jaroslav
Mareš (oba jsou na snímku)
i třídní učitelé a měli jsme možnost krátce mluvit i se členy maturitních komisí.
Letos na této průmyslovce
končí 220 žáků, nejen maturantů, ale také kluků a dívek

z učebních oborů na stříbrnickém středisku SPŠ. Do 1. ročníků v září nastoupí 265 nových
zájemců o střední technické
vzdělání. Škola má dvě střediska, v tom v Resslově ulici
maturovalo 78 žáků ve třídách
D4 (dopravní prostředky), E4
(elektrotechnika), S4 (strojírenství) a A4 (automatizace
a počítačová aplikace). Studenty Davida Surého (na snímku)

a Ladislava Vopala jsme fotografovali při zkoušce z angličtiny, respektive „na potítku“.
V maturitní třídě D4 bylo ještě
dalších 24 spolužáků, také dvě
děvčata. Střední průmyslová
škola v Resslově ulici je páteřní
školou Ústeckého kraje, patří mezi kvalitní středoškolské
instituce poskytující technické
vzdělání, v novém školním roce
tu bude 950 studentů.

N

ejen kritizovat své okolí a životní prostředí, ale přispět svým návrhem na jeho zlepšení. To mohli studenti od 15 do 20 let z celého Ústeckého kraje. Právě pro ně byla určená soutěž krajského úřadu Eko-koumák 2014. Vítězům, kteří byli nejlepší z jedenadvaceti
soutěžících, osobně blahopřála náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
a předala jim hodnotné ceny a pamětní listy. Zúčastnit se mohl každý, kdo navštěvuje jednu z příspěvkových organizací Ústeckého
kraje, ať už gymnázium, střední odbornou školu nebo střední školu. Celkem se přihlásilo 21 studentů. V kategorii gymnázií zvítězila
Kateřina Bubelová z kadaňského gymnázia se svou prací s názvem
Vraťme život živočichům, která se zaměřila na obnovu tůňky a studánky Pod Želinou.

Maturita z oboru agropodnikání Vítězství v debatní soutěži Agora
G

V

tradičním předprázdninovém období probíhaly maturitní zkoušky i na oboru agropodnikání Střední školy technické, gastronomické a
automobilní (SŠTGA) v Chomutově, středisko Kadaň. Žáci skládali praktickou maturitní zkoušku
na Školním statku Jezerka. Na přiložené fotograﬁi maturantka Jiřina Brůnová hodnotí podmínky
v kravíně, na snímku je i jedna z členek maturitní
komise, Ing. Ivana Boudová. Obor agropodnikání,

dříve obor pěstitelsko-chovatelský, se u nás v Kadani učí už 152 let a jsme druhá nejstarší zemědělská škola v ČR. Statek Jezerka spadá pod Krajskou
majetkovou, takže je také Ústeckého kraje. Letos
u nás končila jedna třída – AE 4. Byla to spojená
třída, zhruba polovina čisté agropodnikání a druhá část agropodnikání se zaměřením na ochranu a
tvorbu životního prostředí.

ymnázium Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, p.
o., sestavilo jedenáctičlenný
tým složený ze žáků 3. ročníků
(Michaela Jonášová, Michaela
Kurtyová, Tereza Švanderlíková, Sandra Mach, Nikola Odložilová, Vojtěch Lederer, Lukáš
Blažej, Jakub Blažek, Jan Košek,
Adam Provazník a Karel Polák),
který v dubnu vyhrál krajské
kolo debatní soutěže Agora. Celostátní ﬁnále proběhlo 4. června v Praze v prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé
Straně.
Z krajských kol postoupily
celkem čtyři nejlepší týmy. Cesta
k vítězství nebyla vůbec jednoduchá, což je vidět na zadaných
tématech – například švarcsys-

ŽÁCI GYMNÁZIA a Mgr. E. Švecová.

tém by měl být legalizován;
na kandidátních listinách by
mělo být alespoň 25 % žen; ku-

Tepličtí gymnazisté v Banátu

Připravil Ing. Pavel Sekera, učitel SŠTGA Chomutov

Mladí atleti prokázali všestrannost
A

traktivní pohybový program s názvem Odznak
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) připravili pro děti
Robert Změlík a Roman Šebrle,
olympijští vítězové v desetiboji. Prokázat svou všestrannost
v sedmi sportovních disciplínách museli ﬁnalisté krajského
kola soutěže v Chomutově. Atletický přebor škol skončil týmovým úspěchem Základní školy
Akademika Heyrovského z pořadatelského města. Vítězný tým
a také nejlepší ze všech věkových
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V

kategorií jednotlivců postupují
do celostátního ﬁnále, které pro-

běhne v září v Praze. Partnerem
OVOV je Ústecký kraj.

řáci by měli platit vyšší zdravotní
pojištění; eutanazie by měla být
legalizována...

rámci své pravidelné expedice po českých vesnicích
rumunského Banátu zavítala
výprava studentů a učitelů teplického gymnázia na dva dny

i do jedné z družebních oblastí
Ústeckého kraje – jihobanátské
Vojvodiny v Srbsku. Část studentů ocenila po několika dnech
v divočině a spaní pod stanem či

širákem možnost navštívit srbské rodiny se sprchou a postelí
a všichni jsme se sešli na koncertě, který jsme pro místní
studenty uspořádali v sále gymnázia ve městě Bela Crkva. Při
koncertě byl srbským gymnazistům předán dar ve formě IT
techniky (počítače, notebooky,
diaprojektory a příslušenství),
na kterém se podílel Ústecký
kraj a ﬁrmy COM PLUS CZ,
Kooperativa a Spolchemie.
Návštěva se uskutečnila za přispění grantu České rozvojové
agentury a navázala na loňskou
návštěvu delegace kraje v čele
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Na podzim přijedou
srbští studenti na sever Čech,
kde budou hosty Ústeckého kraje a Gymnázia Teplice.
Jiří Řehák
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Den záchranářů Ústeckého kraje
s vydařenou premiérou v Děčíně

DNE ZÁCHRANÁŘŮ se zúčastnili hasiči z německého Bad Schandau.
Dokončení ze strany 1

Roční periodicitu dne záchranářů přerušila v loňském roce
povodeň, která zasáhla Ústecký
kraj, a prostor děčínského nábřeží, kde měla být akce situována, se najednou ocitl pod vodou
a záchranáři měli opravdu zcela
jiné starosti. Letošní (prozatím)
sušší počasí uspořádání Dne záchranářů v Děčíně přálo. Složky
IZS se sjely do Děčína v silné sestavě, přesto byli všichni záchra-

náři v neustálé pohotovosti. Když
se například všichni diváci těšili
na ukázku záchranářské akce vrtulníku letecké záchranné služby,
byl stroj rychle odvolán ke skutečné záchranné akci na Lounsko.
Simulace záchrany tonoucích ze
člunu se tedy o nějakou hodinku
odložila, ale podívaná stála za to.
Pilot vrtulníku a tým záchranářů předvedli v ukázce vrcholnou
profesionalitu a právem sklidili
potlesk tisícovky přihlížejících.

Bohatý šestihodinový program
přinesl například ukázky využití
vznášedla v terénu, výcviku služebních psů, vyprošťování osob
z havarovaného vozidla, dobového zásahu ruční stříkačkou v historických hasičských uniformách,
záchrany tonoucího a záchranářské akce pomocí vrtulníku. S technikou se přijela pochlubit i Armáda ČR, například obojživelným
pandurem se zdravotnickou výstrojí. Předvedli se i kolegové hasiči a policisté ze sousedního Saska.

Příchozí se mohli svézt
po Labi člunem
Povodí Labe
nebo vznášedlem hasičů
Převážná část ukázek se odehrála na Smetanově nábřeží, ale další
stanoviště s technikou a zábavou
pro děti bylo připraveno na Mariánské louce pod děčínským zámkem.
Tady předvedl svou profesionalitu

OD HEJTMANA Oldřicha Bubeníčka převzali darovací listy představitelé krajských složek IZS (zleva): Ilja
Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné služby, Oldřich Zeman, náměstek krajského policejního ředitele, Roman
Vyskočil, ředitel krajských hasičů, a Jiří Henc, předseda krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Český červený kříž a Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje.
V průběhu celého dne byly pro
děti připraveny praktické soutěže
a pro všechny příchozí soutěžní
anketa. Z odevzdaných správně
vyplněných anketních lístků pak
vylosoval hejtman Oldřich Bubeníček pětici výherců zajímavých cen.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

„Vážím si práce všech příslušníků složek Integrovaného záchranného systému. Náš kraj bývá
zkoušen povodněmi a bez profesionální práce záchranářů bychom
nedokázali tak dobře zvládat jejich
následky, ochránit životy a zdraví
obyvatel kraje a řešit škody na majetku,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček při předání šeků složkám IZS. Zdravotnická záchranná

služba Ústeckého kraje obdržela
dary za 1,5 milionu korun. Hodnota darů Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje byla 3 miliony,
stejně jako šek na technickou výbavu pro Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje. Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – krajské
sdružení hasičů Ústeckého kraje
pak dostalo dary v hodnotě jeden
milion korun.

IZS je systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických
osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě
na mimořádné události. Tak, aby nebyl opomenut nikdo, kdo může pomoci, a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.

ZÁCHRANÁŘI A HASIČI spolupracovali při záchraně zraněných z havarovaného automobilu.

Základní složky IZS:
• Hasičský záchranný sbor České
republiky
• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje

jednotkami požární ochrany
• Poskytovatelé zdravotnické
záchranné služby
• Policie České republiky

Ostatní složky IZS:
• Vyčleněné síly a prostředky
ozbrojených sil
• Obecní policie
• Orgány ochrany veřejného zdraví
• Havarijní, pohotovostní, odborné

a jiné služby
• Zařízení civilní ochrany
• Neziskové organizace a sdružení
občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím

PANDUR vybavený zdravotnickou technikou přitahoval pozornost dětí
i dospělých. V sousedství děčínské knihovny (v pozadí) ukazovala svoji
techniku Armáda České republiky.

Hasičská sláva v královském městě Sto dvacet let dobroměřických dobrovolníků
L
A
oni v červnu ochromily téměř celý kraj povodně, dobrovolní i profesionální hasiči zachraňovali životy občanů a naše
majetky, a tak se plánované
celostátní setkání hasičů uskutečnilo až po roce – 6. a 7. června
v Litoměřicích. Šestého celorepublikového srazu hasičstva se
zúčastnili členové dobrovolných
hasičských sborů i profesionálové z celé ČR i ze zahraničí.
Poděkování všemu hasičstvu
se dostalo z úst hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka,
místopředsedy české vlády a ministra ﬁnancí Andreje Babiše
nebo od ministra vnitra Milana
Chovance. V centru královského města pochodovali členové
více než dvou stovek jednotek,
návštěvníci zhlédli také historické zástavy sborů a především
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moderní i nejstarší hasičskou
techniku, unikáty ve skvostném
stavu. Součástí litoměřické slávy
bylo také připínání stuh na prapory některých jednotek dob-

rovolníků – v této souvislosti si
připomeňme, že nejstarším českým sborem dobrovolných hasičů je ten z Velvar, založený v roce
1864, tedy právě před 150 lety.

no, jsou sbory dobrovolných hasičů, které Češi
založili mnohem dříve než ten
v Dobroměřicích na dohled
od Loun. Tady slavili nedávno
120 let (vznikli tedy roku 1894),
a my jsme hasiče na jejich slávě
navštívili. Nechyběly proslovy
starostky obce Ivy Mazánkové,
velitele sboru Jiřího Sailera nebo
starosty okresního Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiřího
Hence. Ten byl v Dobroměřicích
ve dvojí funkci, rovněž jako předseda krajského sdružení. Pan
Henc připomněl, že kdysi bylo
na Lounsku asi sto dvacet sborů
dobrovolných hasičů, dnes toto
číslo symbolizuje stáří jednoho
z pětapadesáti zbylých kolektivů, dobroměřického. Po pěkném
průvodu obcí se světil zcela nový
prapor, oceňovali současní i bývalí členové sboru a obecní jednotky
hasičů. Na několik let sice před
koncem 20. století činnost ustala,
ale od roku 2002 je zase obnovena

a dobrovolní hasiči sbírají vavříny
i úspěšné zásahy a poděkování
veřejnosti. Nakonec byl na dobroměřické oslavě citován dopis
starosty Loun s díky za pomoc
při odstraňování následků loňské
povodně v tomto okresním městě.
Samozřejmě, že na oslavě
120 let byli i kolegové odjinud,
společně tu tleskali oceňovaným, s dojetím vyslechli píseň
o svatém Floriánovi, patronu

hasičů, a obdivovali stále fungující místní pýchu – dvoukolovou motorovou stříkačku MO 2
z roku 1933 vyrobenou ﬁrmou
R. A. Smekala ze Slatiňan (mají
tu ale i moderní techniku...). Je
jasné, že po celý den až do večera nechyběla v Dobroměřicích
pěkná pohoda, pitivo, hudba,
soutěže v hasičském sportu,
kamarádské tlachání ani vážné
ukázky práce složek IZS.
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Patnáct milionů korun
mladým sportovcům

Klienti Arkadie v Sosni

V

S

rámci Koncepce na podporu mládežnického sportu
v Ústeckém kraji v letech 2013–
2016 bylo z krajské pokladny
rozděleno 15 mil. Kč na podporu
přípravy mládeže ze sportovních
klubů, které hrají nejvyšší soutěže ve svých kategoriích. Pro
letošek schválilo zastupitelstvo
5 milionů korun, dalších deset
přibylo z rozdělení výsledku hos-

podaření za loňský rok. Projekt
zajistí stabilizaci mládežnického
sportovního prostředí v regionu,
zapojení velkého množství mladých sportovců a dlouhodobou
koncepční práci s mládeží v hlavních sportovních odvětvích. Zástupci osmi sportovních klubů
podepsali s krajem smlouvu a věnovali mu pěkné dresy. Budou
k vidění na krajském úřadu.

Dotace: Dámský házenkářský
klub Baník Most, Asociace sportovních klubů Lovosice (HK
ASA Město Lovosice), Basketbalový klub Ústí n. L., a. s., SK
Volejbal Ústí n. L. a Basketbalový klub Děčín, o. s. – výše dotace
vždy 1 153 845 Kč, FK Teplice a.
s. – dotace: 2 307 693 Kč, Piráti
Chomutov a. s. a HC Litvínov, o.
s. – dotace vždy 3 461 541 Kč.

Výtvarná soutěž k výročí SNP

Sport pěti
set seniorů

S

portovně-rekreačního pobytu
v Sosni se zúčastnilo dvacet
dětí a mladých lidí, klientů stacionářů Arkadie či žáků Speciální
školy Arkadie. Převážná část
účastníků má těžší kombinované
postižení, čtyři z nich jsou vozíčkáři. O táborníky se nepřetržitě
staralo devět asistentů, převážně
pracovníků sociálních služeb Ar-

kadie, a speciálních pedagogů.
Velký význam má pobyt také pro
rodiče táborníků, kteří si mohou
odpočinout od náročné péče
a popřípadě si užít vlastní program. Za hladký průběh tábora
patří dík všem, kteří se na jeho
organizaci podíleli. Akci ﬁnančně podpořil Ústecký kraj v rámci
dotačního programu Sport 2014.

portovní hry seniorů již posedmadvacáté ovládly Letní stadion v Litvínově. Senioři porovnávali své dovednosti v celkem deseti
disciplínách. Na pět set seniorů ze
třiceti klubů z celého kraje (Most,
Litvínov, Meziboří, Roudnice nad
Labem, Štětí, Třebenice, Litoměřice, Varnsdorf, Ústí nad Labem,
Bílina, Hrob atd.) si tak vyzkoušelo
například házení šipek, běh na čas
s kolečkem, ruské kuželky, házení
kroužků na tyč a další disciplíny.
„Celkem se akce zúčastnilo
více než 800 seniorů, nejstaršímu
závodníkovi bylo 92 let! Na slavnostní zahájení přijel i hejtman
Oldřich Bubeníček a starostové
z okolních obcí, které ﬁnančně
přispěly na takto velikou akci. Bohužel nepřálo počasí, celé dopoledne drobně pršelo a byla zima.
O to více je třeba všechny přítomné pochválit, že se zúčastnili,“
zhodnotil akci Alois Malý, předseda Krajské rady seniorů ÚK.

Ohlédnutí za dvěma dětskými dny
I
v našem kraji patřil konec května a začátek
června oslavám Mezinárodního dne dětí. Dvě
akce, na nichž se organizačně i ﬁnančně podílel Ústecký kraj, jsme navštívili s fotoaparátem.
Vedle šťastných dětí všude a po celý víkend hráli
vedlejší role koně a indiáni (Svinčice) či tajemná
historie a zámecké prostředí (Nový hrad).

Areál jezdeckých stájí svinčického Equiparku patřil kromě zpívání, soutěžení, divadla a malování také
prohlídce stájí, projížďce na koních i v kočáru nebo
vyjížďce kánoí s indiány po „stříbrném jezeře“. Jimlínský zámek se po celé nedělní odpoledne věnoval soutěžím o ceny, kouzelníkovi Pavlu Kožíškovi, zvířátkům
a hlavně medvědům a nádherném Dolnímu Poohří.

SVINČICE

NA SNÍMKU jsou vítězky (tedy alespoň většina) všech soutěžních kategorií.

V

soutěži k 70. výročí Slovenského národního povstání, kterou společně vyhlásily Ústecký kraj
a Žilinský samosprávný kraj, byly počátkem června
vyhlášeny výsledky za náš region. Kategorii Fotostory vyhrály studentky Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, obchodní akademie,
střední pedagogické školy a střední zdravotnické
školy v Mostě Eliška Drahá, Barbora Josefína Du-

choňová, Milena Holá, Michaela Horáková a Kamila
Kotlářová – jejich dílo má název Boj Slováků s Němci. V kategorii Storyboard vyhrála Kateřina Richterová z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem a absolutní
vítězství přiřkla porota Elizavetě Gvozdevové a Barboře Koudelkové ze stejného gymnázia, které soutěž
obeslaly v kategorii Komiks dílem Povstání. Obě autorky navštíví za odměnu Žilinu.

Padesát let Domova Na Pustaji
U
ž půl století funguje v Křešicích na Litoměřicku Domov Na Pustaji. Příspěvková
organizace Ústeckého kraje poskytuje sociální služby klientům
se zdravotním postižením a ti
také výročí spolu se zaměstnanci oslavili – dárky, kulturními
vystoupeními, hudbou, tancem
a taky ukázkami boje ze sedmileté války nebo pohledem na práci

hasičů při zásahu. Někteří klienti do zařízení přišli právě před
padesáti lety. Záštitu nad oslavou výročí převzal radní Ústeckého kraje Martin Klika.
První zmínka o budově, kterou
nyní obývá na 43 klientů a klientek, pochází z roku 1879, kdy se
v dokumentech píše o jakémsi
Chateau De Pustaj – tedy o zámku na samotě. Na přilehlých

stráních se od nepaměti pěstovala vinná réva a budova sloužila hlavně jako vinárna a hotel
a ve sklepeních se zpracovávalo
víno. Po nezbytných úpravách se
v květnu roku 1964 otevřely dveře
nově vzniklého Ústavu sociální
péče pro mládež jeho prvním klientům. Od roku 1998 je to zařízení pro dospělé občany a od dubna
2009 jsou zde umístěny i ženy.

NOVÝ HRAD

Mezinárodní brigáda na židovské památce

Deset měcholupských hvězdiček

V

BRIGÁDNÍCI odvedli velký kus práce při stavění náhrobků, revitalizaci zeleně a zvelebení hřbitova. Zástupce
německé organizace také vytvořili ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze databázi hrobů.
Oldřich Látal, předseda Židovské obce Teplice

B

rigáda dobrovolníků z Aktion Suhnezeichen/
Friedensdienste e.V z Německa, členů Židovské obce Teplice a studentů ze Střední průmyslové
školy strojní Teplice proběhla v Teplicích od neděle

Kraj_Usti_06_2014.indd 7

25. května až do úterý 3. června na kulturní památce židovský hřbitov v Sobědruhách. Celá akce byla
naplánována jako součást připomenutí 600 let příchodu Židů do Teplic.

pátek 30. května oslavili
za ideálního počasí žáci ZŠ
Měcholupy, p.o. Ústeckého kraje,
Den dětí. Žáci 9. a 8. třídy za pomoci učitelů připravili deset soutěžních disciplín – jízda na koloběžce,
chůze na chůdách, střelba z luku či
vzduchovky a další zajímavé soutěže. Každé dítě dostalo kartičku
s postavičkou Rákosníčka, který
měl nad hlavou deset hvězdiček.
Co hvězdička, to jedno stanoviště.
Po zaplnění hvězdiček děti dostaly
sladkou odměnu. Po ukončení se
hrál 7. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře O putovní pohár ředi-

tele pořádající logopedické školy
– Měcholupy Open 2014. V žácích
byli první Tomáš Tománek a Jan

Pospíšil, soutěžili i dospělí (vyhráli
J. Šnajdr a L. Kindermanová).
Mgr. Helena Gondeková
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Shakespeare
v Ústí nad
Labem

Nejlepší díla soutěže Senior Art
Kategorie
Ruční
práce

K

ulturní středisko města
Ústí n. L. připravilo k 50.
výročí Domu kultury představení Sen noci svatojánské, které
uvede 2. srpna v Letním kině
od 20:30 hod. V hlavních rolích se představí David Prachař
a Vanda Hybnerová/Eva Vrbková (alternace). Dále diváci uvidí
např. Martina Písaříka, Zuzanu
Stavnou, Josefa Poláška, Václava Koptu a další. Pro návštěvníky je připraven i doprovodný
program, a mohou tak přijít
do Letního kina již v 18 hodin
a poslechnout si vystoupení
Albis Jazz Bandu. Vstupenky
v hodnotě 490 a 390 Kč jsou
v předprodejích v ústeckém
Domě kultury, dále v Informačním centru města na Lidickém
náměstí nebo v Ticketportal a. s.

Kresba,
malba,
graﬁka

Č

lenky odborné poroty vyhodnotily práce zaslané
do Výtvarné soutěže pro seniory Ústeckého kraje Senior Art
2014, která byla určena autorům
nad šedesát let z celého našeho
regionu. První ročník soutěže
inicioval odbor kancelář hejtmana, organizací byl pověřen odbor
sociálních věcí krajského úřadu,
pravidla soutěže byla konzulto-

Fotograﬁe

Jméno a příjmení

Název díla

Věra Gažiová

Klobouk na pedigové hlavě

Staša Foblová

Madona s děťátkem

Libuše Moravčíková

67 barevných týdnů s inzulínem

Josef Tóth

Abstrakce - koule

Miroslava Hodboďová

Portrét muže

Markéta Šliksbírová

Zátiší s Johnem Lennonem

Marie Kolářová

Romantické zasnění

Karel Čermák

Šnek na kapradí

Jaroslav Prkno

Pohled z mostu na ústecké nádrží

vána s Radou seniorů Ústeckého
kraje a poradním orgánem hejtmana, který převzal nad soutěží
záštitu.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Porota hodnotila díla v oboru Ruční práce (99 soutěžících),

Malba, kresba a graﬁka (49
účastníků) a v oboru Fotograﬁe
(22 soutěžících). Nejlepší díla
budou vystavena v chystané expozici na hejtmanství. Budeme
vás o ní informovat na webových
stránkách Ústeckého kraje.

Mezinárodní hudební festival v České Kamenici

O hornické
krajině

S

ešli se odborníci
podílející
se na společných
aktivitách
nominace
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří / Erzgebirge na Seznam světového
a přírodního dědictví UNESCO.
Poradu řídila radní Ústeckého
kraje Jitka Sachetová, jež má
v gesci kulturu a památkovou
péči. Vedle náměstkyně ministra
kultury Anny Matouškové byli
přítomni zástupci Karlovarského
kraje, Národního památkového
ústavu, starostové, pracovníci
Krajského úřadu ÚK a muzeí.
Na září se připravuje hodnotící
komise a projednána byla například i účast na veletrzích Denkmal
v Lipsku a Památky v Praze.

červen 2014

VEPŘEDU ZLEVA jsou Marek Pastírik, vedoucí souboru Big Band Konzervatorium Žilina, Hana Štejnarová, starostka České Kamenice, Miloslav Zelenka, předseda Svazu hudebníků ČR, a Jaroslav Horák, krajský zastupitel.

V

e dnech 13.–15. června se
v České Kamenici, ale také
v dalších městech severní části
Děčínska i v německých městech

Bad Schandau a Pirna uskutečnil
již patnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu. V České
Kamenici se ucházely o ceny big

FOTOKVÍZ

M

ilí čtenáři, pokud jste se
správně dívali, poznali
jste na obrázku v minulém
vydání sochu
sv. Floriána v
Lubenci, okres
Louny (viz malé
foto). Na dárky
od Ústeckého kraje se mohou
těšit: Jiří Průša z Račiněvsi
u Roudnice n. L., Hana Ptáčková z Mostu a Zdenka Pekárková z Teplic.
Dnes hledáme název památky, která se nachází v obci
na samé hranici Ústeckého
a Středočeského kraje. Jde o nemovitou památku z první poloviny 18. století. Společně s barokní
solnicí a kostelem sv. Jana Křtitele náleží k nejvýznačnějším
kulturním pamětihodnostem
v tomto místě. Obnova ﬁnancovaná z prostředků vlastníka
g
a dotace z Programu
na záchra-

nu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje v roce 2013 se
zaměřila na očištění a konsolidaci degradovaných povrchů
původních omítek, doplnění
chybějících omítek včetně proﬁlace, barvený nátěr a novou pálenou krytinu na korunu zdiva.
Celkové náklady obnovy dosáhly 115 000 Kč. Společně s dalšími čtyřmi uchazeči byla obnova
zařazena do krajského kola
soutěže Památka roku 2013.
Už víte, jak se památka nazývá a ve které obci se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 16. července
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n.L., nebo na e-mailovou adresu
(pozor změna): dosedelova.l@
kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz.
Nezapomeňte i do mailu napsat
svou adresu pro případné zaslání výhry.

bandy z několika evropských
zemí, mezi soutěžními kapelami
byli i reprezentanti Konzervatoře
Teplice, některých ZUŠ z regionu nebo z Konzervatoře v Žilině.
Ústecký kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Žilinským samosprávným krajem, mimo jiné
právě pro oblast kultury a umění.
Krajský zastupitel Jaroslav Horák
předal žilinským umělcům knižní
dar Ústeckého kraje, kromě toho
big band získal jedno z prvních
míst a Zlatých pásem v kategorii do 25 let. Kompletní výsledky
jsou na stránkách města, a to
v sekci Dům kultury a kino.

Úspěch ﬁlmařů z Domova Bez zámků

J

iž 8. ročník mezinárodního ﬁlmového festivalu
(ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival se konal
v pražském divadle Palace. Porota, v níž byli Tereza
Voříšková, Eva Holubová, Michal Horáček, Michal
Suchánek, Milan Tesař, Tereza Kerndlová a další,
hodnotila celkem 22 soutěžních snímků z české
i zahraniční produkce. Domov Bez zámků v Tuchořicích, který je příspěvkovou organizací Ústeckého

kraje, obdržel za své dílo s názvem Perný den ocenění
Nejlepší ﬁlm. Tento snímek byl souhrnem desetileté
práce divadelního souboru domova a zachycoval
celkem šest vystoupení, s nimiž se herci prezentují
na kulturních a společenských akcích. V hlavních
rolích se objevuje tradičně Zdeněk Mucha a Antonín
Miko, ale i mnoho dalších herců divadelního souboru
a Květa Janzová s Václavou Beránkovou, které divadelní soubor vedou. Mgr. Nikola Jobová, Domov Bez zámků

KULTURNÍ POZVÁNKY
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989, až
do 27. července. Výstava dokumentuje architektonické doklady židovské kultury, které byly
nevratně devastovány v období
2. světové války a následně v éře
komunismu.

Heinrich Rottenhan a Georg
Buquoy, do 31. srpna / radnice.
Osobnosti z Červeného hrádku.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Mudlům vstup povolen… aneb
vítejte ve světě kouzel, do konce
září. Výstava je věnována fenoménu jménem Harry Potter.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
TEPLICE

Nekonečné perspektivy – krajina a veduty 19. století ze sbírky
Patrika Šimona, až do 21.září.

Výstava historických kočárků teplické sběratelky Hanky
Müllerové, do 27. července.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI NAD
LABEM

České středohoří – klenot
přírody, do 17. srpna. Výstava
představuje přírodu lounské
části Českého středohoří.

Virtuální výstava: Franck
Alasseur / Půl vteřiny, do 14.
září.

KŘÍŽOVKA O CENY

P

okud jste správně minulý
měsíc vyluštili naši křížovku, vyšla vám tajenka Kdy bude
v Děčíně krajský den záchranářů? Správná odpověď: Den
záchranářů Ústeckého kraje se uskutečnil v sobotu 21.
června na Labském nábřeží
v Děčíně. Ano, akce je již zdokumentovaná v těchto červnových novinách... Do losování
o ceny jsme zařadili všechny
korespondenční lístky a e-maily
se správným znění tajenky a odpovědí na otázku z ní. Šťastnými
výherci věcných cen od Ústeckého kraje se stali Ilona Zaferová
z Klášterce n. Ohří, Vincenc

Blažko z Chabařovic (o. Ústí n.
L.), Miluše Říhová z Mělníka,
Lenka Macnerová z Rumburka a Eva Kročková ze Žatce.
I v dnešní křížovce je tajenkou
otázka. Odpověď na ni najdete někde na stránkách novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď
e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte
plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 16. července,
adresujte je na Krajský úřad
Ústeckého kraje, odd. mediální
komunikace, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L., elektronicky na sebesta.z@kr-ustecky.cz. Heslo: křížovka.
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