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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Krátce z kraje
● Společnost IPS Alpha, která
v krajské průmyslové zóně Triangle u Žatce vyrábí už přes rok LCD
obrazovky do televizorů, ukončila přijímání nových pracovníků.
Nyní japonská továrna zaměstnává 1 600 dělníků ve výrobě a 120
administrativních pracovníků a je
největší továrnou na Lounsku.
● Dobrovolní hasiči jednotek
II. a III. stupně z obcí Ústeckého kraje dostali v červenci na
hejtmanství užitečné dárky – 66
kusů vozidlových a přenosných
radiostanic. Kraj za ně zaplatil téměř milion korun. Velitelé
jednotek požární ochrany nebo
jejich zástupci je převzali z rukou
hejtmana Jiřího Šulce.
● Nejlepší výrobky s právem
nosit certiﬁkát „Kraj Přemysla
Oráče – Potravinářský výrobek“
budou vyhlášeny 21. září na společném dnu Ústeckého a Středočeského kraje v rámci 32. Výstavy
Zahrada Čech v Litoměřicích. Výrobci se mohli přihlásit do sedmi
soutěžních kategorií včetně nápojů a piva.
● Roudnické gymnázium, příspěvková organizace kraje, prochází o prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace a vody
za 24 milionů korun. Na podzim
přijdou na řadu i nová okna. Dojde k postupnému navýšení kapacity školy až na 440 žáků, v září by
jich mělo nastoupit 420.

Dar kraje paralympikům
J

edenáctý den Letních olympijských her v čínském Pekingu
(v pondělí 18. srpna) se před krajským
úřadem Ústeckého kraje uskutečnila
malá sláva: Česká federace Spastic
Handicap, o.s. se sídlem v Teplicích
převzala od nejvyšších představitelů
kraje mikrobus VW Crafter s přívěsným vozíkem. Obojímu vévodí nápis
Paralympijský tým Ústeckého kraje,
poněvadž bude sloužit právě jemu.
Nechybějí fotky z vrcholných sportovních výkonů, logo kraje i jména
nejúspěšnějších sportovců. Dar zakoupený z Fondu hejtmana Ústeckého kraje přišel na 1,83 milionu
korun a je určen k přepravě handicapovaných sportovců sdružených
v tělovýchovné jednotě Nola Teplice
a jejich náčiní. Vraťme se k Číně: Právě tam bude reprezentovat Ústecký
kraj osm handicapovaných sportovců, kteří jsou členy 56členné výpravy
českých reprezentantů na XIII. Paralympijských hrách v Pekingu, které
se uskuteční 6. – 17. září. Úspěchy
všem sportovcům popřál hejtman
Jiří Šulc, jeho náměstci Radek Vonka
a Petr Fiala, výkonný předseda Českého paralympijského výboru František Janouch, starosta Dubí a zároveň
trenér vrcholových handicapovaných
sportovců se spastickým postižením
Petr Pípal a další účastníci malé slávy.
A ještě jména všech osmi reprezentantů v Číně: Roman Musil, Eva Berná, Markéta Sidková, Jan Vlk, Dušan
Grézl, Vladimíra Bujárková, Jiří Bouška a Luboš Jirka.

● Petice občanů z obcí nesoucích hlavní podíl nárůstu nákladní dopravy po zprovoznění úseku
dálnice D8 Trmice – státní hranice
měla k 25. srpnu více než 7 450
podpisů. Lidé ze 150 obcí volají
po urychleném dokončení úseku
D8 přes České středohoří. Petice
má být předána ministru dopravy
A. Řebíčkovi.

Ve volebním obvodu č. 6 – Louny:
Svého kandidáta přihlásilo jedenáct
politických stran, hnutí a koalic.

Volební obvod č. 33 – Děčín:
O místo senátora na další šestileté období se bude ucházet devět
mužů a žen.

z návštěvníků si pak ještě dlouho po
skončení promítání nad nimi povídali a vzpomínali na rok ´68 a léta
následující. K akci se připojilo Muzeum města Ústí nad Labem, když
před budovou Krajského úřadu Ústeckého kraje nechalo nainstalovat
panely se záběry dokumentujícími
srpnovou invazi. Tato výstava pod
širým nebem bude u krajského úřadu k vidění do poloviny září.

Rodinné pasy s výhodou
zajímavých slev
T

55 míst v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na další čtyřleté
období se bude v pátek a v sobotu
17. – 18. října ucházet ve volbách
17 politických stran, hnutí a koalic. Počet kandidátek je o tři nižší
než před čtyřmi lety. Do zastupitelstva kandidují všechny strany,
které v něm jsou nyní zastoupeny.
Z velkých parlamentních stran bude
letos v našem kraji chybět pouze
KDU-ČSL.

Zároveň s krajskými volbami se
uskuteční ve dvou volebních obvodech volby do Senátu:

historik Václav Houfek, který diváky seznámil s kulturní i politickou
atmosférou roku ´68. Návštěvníci
tohoto vzpomínkového odpoledne měli také možnost poslechnout
si nahrávky Šimka a Grossmanna
reagující právě na vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Akce se účastnil i hejtman Jiří
Šulc, který si s sebou donesl různé
dobové časopisy a noviny. Někteří

aké Ústecký kraj si připomněl
čtyřicetileté výročí od invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ve čtvrtek 21. srpna
hejtman kraje Jiří Šulc položil u ústeckého Památníku obětí komunismu symbolickou kytici za ty, kterým
okupací odstartovaná normalizace
zničila život. V odpoledních hodinách pak kraj uspořádal v klubu
Mumie promítání dosud neuveřejněných záběrů ulic Ústí nad Labem
ze srpna 1968, které natočil ústecký
ﬁlmař František Šmahel. O historický úvod se postaral vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem,

O

• Česká strana sociálně demokratická
• Dělnická strana – za zrušení
poplatků ve zdravotnictví
• DOHODA pro Ústecký kraj
• Evropská strana důstojného stáří
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Konzervativní koalice
• Masarykova demokratická strana
• Občanská demokratická strana
• Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
• Severočeši.cz
• SNK Evropští demokraté
• Strana zdravého rozumu
• Strana zelených
• Volte Pravý Blok (pozn. zkratka)
• Sdružení pro zdraví, sport
a prosperitu
• NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
• Balbínova poetická strana

Uběhlo čtyřicet let od srpnové invaze

● Lovosické výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje změnilo adresu.
Přestěhovalo se z ulice Osvoboditelů do Přívozní, kde pro ni zdejší
radnice nechala upravit prostory
v zadní části budovy. Jsou tu také
dvě místa pro sanitky.

Do zastupitelstva
kandiduje 17 stran

Strany kandidující v krajských
volbách 2008 v Ústeckém kraji:

Symbolický klíč od krajského
paralympijského vozidla převzal od
hejtmana Jiřího Šulce rekordman
Roman Musil

● Jediný národní park v Ústeckém kraji, NP České Švýcarsko,
má nového ředitele. Pavla Bendu
přijal při této příležitosti nedávno
náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka. Oba spolu hovořili
mimo jiné o rozvíjení tzv. šetrné
turistiky v této oblasti s unikátními
přírodními útvary i ekosystémy.

● Park u Domova důchodců
v Dubí, p. o. kraje, prošel rekonstrukcí a byl předán zdejším uživatelům sociálních služeb. Jsou
v něm nově předlážděny cesty,
omlazena vegetace a přibyly
zahradní prvky a posezení. Park
má také oživit nová ohrada pro
lesní zvěř.
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▲

● V krajském městě odstartoval projekt „Lokální partnerství“
s cílem propojit snahy o integraci
sociálně vyloučených obyvatel na
komunální, krajské i republikové
úrovni. V Ústí nad Labem se do
projektu zapojil magistrát, neziskové organizace, policie i Krajský
úřad Ústeckého kraje.

Fotoreportáž – str. 5

R

odinný pas je projekt, který má
i v Ústeckém kraji od září 2008
umožnit rodinám s dětmi
nakupovat určité zboží
nebo služby se slevou. „Celý projekt
funguje tak, že rodiny, které se do
projektu přihlásí,
obdrží bezplatně
jakousi kreditní
kartu, tedy rodinný
pas. Díky němu pak
mohou u obchodníků
a poskytovatelů služeb,
kteří jsou do projektu přihlášeni, nakupovat se slevou od dvou

do padesáti procent,“ objasnil náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka. Ten společně
s ředitelem realizátorské ﬁrmy Sun Drive
Communications
s.r.o. Jiřím Cardou prezentovali
projekt v centru
krajského města.
Rozdávali tu první formuláře pro
registraci k bezplatnému získání rodinného pasu.
Pokračování na str. 2

První krajské dožínky
S

obota 13. září bude v městysi
Peruci na Lounsku patřit 1. krajským dožínkovým slavnostem Ústeckého kraje. Po záštitou hejtmana kraje je chystají Krajská agrární
komora a Peruc spolu s Ústeckým
krajem. Od 10 hodin až do pozdní
noci na vás čekají tradiční slavnosti s výstavou zemědělství, řemesel
a výrobců z našeho regionu, chybět nebude ani jízda alegorických
vozů a předávání dožínkových
věnců a kytic. Bohatý doprovod-

ný program s atrakcemi, prodejními výstavkami, vystoupením
hudebních skupin či historického
šermu doplní také kabaret, sportovní soutěže, ukázky sokolnictví,
expozice drobných chovatelů, ale
také uvedení živého obrazu Oldřich a Božena. Zahájení Krajských
dožínkových slavností bude na
náměstí Peruce, další akce budou
v zámeckém parku, na fotbalovém
hřišti, u školy nebo u historického
Oldřichova dubu.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
● Rada Ústeckého kraje schválila
nebo krajskému zastupitelstvu doporučila ke schválení podpory projektům, přihlášeným v roce 2008
do dotačního programu podpory
směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
na rok 2008 – 2013. Doporučení
nebo rozhodnutí krajské rady se
týká 29 projektů, na něž je z krajského rozpočtu uvolněno celkem
5,36 milionu korun.
● Již na 27. schůzi ve II. volebním
období se v Ústí nad Labem dne
3. září 2008 v 10.00 hodin dopoledne sejde v hlavním zasedacím
sále krajského úřadu Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Mimo jiné
projedná další projekty pro Regionální operační program Severozápad, kritéria a priority pro sestavování příštích krajských rozpočtů
nebo vyhlášení dotačního programu podpora sociálně-zdravotních
služeb v roce 2009.
● Zastupitelstvo také projedná
zprávu o činnosti Krajské zdravot-

ní, a.s. za červen a červenec roku
2008. Dokument projednala na
své schůzi 21. srpna krajská rada,
která se seznámila s tím, že účetní
závěrka společnosti za rok 2007
skončila záporným hospodářským
výsledkem ve výši 200,8 mil. Kč,
avšak Krajská zdravotní a.s. v pololetí 2008 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 3,78 milionu korun.
● Oblast, v níž platí síťové jízdenky REGIONet Labe-Elbe se k 1. září rozšiřuje. Celodenní cestování
více druhy dopravy, kterou umožňují v SRN dopravci dopravního
svazu VVO a u nás České dráhy
a.s, Dopravní podnik města Děčína a.s. a ČSAD Semily a.s., bude
od počátku září možné s Dopravním podnikem města Ústí nad
Labem a.s. Souhlas vyslovila Rada
Ústeckého kraje.
● Zastupitel Jiří Cinger byl počátkem srpna jmenován krajskou radou členem Finanční komise Rady
Ústeckého kraje.

Navštívili nás

N

a krajském úřadu přijal náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje Radek Vonka prvního náměstka ministra pro místní
rozvoj ČR Milana Půčka. Shodli se
na tom, že region na severu Čech
se neustále rozvíjí a k významným
oblastem jeho života patří také regionální rozvoj, územní plánování
a bytová politika. Náměstek ministra Milan Půček se zajímal rovněž o cestovní ruch v našem kraji
a s uspokojením vyslechl informaci
o nárůstu návštěvníků Českého
Švýcarska, jež se spolu se sousedním národním parkem v Sasku
hodlá v budoucnu ucházet o zápis
do seznamu přírodního bohatství

UNESCO. Další témata: rekultivace
v Ústeckém kraji – mimo jiné „jezero Milada“, využití objektů v Terezíně (počátkem září se v tomto
městě sejde mezirezortní komise,
přičemž MMR má připraveno na
projektovou dokumentaci devět
milionů korun) s tím, že nereálným
projektům je již odzvoněno. Jak
zdůraznil Radek Vonka, on osobně
i celý Ústecký kraj preferuje vybudování univerzitního kampusu pro
Univerzitu J. E. Purkyně v krajském
městě, jež se dosud tísní ve 23 objektech. (Na snímku je uprostřed R.
Vonka spolu s M. Půčkem a Lenkou
Kynčilovou z regionálního pracoviště MMR v Chomutově.)

Aktuality • Informace
Stavba a Fasáda kraje 2008

S

outěže „Stavba Ústeckého
kraje roku 2008“ a „Fasáda Ústeckého kraje roku 2008“
opět vyhlásila Okresní hospodářská komora (OHK) v Litoměřicích.
Obě soutěže se konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Jiřího Šulce, odborné garance
nad průběhem soutěží převzaly
Česká komora architektů, Česká
komora autorizovaných inženýrů

a techniků a Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v ČR. Termín pro přijímání přihlášek do soutěží (díla
dokončená v časovém rozmezí
leden 2006 až prosinec 2007)
končí ve 12.00 hodin dne 30. září
2008, přesné informace naleznete na internetových stránkách
vyhlašovatele – OHK Litoměřice
nebo na webových stránkách Ústeckého kraje.

srpen 2008

Můj názor
P

... na integrovaný záchranný systém

ři velkých haváriích musejí zasahovat také jednotlivé složky
integrovaného záchranného systému (hasičské sbory, záchranná
zdravotnická služba, policie). Je
Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje připraven na nenadálé katastrofy, havárie či neštěstí?

Jiří Šulc
(ODS)
hejtman
Ústeckého
kraje

Člověk má být připravený na
všechno, říká se, a týká se to nejen
lidí. Mimořádné a zcela neočekávané situace nám může kdykoliv
připravit příroda, nesvědomitost
člověka, výrobní vada nebo co více
– zásah vyšší moci. Nedávná železniční katastrofa na Moravě znovu
ukázala, jak musí být i kraje připraveny na krizové situace. Mohu jako
předseda Bezpečnostní rady Ústeckého kraje i vedoucí krizového
štábu s plnou zodpovědností říci,
že náš systém krizového řízení je
připraven minimalizovat případné
škody na majetku našich občanů
i ﬁrem a především zachraňovat
životy. Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje patří k nejlépe
organizovaným v naší zemi, svědčí o tom třeba i to, že jako první
jsme uvedli do provozu internetový
Krizový portál. Jsou zde nejen preventivní rady, jak možným škodám
předcházet, ale i jak se chovat v případě přírodních katastrof, železničních či silničních neštěstí nebo
i chemických havárií. Jednoduchým
způsobem se každý může seznámit
s mapami možného ohrožení, dozví se o krizovém řízení, ale také
o subjektech krizové infrastruktury včetně kontaktů na ně. Ústecký
kraj má zcela příkladně zpracován
krizový plán, povodňový, traumatologický i třeba pandemický (možná

pandemie chřipky vyvolaná novou
variantou viru). Jsem přesvědčen,
že dobrá je i spolupráce IZS s humanitárními a neziskovými organizacemi, charitami, Červeným křížem
nebo i s dobrovolnými hasiči.
Náš integrovaný záchranný systém je rozhodně připravený a stojí
nás spousty milionů. Přesto bych
chtěl abychom ve velkém – jako
v roce 2002 při povodních – nepotřebovali stále prověřovat jeho
akceschopnost v terénu a při skutečných haváriích a pohromách. Při
cvičeních a v běžném životě ale pořád, samozřejmě.
Jaroslav
Foldyna
(ČSSD)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Velmi dobře mám v paměti povodně 2002, které jsem prožíval jako
1. zástupce hejtmana a zároveň zástupce předsedy v Krizovém štábu
Ústeckého kraje. Již tehdy jsem měl
možnost posoudit, zda komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému
je bezproblémová a funkční. Dva
roky před tím vstoupil v platnost
zákon o IZS a jednotlivé složky tak
měly možnost vyzkoušet jeho zákonná ustanovení v praxi. Musím
konstatovat, že přímo v ohnisku
zásahů fungovaly složky velmi dobře a jejich práce byla po návratu
obyvatel do normálního života oceněna po zásluze. Dnes, s odstupem
času, vidím také nedostatky, které
jsem zaregistroval v průběhu následujících let. Mám na mysli zejména
špatné podmínky pro rychlý dojezd
záchranných vozů např. ve Šluknovském výběžku, Vejprtech a vůbec
do všech horských oblastí, které
zejména v zimním období jsou velmi těžko dostupné. Není jednoduché zajistit okamžitou pomoc, která závisí na umístění záchranných

Program Cíl 3 Česká republika
– Sasko přijímá žádosti
S

aské ministerstvo hospodářství
a práce ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlásily
výzvu pro předkládání žádostí do
operačního programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007
– 2013 mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko. Žádosti
je třeba vyplnit on-line, v programu
Beneﬁt na https://bﬁt.ziel3-cil3.eu/,
a zároveň v tištěné podobě podat
na Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor regionálního rozvoje nebo
na Společný technický sekretariát
v Drážďanech (JTS). Výzva do programu je průběžná. Žádosti, které budou podány na krajský úřad
nebo na JTS v Drážďanech do 10. 9.
2008 a budou obsahovat veškeré
požadované dokumenty, budou
projednány na zasedání Monitorovacího výboru v prosinci 2008.
Operační program Přeshraniční
spolupráce ČR – Sasko je určen
pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis,

Aue-Schwarzenberg,
Annaberg,
Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg,
Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz,
Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer
Land, Stollberg, Mittweida, Meißen,
Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz
a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen. Pro program je z fondů
EU vyčleněno 207,40 mil. €, které
mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny
o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je
z fondů EU plánováno 67,20 mil. €
(cca 1,89 mld. Kč).
V případě operačních programů
přeshraniční spolupráce je důležitý
přeshraniční dopad projektu, kdy
přínos z jeho realizace musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují
nejméně dvěma z těchto způsobů:
společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků
a společné ﬁnancování.

středisek co nejblíže k jednotlivým
obcím a zároveň pokrýt časové
dojezdy vozů stanovené zákonem.
Doufejme, že vládou připravované
rozšíření výstavby těchto středisek
bude provedeno co nejdříve a obyvatelé i těch nejvzdálenějších obcí
budou mít jistotu, že i k nim dorazí
pomoc včas.
Co se týká spolupráce složek IZS
při přímém zásahu a provádění
záchranných prací, domnívám se,
že je stále na velmi dobré úrovni
a každá ze složek by zasáhla stejně profesionálně, jako to předvedli
tamější záchranáři při vlakovém neštěstí v Moravskoslezském kraji.
Oldřich
Bubeníček
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Železniční neštěstí ve Studénce se
může v jiné podobě stát i v Ústeckém kraji. Selhání lidského faktoru
a ke katastrofě je jen krůček. I my
zde máme jednu super trať Praha –
Děčín a potom další frekventovanou
Ústí nad Labem – Chomutov. Máme
zde i super přetíženou komunikaci

Rodinné pasy s výhodou
zajímavých slev

Pokračování ze str. 1
„Připojujeme se k tomuto projektu
jako první český kraj. Vycházeli jsme
z faktu, že už nyní existují různé
druhy slev, na něž mají nárok nezletilí nebo občané v důchodovém
věku. Tato služba se dotýká jiné početné skupiny obyvatel – mladých
rodin s vyrůstajícími dětmi – která si
podle našeho názoru také zaslouží
podobnou podporu. V Jihomoravském kraji, kde s tímto projektem začali před dvěma lety, je již
v oběhu přes dvacet tisíc rodinných
pasů. Očekáváme, že obdobný zájem vzbudí náš projekt i mezi lidmi
v našem regionu,“ konstatoval Radek Vonka.

ne, že i Vy osobně jste s prezentací
Vašeho kraje spokojen a dovolte mi popřát Vám mnoho dalších
úspěchů, ke kterým naše společná
akce v Bruselu jistě patří.“
Velvyslankyně Milena Vicenová,
stálý představitel ČR při EU
„Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Přísloví nám všem
známé. Málo si jej uvědomujeme
pokud se nás to právě netýká. Já
jsem si na něj vzpomněla při hledání vhodných slov pro poděková-

Od září tohoto roku budou žadatelům, kteří se do systému mohou
registrovat již nyní, rozesílány plastové embosované karty, opravňující
po období tří let k nákupům zlevněných vstupenek např. ve sportovních halách, v muzeích a galeriích,
nebo také v obchodech, vždy označených logem projektu. Ústecký kraj
v prvních dvou letech ﬁnancuje projekt částkou 2 milionů korun. Vydané průkazy budou platit i v jiných
krajích. Držitel karty slevu uplatní
v řádně označených provozovnách
v Jihomoravském a v Olomouckém
kraji, v kraji Vysočina a od měsíce
září se připojují Zlínský a Pardubický
kraj. Ústeckým krajem vydaný Rodinný pas umožní v ČR, na Slovensku a v Dolním Rakousku čerpání
slev systému Sphere card.
Návod k registraci, včetně varianty registrace on-line formulářem, nabízí internetová
stránka www.rodinnepasy.cz.
Možná je také registrace poštou na adrese: Rodinné pasy,
P. O. BOX 130, 400 01 Ústí nad
Labem s heslem na obálce Rodinné pasy.

Starostové dálnici chtějí
O

dálnici D8 se jednalo nedávno na krajském úřadu. Termín
dostavby dálnice D8 přes České
středohoří v závěru roku 2010 zatím není ohrožen. Realizace jednotlivých staveb jsou ale zpožďovány
odvoláními především ekologicky
zaměřených občanských sdružení.
Na schůzce svolané hejtmanem
Ústeckého kraje to konstatovali starostové Velemína, Vchynic, Lovosic,
Řehlovic a dalších obcí nebo měst

Adresát: Ústecký kraj
„Vážený pane hejtmane, dovolte
mi, abych Vám ze strany Stálého zastoupení ČR při EU poděkovala za
výbornou prezentaci Vašeho kraje
na II. české street party v Bruselu
dne 12. června tohoto roku. Oceňuji výbornou spolupráci při přípravě i realizaci celé akce s vedoucí zastoupení Vašeho kraje, paní Markétou Pokornou. Z české street
party se pomalu stává tradice
a bruselský tisk ji dokonce označil za největší party ve městě…
… Doufám, vážený pane hejtma-

E55, díky nedostavěné dálnici D8.
Ale máme zde i chemičky v Záluží,
krajském městě či Lovosicích.
Pokud jako opozice kritizujeme
vedení kraje, a to oprávněně, za
hromadnou dopravu, vytvoření
akciovky Krajská zdravotní či často
zbytečné slučování škol a nafouklý fond hejtmana, jiná je situace
v oblasti Integrovaného záchranného systému. Domnívám se, že
zde udělal kraj za celých osm let
velký krok kupředu. Přispěly k tomu i katastrofální povodně, které
jasně ukázaly dvě věci – „Můžeme
se často opakovat a musíte na nás
být připraveni.“ V současné době
složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje tvoří
kompaktní celek, který je připraven k pomoci a záchranně lidských
i materiálních hodnot. Co je snad
do budoucna potřeba, věnovat ještě větší pozornost dobrovolným hasičům. Ti, hlavně na vesnicích, plní
dvě funkce. Jednu, která vyplývá
z jejich názvu a potom i společenskou. Vždyť na vesnici jsou často
pouze hasiči a fotbalisté. A pokud
chceme venkov oživit, pracovat na
jeho rozvoji a také zde lidi udržet,
musíme dát dobrovolným hasičům
z kraje zelenou. Na druhou stranu
také musíme sledovat využití přidělených dotací, aby opravdu šly tam,
kde dobrovolní hasiči pracují a dotaci si zaslouží.

ní. Ráda bych, v zastoupení obce
Měcholupy, poděkovala za péči
a pomoc při realizování některých
záměrů obce hejtmanovi Ústeckého kraje… … Pomoc musí mít
zpětnou vazbu a to nejen formou
dílčích a závěrečných byrokracií.
Pomoc musí být zviditelněná, a to
ne pro politické účely jak se všude
doslýcháme, ale pro další kroky
rozvoje, pro předávání námětů,
pro inspiraci. Pokud se totiž pomoc přijme jako samozřejmost,
dokonce beze slova díku, může se

ležících v trase budované dálnice.
Jednání se zúčastnila také pověřená
ředitelka pražského závodu Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Nádvorníková a informovala o probíhajících stavbách – mosty v Oparně
a v Dobkovičkách a tunel Prackovice. Investor stavby chce u ostatních
staveb požádat v říjnu či listopadu
o vydání stavebních povolení na
všechny stavby celého úseku dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

o kraje
d Ústeckéh
Krajský úřa ební 311/48
Velká Hrad d Labem
na
400 02 Ústí
dostat

do zapomnění. Pak
nesplnila svůj účel. Na zapomnění následně reagujeme kritikou
k postojům poskytovatelů pomoci. A to není správné! Umět říci
ne a zůstat svým je mnohdy velmi
těžké. Avšak správný člověk, člověk s rozhledem, vlastním úsudkem, člověk s nohama na zemi
a myslí občas ve výšinách, to umí.
Pane Jiří Šulci, děkujeme.“
Doris Černíková DiS,
starostka obce Měcholupy

Cyklojízda po obcích podél Labe
A

ni déšť a vítr neodradil hejtmana Jiřího Šulce, náměstka Petra Fialu a radního Reného Budjače od cyklistické cesty po obcích
Litoměřicka a Roudnicka. „Tady je
jasně vidět, že větru ani dešti poroučet neumíme, ale ani se jich nelekneme,“ okomentoval hejtman
Jiří Šulc své pětatřicetikilometrové
putování.
Zmíněná
cyklojízda
startovala v Roudnici nad Labem, kde se
k představitelům kraje připojil roud-

3

ÚSTECKÝ KRAJ

srpen 2008

nický starosta Zdeněk Kubínek.
Odtud, zatím jen v mírném dešti,
všichni pokračovali do Vědomic,
Černěvsi a Chodounů. Pak Lounky,
odbočili do Polep, odkud se vydali
do Nučnic, Křešic a Litoměřic, kde
se k notně promoklé cyklistické výpravě připojil tamní starosta Ladislav
Chlupáč. Spolu s ním pak krajští
politici pokračovali do Žalhostic
a Velkých Žernosek. „Cestou jsme
se zastavovali v obcích a setkávali se
starosty a starostkami. Hovořili jsme

především o proměně obcí od katastrofálních povodní, od kterých právě v těchto dnech uplynulo šest let,“
říká náměstek Petr Fiala. „Zájem byl
také o informace ohledně čerpání
peněz z Regionálního operačního
programu,“ doplnil dál radní René
Budjač. „Jen nám bylo líto špatného počasí. Měli jsme nahlášeno, že
téměř v každé obci se k nám připojí
někdo se svým kolem, ale nakonec
to bezmála všichni, kromě dvou starostů, vzdali,“ litoval Jiří Šulc.

I v Litoměřicích pršelo… Na čele „pelotonu“ jsou Jiří Šulc, René Budjač a Petr Fiala

Tři nové ISUZU pro Litvínovsko
P

řestože dopravce Autobusy Kavka a. s. zajišťuje na šesti linkách
Litvínovska asi 600 tisíc kilometrů
ročně, což jsou přibližně 3 % celkového dopravního výkonu v Ústeckém kraji, platí pro něj stejné parametry kvality, zakotvené ve smlouvě
s krajem, jako pro velké dopravce
– např. povinnost provozovat vozový
park maximálního stáří 10 let, přičemž příští rok bude tato hranice 8
let. Dopravce Autobusy KAVKA a. s.
patří mezi menší dopravce provozující dopravu pro Ústecký kraj – obsluhuje obce v oblasti Litvínovska a většina jeho linek vede na litvínovské
autobusové a vlakové nádraží.
Ve vozovém parku pro potřeby
krajských linek má společnost deset autobusů a tak tři nová vozidla
ISUZU znamenají 30 % obnovy vozového parku. Ve čtvrtek 7. srpna
se na litvínovském nádraží sešel náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Petr Fiala a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich
Franěk s předsedou představenstva
společnosti Autobusy KAVKA a. s.
Karlem Kavkou. Dopravce na Litvínovsku nasadil od 11. srpna tři nová
vozidla ISUZU, která využijí cestující
na linkách 525 z Litvínova do Louky
a Mariánských Radčic, 524 z Litvínova do Lomu a 541 z Mostu přes
Želenice do Braňan. Autobusy ISUZU měří 8 metrů a pojmou po 27
sedících a 18 stojících cestujících.
„Veřejná doprava slouží jako základní pilíř dopravní dostupnosti
a má svá pravidla i koncepci. Provoz
pravidelně vyhodnocujeme a tak věřím, že se nová vozidla spolu s novým dopravním konceptem projeví
příznivě i ve výši ztráty hrazené Ús- Náměstek hejtmana Petr Fiala (vpravo) a Karel Kavka uvádějí do provozu
nový autobus ISUZU
teckým krajem“, říká Petr Fiala.

Uměle „vyrobený“ problém – laboratoře Propagace Ústeckého kraje v médiích
Krajské zdravotní, a.s.
V
S

polečnost Krajská zdravotní,
a.s. se v posledních dnech stala
objektem cílené mediální kampaně, spojené s uměle „vyrobeným“
problémem, kterým je údajné uzavření smlouvy na pronájem laboratoří svých nemocnic. Vedení Krajské
zdravotní, a.s. je v této kampani
opakovaně podsouváno, že údajně
rozhodlo o pronájmu svých laboratoří, a to dokonce za nevýhodných
podmínek. Součástí těchto nepravdivých informací jsou také ničím nepodložené, vyspekulované informace o příjmech těchto laboratoří.
Skutečnost je přitom velmi prostá. Celá kauza začala záměrnou
medializací informací z interních
jednání managementu Krajské
zdravotní, a.s. Došlo nejen ke zneužití, ale také k následnému mylnému výkladu vnitřních materiálů
společnosti v médiích, a to bez
ohledu na neuzavřenost procesu
projednávání daného tématu. Některá média tak uveřejnila řadu
informací, obsahujících množství
nepřesných a nepravdivých údajů

P

a spekulací, proti nimž se vedení
společnosti musí zásadně ohradit.
Provoz laboratoří je mimo jiné
jednou ze servisních činností pro
klinické části nemocnic, kterou se
vedení Krajské zdravotní, a.s. dlouhodobě zabývá. Jedná se o činnost,
vystavenou silnému konkurenčnímu prostředí, náročnou na provozní manažerské řízení i strategické
plánování. Z těchto důvodů provádí
vedení společnosti analýzu činnosti
laboratoří, která postupně dostala
formu obsáhlého interního pracovního materiálu. Právě některé údaje
z této analýzy a související dokumenty se staly prostředkem k „výrobě“ lží a polopravd.
Přesto, že všechny lži a spekulace
na téma laboratoří byly již demaskovány a vyvráceny, nezbývá nám,
než opakovaně na tato tvrzení reagovat. Vedení Krajské zdravotní,
a.s. uspořádalo k problematice
laboratoří tiskovou konferenci, na
které byly naprosto otevřeně zveřejněny veškeré informace k probíhajícím interním jednáním, která se

laboratoří týkají. Odpovězeno bylo
také na veškeré dotazy přítomných
novinářů. Ačkoli na „tiskovce“ zazněly všechny racionální argumenty, ne všechny se následně objevily
v médiích a když už, rozhodně jim
nebyl věnován takový prostor, jako
prvotním „bombastickým“ tzv. odhalením údajných nešvarů.
Ve všech vyjádřeních zástupců
naší společnosti bylo jasně deklarováno, že ve věci laboratoří jednáme
otevřeně se všemi zúčastněnými
subjekty, v souladu s platnou legislativou, interními předpisy a s ohledem na kolektivní smlouvu, uzavřenou s odbory. Proces projednávání
problematiky laboratoří je otevřený
a dosud nebyly učiněny žádné závěry. Odmítáme snahy o kriminalizaci
událostí, spojených s projednáváním problematiky laboratoří i zneužívání daného tématu v rámci předvolebních, ideologicky zabarvených
snah a tendencí jednotlivých politických uskupení.
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a.s.

minulých týdnech se v médiích
objevily informace o tom, že
Ústecký kraj mrhá prostředky na
mediální propagaci svého vedení.
A co na to kraj?
Pravidelné a objektivní informování široké veřejnosti o věcích
a událostech, které mají významný
vliv na život obyvatel regionu je
jedním z mnoha úkolů Ústeckého
kraje. Tuto povinnost krajům mimo
jiné ukládá Bílá kniha o evropské
komunikační politice vydaná Komisí Evropské unie v roce 2006.
Evropská norma mimo jiné deﬁnuje jasné cíle v oblasti komunikace
na regionální úrovni.
Kraj proto o své činnosti pravidelně vydává tiskové zprávy, které
posílá do všech médií. Ne vždy, je
však novináři veřejnosti přetlumočí
tak, aby to odpovídalo skutečnosti.
Uveďme pár příkladů za všechny.
Když v květnu Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Vysoká škola ekonomická na krajském
úřadě podepisovali společné memorandum o vytvoření Výzkumného

centra regionálního rozvoje, média
občanům sdělila, že memorandum
podepsali pouze jmenované vysoké
školy, kraj zkrátka vynechala. Když
jsme vydali zprávu o akci, kterou
kraj připravil ke 40. výročí srpna
1968, žádné z novin o tom nenapsaly. Podobné to bylo v případě
v rámci naší republiky zcela unikátního Dne záchranářů určeného především široké veřejnosti, který se
uskutečnil minulou sobotu. Pokud
tedy chceme naplňovat principy
uvedené Bílé knihy, nemáme v řadě
případů jinou možnost, než nakoupit placenou inzerci v komerčních
tištěných médiích, která je zárukou, že se informace v nezkreslené
podobě dostanou k co největšímu
počtu obyvatel Ústeckého kraje. Jak
se zdá, asi to vadí, že kraj informuje občany o pozitivních změnách
(pozn.: tuto strategii uplatňoval kraj
i v uplynulých letech). Je jen dobře,
že se občané kraje dozvědí o tom,
že Ústecký kraj aktivně podporuje
efektivní vyplácení sociálních dávek,
že opravil na osm stovek kilometrů

silnic, že zakoupil v naší zemi jedinečné centrum robotické chirurgie,
nebo že podle nezávislého průzkumu od agentury Factum Invenio
jsou dvě třetiny obyvatel našeho
kraje spokojení s tím, že žijí právě
zde. V letošním roce uveřejňoval
kraj svá sdělení prostřednictvím
regionální mutace deníku Mladá
fronta DNES, Právo, severočeských
mutací Deníku Bohemia a čtrnáctideníku Metropol. Jde o transparentní a apolitickou spolupráci podle standardních inzertních pravidel.
A navíc i účinnou. Důkazem toho
je ocenění „Druhý nejlépe komunikující kraj v České republice“, které
jsme v rámci nezávislého průzkumu
získali v loňském roce. Mrzí nás,
že ačkoli je v oblasti komunikace
Ústeckého kraje vše transparentní
a pod veřejnou kontrolu, je toto
téma zneužíváno v předvolebním
období. Každý, kdo si dá tu práci
a podívá se, o čem kraj informoval
a jakým způsobem, přijde na to, že
jde čistě o propagaci našeho kraje
a nikoli politických stran.

tě o smyslu a správném způsobu
třídění odpadů, ale také jako odměna všem, kdo již odpad třídí.
Mostecká i ústecká odpoledne se
setkaly s velkým zájmem dětí i jejich rodičů. Děti správně třídily odpad do pytlů podle komodit, čistily
„řeku“ od odloženého odpadu,
který musely správně řadit kam
patří nebo se učily písničku, která
je složená právě pro tuto příležitost
a v podání Václava Upíra Krejčího
se dětem moc líbila. Celý program

byl doplněn vystoupením tanečnic,
kouzelníka a hudebním programem s reprodukovanou hudbou.
V průběhu odpoledne běžely vždy
paralelně soutěže u stánku tématické postavy Tondy Obala a těm,
kteří se nevydováděli na pódiu,
byl k dispozici skákací nafukovací
hrad. Zábavná show „Kam s PETkou a papírem? Zazpívej si s Upírem!“ zavítá v pondělí 1. září do
Děčína, 13. září bude v Peruci
a 24. září v Chomutově.

Proč na Kozí dráze nejezdí vlaky?

odle poučky, že boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát, ale nesmí
se vzdávat, se opět (pokolikáté už?)
vracím ke kauze Kozí dráha. Volby do
krajského zastupitelstva se blíží a tak
si mnozí myslí, že právě melancholické drnkání na strunu této trati, jim
pomůže dostat se do zastupitelského
křesla. Ne, že bych to těm mnohým
nepřál, jen mi vadí, když k úspěchu
využívají vědomých lží.
První z těchto lží je dokola opakované tvrzení, že o tom, že Ústecký
kraj přestane objednávat vlakovou
dopravu na Kozí dráze čili na trati
z Děčína do Oldřichova u Duchcova,
rozhodl hejtman kraje, tedy já. Skutečnost je taková, že neobjednání
dopravy na zmíněné trati odhlasovalo zastupitelstvo, kde můj hlas má
stejnou váhu, jako hlas kteréhokoli
z kolegů zastupitelů. Také je třeba
říct, že pro neobjednání se rozhodli
zastupitelé napříč všemi politickými
stranami. A proč tak rozhodli?
Protože se musí řídit evropskou
směrnicí, která zakazuje tzv. souběh. Tedy stav, kdy jednu trasu

obsluhují dva různé druhy dopravy
dotované z veřejných peněz. A právě taková situace existovala mezi
Děčínem a Libouchcem. Jezdil tu
z veřejných peněz dotovaný vlak
i autobus. Pokud by zastupitelé

tuto situaci podporovali i nadále,
hrozila by kraji značná pokuta. Nic
jiného, než dát jednomu z typů
dopravy přednost, tedy nezbývalo.
Kraj si vybíral mezi autobusy plnými
cestujících, a vlaky, které převážely
v průměru 16 lidí denně a kde roční
ztráta činila více než deset a půl milionu korun. Vybíral mezi autobusy,
které musejí splňovat přísná krajská

nařízení týkající se stáří vozů a ekologických parametrů a více než
třicet let starými motorovými vlaky
s naftovými motory, které nemají
s ekologií společné naprosto nic.
Přednost logicky dostal typ dopravy, kterému dávají přednost sami
cestující, je ekonomičtější i ekologičtější zároveň.
To všechno zastupitelé, včetně
hlavního odpůrce neobjednání dopravy na Kozí dráze starosty Telnice Jaroslava Doubravy, vědí. Přesto
někteří z nich neustále zastavení
dopravy na Kozí dráze označují za
akt zvůle kraje a jakési iracionální
averze k železnice. Pokud by to byla
pravda, asi těžko bychom podporovali provoz na tratích zrušených
minulým režimem. Mám na mysli
například trať, kterou jsme v srpnu
spolu s libereckým hejtmanem slavnostně otevírali v České Kamenici,
nebo chystané obnovení vlakového
spojení mezi naším krajem a Saskem přes Sebnitz.
Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

V

Mostě a v Ústí nad Labem proběhla zábavná odpoledne pro
děti a jejich rodiče zaměřená na popularizaci třídění domácího odpadu. Odpolední show s programem,
kterým provázel známý herec Václav Upír Krejčí, byla ﬁnančně podpořena v rámci krajského projektu
Intenziﬁkace tříděného sběru, jenž
Ústecký kraj realizuje společně
s autorizovanou společností EKOKOM a.s. Akce byly zorganizovány
nejen kvůli dětem přístupné osvě-
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Den krajských záchranářů na mosteckém letišti
K

olem dvou a půl tisíc lidí se
předposlední srpnovou sobotu
vypravilo na mostecké letiště. Konal
se tu totiž historicky první Den záchranářů Ústeckého kraje. V areálu
letiště i v prostoru před ním se tu
představili profesionální i dobrovolní hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři a Armáda České republiky.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
jejich techniku, ale především se zábavnou formou seznámit s jejich činností. Například profesionální hasiči
předváděli vyprošťování zraněného
z havarovaného auta či slaňování
z výšek. Policie se zase pochlubila
služebními psy a asi největší atrakcí celého dne, ukázkou slaňování
z policejního vrtulníku. Veliký zájem
vzbudilo i stanoviště Zdravotnické

záchranné služby Ústeckého kraje.
Zdravotničtí záchranáři nechali zájemce nahlédnout do svých sanitek,
předváděli svou moderní techniku,
zájemce učili, jak ošetřovat raněné a ochotně odpovídali na stovky
dotazů. Dobrovolní hasiči připravili
přehlídku historických hasičských
vozidel a zábavné soutěže pro děti.
Vojáci se zaměřili především na nábor a podle chumlu, který se před
jejich stanovištěm stále tvořil, se dá
soudit, že řady vojáků možná brzy
rozšíří nováčci z Ústeckého kraje.
Na podiu se po celý den střídaly
hudební skupiny a nechyběly ani
stánky s dobrotami. Ústecký kraj
v rámci dne záchranářům předával
dary v hodnotě bezmála 8 milionů
korun.

Technika profesionálních hasičů

Představitelé záchranářů na podiu při slavnostním zahájení

Ukázka slaňování z policejního vrtulníku vzbudila velký zájem

U dobrovolných hasičů si děti mohly vyzkoušet, jak přesnou mají mušku

Kolem zdravotníků bylo stále plno

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
inanční prostředky z rozpočtu
Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území
Ústeckého kraje jako jsou kulturní
a vzdělávací programy, výstavy,

koncerty a soutěže v uměleckých
oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotograﬁe,
ﬁlm, workshopy apod. mající regionální, nadregionální a mezinárodní
charakter. Vhodným zaměřením

jsou hudební, taneční, ﬁlmové, li- Program byl dodatečně navýšen sledku kraje. Tyto prostředky byly tů. Celkově tedy obdrželo dotaci 62
terární festivaly a přehlídky, výstavy o 450 tisíc Kč z hospodářského vý- přerozděleny mezi dalších 8 projek- projektů v objemu 3,75 milionu Kč.
výtvarných prací, divadelní projekty,
k přerozdělení 3 750 000 Kč
právnické osoby
obce
fyzické osoby
sochařská sympozia a plenéry, pucelkový
počet
podaných
projektů
194
92
7
95
blikační činnost (památky, kulturní
celkový objem požadovaných prostředků
28 075 291 Kč
13 633 773 Kč
810 000 Kč
13 631 518 Kč
akce, výročí obcí, spolků) apod.

žadatel
Obec Františkov nad Ploučnicí
Divadelní spolek SCÉNA Libochovice
Svaz českých divadelních ochotníků, o.o. České středohoří
Město Meziboří
Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST
Město Roudnice n.L. pro Kulturní zařízení Města Roudnice n.L.
Město Kadaň
Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla
SASME s.r.o.
Město Štětí
FOLKLORNÍ SOUBOR LUŽIČAN
Obec Třebívlice
Město Dolní Poustevna
Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s.
Město Postoloprty pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Města Postoloprty
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L.
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L.
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L.
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L.
Statutární město Teplice pro Severočeskou ﬁlharmonii Teplice
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.
Občanské sdružení ETUDA PRIMA
P. Kavka - AUTOKEMP
Tomáš ČISTECKÝ - CANTO
TV LYRA s.r.o.
Spolek přátel kláštera Osek
Společnost pro obnovu památek Úštěcka
Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o.
Lenka Paurová - GALERIE XXL
SDRUŽENÍ GALERIE XXL
Městys Cítoliby
SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH, o.j. Teplice
Město Litvínov
Město Litvínov
Misslareuth 1990. Mitte Europa
Město Vroutek
Město Krupka
Slunečnice, o.s.
Slunečnice, o.s.
Evropská hudební akademie teplice-EUROPEAN MUSIC ACADEMY in Teplice o.s.
Michal Hanzl - Modrý z nebe
KINOKLUB OSTROV, o.s.
ROCK CO ROK o.s.
S-HLE-DÁVÁNÍ
Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
Město Lom
Unie českých pěveckých sborů, o.s. - oblast Ústecký kraj
Město Budyně nad Ohří
Obec Chlumec
Město Klášterec nad Ohří
Město Osek
Město Vejprty
Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o.
Kuprospěchu, o.s.
Město Louny pro ZŠU Louny
Kulturní dům Rozkrok Varnsdorf
Kulturní dům Rozkrok
Město Bílina
Občanské sdružení Studený a Lipnice
Město Lovosice pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovoš v Lovosicích
Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Radek Procházka - PRODAX

Celkový
přehled

F

projekt
Výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí
LIBOCHOVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2008
Děčínská brána 2008, 16. ročník oblastní přehlídky amatérského divadla
KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM
Realizace koncertů festivalového orchestru Petra Macka v Divadlech v MO, CV, UL a DC v roce 2008
Swingová Roudnice (cyklus koncertů a festival - 7. ročník)
Františkánské léto
Klášterecké divadelní žně
Vysmáté léto Kadaň
24. NÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FEDO 2008
IV. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
Kulturní léto 2008 spojené s oslavou 690 let trvání obce a obnovou tradice vinobraní po 100 letech
10. ročník mezinárodního loutkového festivalu
MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ a UMĚLECKÝ PROJEKT „Kámen a lidé“
Postoloprtské slavnosti 2008 - 6. ročník
Celostátní soutěž amatérského ﬁlmu s mezinárodní účastí 41. STŘEKOVSKÁ KAMERA
XII. Ročník Mezinárodního jazz&blues festivalu Ústí nad Labem 2008
39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008
42. ročník Mezinárodního festivalu country&western a trampské písně PORTA 2008
44. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OTEVŘENO 2008
TANAMBOURRÉE aneb Pavučina v žitě, 10. ročník otevřeného celost. scénického tance
Osecké léto 2008
14. Mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice 2008
Femina Film 2008
Hudební odkaz oseckých cistrciáků 2008
Divadlo na schodech 2008
XVII. Celost. Festival amat. činoh. a hudebního divadla DIVADELNÍ DĚČÍN - DIVADELNÍ TŘEBÍČ
2. ročník malířské školy
3. ROČNÍK SYMPOZIA - KRAJINA ÚSTECKÉHO KRAJE
130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH A SVATOJAKUBSKÁ CÍTOLIBSKÁ POUŤ
Maďarské kulturně-společenské jaro-květen 2008, 7. Měsíc maďarské kultury-listopad 2008
Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov
THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2008
XVII. Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa v Ústeckém kraji
JAKUBSKÉ LÉTO - 5. ročník - Vroutek
LÉTO S DIVADLEM V KRUPCE
Zámecká Kramle 2008
Máme co nabídnout 2008
Evropská hudební akademie
Litoměřický kořen 2008
FILMOVÝ LITOMĚŘICKÝ FESTIVAL LITOMĚŘICE POOSMÉ
Rock co rok open air festival
Tanec. Tanec … 2008
Jirkovská hornická pouť 2008
Festival amatérských hudebních, tanečních a pěveckých souborů
Tibi Laus 2008
Festivalové léto na Vodním hradě v Budyni nad Ohří
Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěv. souborů
Klášterecké hudební prameny
Osecké slavnosti 2008
Vejprtské slavnosti
LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2008
Festival kultury Krušnohoří Cumbajšpíl
III. Ročník mezinárodního festivalu HRAJEME ORFFEM
Kulturní dům Rozkrok rok 2008 - mezinárodní setkávání mládeže
22. ročník hudebního festivalu Čtverec
BELINENSIS
Živá historie a tradice Podstudenecka.
Václavská pouť - Lovosice
V. ročník Litoměřického loutkového festivalu
HANDBIKE MUSIC LOUNY 2008
62 projektů

dotace v Kč
50 000
50 000
50 000
50 000
150 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
150 000
50 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
3 750 000
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íce než dvě stě kilometrů
projeli při společném putování podél společné hranice
Ústeckého a Libereckého kraje
jejich hejtmani – Jiří Šulc a Petr Skokan. Dva dny v počátku
srpna s proměnlivým počasím
(u nás bylo lépe) pojali netradičně – jezdili se svými doprovody za starosty téměř dvou

desítek měst a obcí a k jejich
občanům starými autoveterány.
Jednali se starosty o aktuálních
nabídkách turistického ruchu
v oblasti, o spolupráci při rozvoji veřejné dopravy nebo silniční sítě, která oba kraje protíná a leckdy má, žel, nestejnou
kvalitu. V Libereckém kraji byli
v Dubé, Žandově, Kamenickém
Šenově i jinde. V našem kraji
třeba v České Kamenici navštívili nádhernou poutní kapli Narození Panny Marie a například
Jiří Šulc dlouho besedoval s občany města i některými návštěvníky např. z České Třebové

O

V

FOT

Dva dny pro hejtmany krajů – sousedů

ST

RANA

nebo z Břeclavi. Tématem bylo
léto, turistika a doprava i zdravotnické služby. Hodně lidí
čekalo na kolonu třeba v Horních Habarticích, kde si ústecký
hejtman prohlédl i probíhající
rekonstrukci mostu na zdejší
„okresce“, jež je ve správě Ústeckého kraje. A cesta veteránů
s oběma hejtmany pokračovala:
zámek v Benešově nad Ploučnicí, Verneřice či Lovečkovice. Závěr dvoudenního putování, ale
především jednání o spolupráci
obou krajů a porovnávání života jejich obyvatelů, patřil historickému Úštěku.

Nádherného počasí si užívali nejen Českokameničané…

Alespoň na chvíli jeli oba hejtmani v jednom voze, potom už jeli každý jiným

V České Kamenici přivítal starosta města Miroslav Weis (vpravo) také člena Rady Ústeckého kraje
Pavla Koudu (uprostřed) a zastupitele Václava Hofmanna

Hejtman Jiří Šulc dlouho besedoval například s občany Horních Habartic

Všude na trase byl po oba dny o nablýskané autoveterány velký zájem

V Bobří soutěsce nedaleko Verneřic. A směrovníky ve výřezu
by vás mohly k tomuto přírodnímu skvostu lehce navést.

Dvoudenní putování po dvou krajích ukončili hejtmani Jiří Šulc a Petr Skokan v Úštěku v Ústeckém
kraji – v nejmenší městské památkové rezervaci v ČR

ÚSTECKÝ KRAJ
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Zveme Vás do lounského muzea

Fotokvíz
V

Ředitel muzea Bedřich Štauber

J

eště celý příští týden jsou v Domě Sokolů z Mor v Lounech otevřeny pro nejširší veřejnost výstavy
Karel IV. a expozice obrazů malíře
Václava Sochora (1855 – 1935),
rodáka z Obory u Loun. Jeho obrazy jsou dodnes třeba v pražské
Národní galerii i ve Vídni. Třetí výstavou, jež bude uzavřena také 7.
září, je expozice 120 let lounské
radnice, tentokrát v objektu č.p.
189 naproti zmíněného Domu Sokolů. Ten, stejně jako dům čp. 189, Sídlo Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Dům U Bílého jednorožce. Vpravo
patří spolu s Domem U Bílého jed- Dům Sokolů z Mor.

Keir, ANSA,
Roy, Kent,
emo

Český
herec
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Kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
● Afrika a Orient Rainera
Kreissla, až do 4. října, muzejní
prostory radnice. Z daru sběratele českému národu.
● Pražské jaro a Charta 77
a Chomutov 1968, až do 13. září, gymnázium.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
● Andrej Barla – zátiší, od 3. září do 30. září, výstavní místnosti.
Vernisáž fotograﬁcké výstavy se
koná v úterý 2. 9. v 16.00 hod.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
● Výstava tvůrčí skupiny CORPOKNIHOVNA V ÚSTÍ N. LAB.
RA S, až do 28. září. Ve středu
● Výstavy uspořádané ke Dnům
zájmů Corpory S stojí vztah mezi
evropského dědictví. Veslování
tělesností a světem předmětů,
v Československu: Historie
abstraktností barvy a světla,
a současnost a Doktor Karel
vztah prožívaného a tušeného.
Čížek a jeho podpora ústecREGIONÁLNÍ MUZEUM
kého sportu, od 1. do 23. 9.
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
2008, hala palácové vily Hanse
● Žatečtí živnostníci, až do 21. záWeinmanna (W. Churchilla 3).
ří, hlavní budova. Výstava před● Rakouský spolek pro chemicstaví nejrůznější obchody zachykou a hutní výrobu: 150 let
cené na dobových fotograﬁích.
historického vývoje Spolchemie, od 3. září do 21. října, pří- ● Srpen 1968 v Žatci, až do 16.
listopadu, hlavní budova. Jeden
sálí vědecké části v ulici V. Hraden se všemi jeho souvislostmi
dební. Retrovýstava k uplynulépohledem Žatce.
mu výročí Spolchemie.

Křížovka o ceny
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V Oblastním muzeu v Lounech je
jedenadvacet pracovníků, z toho
osm odborníků. Kromě tří sousedních domů využívá toto krajské
zařízení i školy v Oboře (depozitáře) a myslí si také na budovu č.p.
45 u Žatecké brány. Jak řekl ředitel
Bedřich Štauber, vloni přibylo na
stálých expozicích i výstavách návštěvníků – bylo jich 12 884. Odborníci se starají také o publikační
činnost a přispívají do mnohých
specializovaných periodik články
o historii i architektuře. Příkladná
je i spolupráce lounského muzea
s dalšími zařízeními v Ústeckém
kraji, ale také třeba v Plzni, Chebu,
v Rakovníku či Slaném.
Od 16. září budou v lounském
muzeu zpřístupněny nové výstavy:
Století Slováků v Čechách nebo obrazy a ex-libris dr. Maříka.

Galerie XXL v Lounech i letos uspořádala Prázdninovou školu umění. Zájemci měli jedinečnou šanci prožít osm dní s výtvarným uměním
a zároveň se naučit základní dovednosti při malovaní krajiny. Projekt
s dotací Ústeckého kraje se uskutečnil od 16. srpna na Lounsku.

Pohled do výstavních prostorů muzea

Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje byla v roce 2007 poskytnuta
vlastníku kulturní památky – obci
– dotace ve výši 397 656,- Kč na
kompletní restaurátorský zásah na
této soše a v blízkosti stojící soše
sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy jsou chráněnými nemovitými
kulturními památkami již od 60.
let 20. století. Celkové náklady na
restaurování obou soch dosáhly
v roce 2007 výše 441 840,- Kč.
Napište nám jméno města na
dolním toku řeky Ohře, kde obě
sochy stojí. Ještě nápověda: Ohři
má i ve jménu… Odpovědi čekáme do poloviny září na adrese:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí n.L.,
případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

TO

norožce, ležícím v městském centru, Oblastnímu muzeu v Lounech,
příspěvkové organizaci Ústeckého
kraje. U bílého jednorožce je umístěn depozitář a kanceláře pracovníků muzea, včetně kanceláře ředitele Bedřicha Štaubera. Ten kromě
zmíněných tří budov s výstavními
prostorami „vládne“ také skanzenu v Březně u Loun. Unikátnímu
a hojně navštěvovanému souboru
rekonstruovaných objektů z pravěku a dalších dějinných období.
Návštěvníků tam mají hodně, laici
i odborníci obdivují třeba neolitické sídlo, jámy na obilí a další
objekty. Pod muzeum spadá také
Nový Hrad v Jimlíně, který je v současné době rekonstruován z dotací z tzv. norských fondů a i přes
stále probíhající náročné opravy se
tu koná mnoho zajímavých akcí.

ětšina soutěžících (ale zdaleka ne všichni) v této rubrice
správně odpověděla, že na snímku červencového Fotokvízu byla
pozdně barokní kaple zasvěcená
Ferdinandu Kastilskému v obci Zaječice. Knižní ceny tentokrát pošleme: Jiřímu Kunčarovi z Třebenic,
Jiřímu Karešovi z Mostu a Marii
Pokorné z Krupky. A teď k dnešní otázce: Socha pěstouna Páně,
svatého Josefa, vzniklá v poslední čtvrtině 18. století a umístěná
v jednom z městeček v Poohří, je
příkladem zobrazení nepříliš častého námětu z okruhu světců ve
výtvarném umění. Je kvalitním sochařským dílem, které svou podobou odkazuje na vlivy radikálního
baroka, ačkoli celá socha zůstává
uzavřena v jeden kompaktní celek. Socha si vyžádala komplexní
restaurátorský zásah. Z prostředků

FO
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Kůra
(zast.)

K

dy se konala Tour de Feminin a jaký je to závod (?)
– to je znění tajenky naší červencové křížovky. Mezi správné luštitele
jsme zařadili všechny, kteří připsali
také odpověď na otázku: Jednalo
se o cyklistický etapový závod žen
10. – 13. 7. s centrem v Krásné
Lípě. Z několika set „luštitelů“ jsme
vylosovali tři výherce, kteří brzy obdrží hezkou věcnou cenu: Šárku
Fenclovou z Kryr, Martinu Chrtkovou z Mikulášovic a Jaroslava
Jarmu z Litoměřic. Dnešní tajenka
je opět otázkou (bez otazníku!).

Chcete-li soutěžit o ceny, uveďte
tajenku a správnou odpověď, kterou najdete v některém z článků
našich novin. Tři úspěšní luštitele
dostanou hezké knižní dárky o Ústeckém kraji. Pište co nejdříve, nejpozději však do pondělí 15. září na
adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kanceláře hejtmana, odd.
tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
e-mailovat můžete na: sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Nezapomeňte uvést
na obálky nebo do záhlaví e-mailů
heslo „Křížovka“.
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