KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Výherci ankety
o Ústeckém kraji

Středa plná sportu
Do našeho krajského města se opět sjeli mladí
a talentovaní sportovci z celého regionu
Čtyři pohledy na zápolení o medaile a poháry – str. 4
červen 2008

Krátce z kraje
● Starostové obcí, ležících
v okolí nedostavěného úseku
dálnice D8 mezi Lovosicemi
a Řehlovicemi, zásadně nesouhlasí s pozastavením výstavby
tunelu Prackovice. K zastavení
prací by mohlo dojít v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který přiznal
začátkem května tohoto roku
odkladný účinek žalobě občanského sdružení Děti Země proti
vydání stavebního povolení ministerstvem dopravy pro stavbu
tunelu. Starostová zaslali také
petici ministrovi dopravy ČR.

Ze Dne otevřených dveří krajského úřadu – str. 5
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Byli u nás hejtmani

Sulec: Nový obchvat v únoru 2010 Ú
V

závěru první červnové dekády byla zahájena další stavba
v rámci modernizace rychlostní silnice R 7, spojující Prahu se severozápadem Ústeckého kraje směrem
na Žatecko, Chomutov a bývalý
hraniční přechod Hora Svatého
Šebestiána. Konsorcium ﬁrem SSŽ
a Ekostavby Louny tu vybudují do
února 2010 pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR obchvat obce Sulec
v jižní části Ústeckého kraje.

Slavnostního zahájení stavby se
vedle hejtmana Ústeckého kraje
Jiřího Šulce mimo jiné zúčastnili
Vladimír Bártl z Ministerstva dopravy ČR, Alfréd Brunclík, generální ředitel ŘSD ČR a Gustáv Slamečka, generální ředitel Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Sulec je poslední obcí na silnici R 7
v Ústeckém kraji, kde v současné době

projíždí vozidla průtahem rozdělujícím obec na dvě poloviny. Přeložka silnice R/7 obchází obec Sulec
zprava, délka úseku je 2,52 km.
Na východě navazuje na připravovanou stavbu „R/7 Panenský Týnec,
zkapacitnění obchvatu“, na západě
na připravovanou stavbu

„R7 Chlumčany – zkapacitnění“.
Všechny tři stavby jsou součástí rozšíření silnice R/7 v Ústeckém kraji,
ke kterému se zavázala Vláda ČR.
Celkové náklady mají dosáhnout
13,8 miliard korun.

● Ústecký kraj byl ve dnech 17.
– 18. června 2008 pořadatelem
dvoudenní konference představitelů veřejného života, zástupců
podniků s chemickou výrobou
a dopravců v rámci workshopu
Logistika chemického průmyslu
ve střední a východní Evropě ze
sítě chemických regionů ECRN.
Součástí byla i diskuse zástupců
chemického průmyslu z Česka,
Polska a Německa s představiteli veřejné správy. Ústecký kraj
na konferenci reprezentovali
hejtman Jiří Šulc a jeho náměstek
Petr Fiala.
● Městský úřad v Žatci hostil
13. června konferenci „Poradenská místa pro rozvoj pracovních
příležitostí ve strategické průmyslové zóně Triangle“. Projekt byl
zahájen 1. 1. 2007 s cílem vytvořit poradenská centra v Ústí nad
Labem, Mostě, Žatci, Lounech
a v Chomutově. Ta budou do
konce roku 2009 nabízet informace o možnostech pracovního
uplatnění u ﬁrem, působících na
Triangle.
● Ještě před létem patřil červen
maturitám na středních školách.
V Ústeckém kraji je absolvovalo celkem 6 396 žáků čtvrtých
ročníků středních škol. Těch je
84 zřizováno Ústeckým krajem
(5 336 maturantů), dále 24 má
soukromé zřizovatelské subjekty,
dvě jsou církevní a dvě pod správou obce.
● Spolupracovat chtějí Ústecký
kraj a Severočeské doly při revitalizaci a resocializaci biologicky rekultivovaných území zasažených
těžbou hnědého uhlí a následně
ošetřené rekultivací. Formy stanoví deklarace o spolupráci, kterou Ústecký kraj a Severočeské
doly a.s. na základě rozhodnutí
Rady Ústeckého kraje v nejbližších dnech uzavřou.
● Zákona o registrovaném partnerství využilo v roce 2006 celkem 23 párů z celého Ústeckého
kraje (16 párů mužů, 7 žen), vloni
24 párů (18, resp. 6) a do těchto dnů od počátku roku 2008 již
dalších deset (7 – 3).
● V Mostě se počátkem června
konala dvoudenní celostátní konference o problematice lesnického hospodaření v Krušných horách. Organizoval ji státní podnik
Lesy České republiky prostřednictvím svého krajského ředitelství
v Teplicích a odborných přednášek a prezentací se účastnilo 80
odborníků z ČR.

stecký kraj hostil 26. zasedání Rady Asociace krajů České
republiky, tedy zasedání krajských
hejtmanů. Jednání Rady proběhlo
tentokrát velmi netradičně. Na lodi
při plavbě z Litoměřic do Ústí nad
Labem a bylo spojeno se setkáním
ze zástupci s.p. Povodí Labe. Přestože byl pátek třináctého, tedy 13. 6.,
plavba dopadla dobře a hejtmani si
ji pochvalovali. „Vlastivědnou cestou
po Ústeckém kraji jsme tentokrát měli
možnost jednat na vícero místech
a ocenit tak krásy tohoto kraje,“ řekl
o plavbě Evžen Tošenovský, předseda
Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje.
Během cesty se hejtmani opět zabývali problematikou vodohospodářských projektů ve vazbě na čerpání
prostředků z Evropské unie a závazky České republiky v oblasti čištění
odpadních vod. Dalším bodem programu byla připravovaná novela
zákona o krizovém řízení. Hejtmani
také vyslovili podporu zavedení tzv.
euroklíčů – zařízení, která mohou
značně usnadnit život tělesně postižených. Euroklíči lze totiž otevřít jakékoli sociální zařízení.

C
Trasa linek vede krajinou Krušnohoří, jehož terén je pro cykloturistiku jako stvořený. Funguje zde již
oté, co došlo k omezení drážní ovšem po dobu letních měsíců se několik cyklotras jak po vrcholcích
dopravy na trati č. 137 Chomu- dopravce rozhodl nabídnout cestu- hor, tak směrem na Klášterec nad
tov – Vejprty, kde drážní vozidla byla jícím tuto službu. V pracovní dny se Ohří a Perštejn. Lze tedy autobus
uzpůsobena k přepravě jízdních kol, jedná o pět párů spojů a o víkendu využít k cestě do hor a dolů jet na
došlo od 15. 6. 2008 k zavedení cyk- čtyři páry. Všechny víkendové spoje kole či vyjet autobusem do hor, zde
lobusů na linkách autobusového do- končí u vlakového nádraží v Klášter- poznat krásu oblasti a poté opět
pravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. ci nad Ohří, kde spoje navazují na autobusem dojet do nížin a pokraKonkrétně se jedná o linky č. 522600 rychlíky do Ústí nad Labem. Jízdné čovat v cestě dále. Je také dobré
a 522604 mezi Kadaní a Vejprty. bude hrazeno dle platných smluv- zmínit, že se jedná o příhraniční obTyto linky jsou v provozu celoročně, ních a tarifních podmínek dopravce. last, a tudíž v současné době není

Cyklobus Kadaň – Vejprty
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etošní ročník hudebního Festivalu Mitte Europa připravil pro
posluchače z příhraničních oblastí
Bavorska, Saska, Karlovarského
a Ústeckého kraje 66 hodnotných
koncertů, vázaných většinou na
výjimečné prostředí kulturních
památek. Spolupůsobením výkonů špičkových umělců a cenných
interiérů památkových objektů
poskytují koncerty hluboké zážitky, které výrazně obohacují
vnitřní, duchovní život návštěvníků. Slavnostní zahájení probíhalo
v neděli 15. června v půvabném
prostřední podhorského městečka Tirschenreuth a první, úvodní
koncert souboru Europa Galante
pod vedením Fabia Biondi (na
snímku J. Prudíka) vynikajícím
způsobem interpretoval díla Vivaldiho, Telemanna a Sammartiniho
v krásném prostředí kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obyvatelé
Ústeckého kraje nyní mají příležitost setkat se do 3. srpna s předními evropskými interprety na zajímavých místech, rozprostřených
téměř po celém kraji od Kadaně
po Verneřice.
(pn)

Festival Mitte Europa

problém navštívit také sousední
Spolkovou republiku Německo.
Oblast Vejprtska není jen krásná
krajina, lesy, louky, ale také historie. Příkladem je muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9.
1944 v Kovářské či Štola Marie
Pomocné v Měděnci. Za podívanou také zajisté stojí historické
jádro města Klášterec nad Ohří
včetně zámku s přilehlým parkem
na levém břehu řeky Ohře.
(jj)

estující využívající autobusovou
dopravu dotovanou Ústeckým
krajem vystavovali od 19. května do
16. června vysvědčení dopravcům.
V anketě Autobusový dopravce
roku 2008 hodnotili známkami od
jedné do pěti spolehlivost dopravy, jednání řidičů, pohodlí a čistotu
v autobusech a také celkový dojem.
Porota vystavené známky z jednotlivých předmětů nyní sčítá a sestaví z nich každému dopravci na
konečném vysvědčení průměrnou
známku. Autobusy vítězného dopravce už brzy snadno poznáte. Po
uzavření soutěže dne 3. července,
kdy proběhne slavnostní oznámení
výsledků, totiž ﬁrma oznámkovaná hodnocením blížícím se nejvíce
jedničce mimo jiné získá právo na
označení autobusů zajišťujících
smluvní dopravu logem soutěže.
A ani hlasující veřejnost nepřijde
v anketě zkrátka. Z platných odevzdaných hlasů bude porotou vylosováno deset cestujících, kteří
u dopravce, s nímž jezdí nejčastěji
nebo nejraději, vyyhrají celoroční
cestování zdarma.

Zlatá stuha
Hornímu Podluží

K

rajská komise hodnotila celkem
19 obcí přihlášených do letošního ročníku soutěže v Ústeckém
kraji. Cílem soutěže Vesnice roku
2008 v Programu obnovy venkova
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohly účastnit všechny obce
vesnického charakteru včetně všech
svých místních částí, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají
zpracován vlastní Program obnovy
vesnice.
Pokračování na str. 3
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Z jednání rady
● Členové Rady Ústeckého kraje
projednali závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007 a doporučili jej ke schválení zastupitelstvu.
● Krajská rada vzala na vědomí
Informaci o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém kraji. Radní byli informování, že pro obce
našeho kraje je alokováno 1,832
miliardy korun, což je 21,9 %
z 15 miliard, přislíbených vládou
ČR v roce 2002. Při porovnání celkových částek připadá na Ústecký
kraj 69,5 % a na Karlovarský kraj
29,5 % (zbývající jedno procento
je na projektovou dokumentaci).

Hejtman Jiří Šulc radní informoval
o vládním příslibu k navýšení původní částky o další čtyři miliardy
korun.
● Radní Ústeckého kraje schválili
podmínky výběru ﬁrem, které budou rekonstruovat silnice na Chomutovsku a Teplicku z evropských
dotací ROP. Jedná se o 4 projekty
v celkové hodnotě 733 milionů
korun.
● Hotelová škola Teplice bude mít
novou tělocvičnu a učebny. Krajská rada rozhodla o přidělení této
zakázky v hodnotě 42,6 milionu
korun. Stavba potrvá 18 měsíců
a měla by být zahájena o prázdninách.

Navštívili nás

Můj názor

Co očekáváte od blížícího se léta?
N

astává léto jak má být. Jaké,
podle vás, bude? Očekáváte už
i předvolební třenice? Zcela jasná
otázka, na níž je spousty možných
odpovědí. Podívejme se na to, jak
na naši otázku zareagovali představitelé tří politických stran krajského
zastupitelstva.
Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana

Ještě jsem nečetl ani neviděl
dlouhodobější předpovědi meteorologů, ale předpokládám, že bude
hezky. U nás na chalupě na severu
našeho kraje je navíc krásně vždycky, užívám si to tam, jenom toho
času je v poslední době zoufale
málo. Určitě si ale najdu pár dní
a pojedu do mého milovaného Národního parku Triglav ve Slovinsku.
Zarybařím si na řece Soči, budu
zase němý úžasem nad tou nádhernou a taky budu trochu Slovincům
závidět, jak dokáží skloubit péči
o tenhle národní park s možnostmi sportovního i rekreačního vyžití
obyčejných lidí. I u nás v kraji se
staráme o životní prostředí, pečujeme o národní park a chráněné kra-

K

rajské hejtmanství nedávno
navštívil Jerry J. Jelinek, honorární konzul ČR v Calgary (hlavní
město kanadské provincie Alberta). S hejtmanem Ústeckého kraje

N

a dvoudenní návštěvu našeho
regionu přijela třináctičlenná
delegace z čínské provincie Anchuej, která přijala pozvání Ústeckého kraje. Mezi jejími členy byla
také velvyslankyně Číny v České
republice Huo Yuzhen (na snímku), která se k nim připojila po
jejich příletu do Prahy. Delegaci
tvořili zástupci nejrůznějších médií
a také ti, kteří se starají v provinci
v Asociaci pro zahraničí o kulturní výměny. Proto do Ústí zavítal
také Zang Shikai, prezident této

hovořil o spolupráci našeho kraje
se zmíněnou kanadskou provincií i městem Calgary. S tím má
Ústecký kraj uzavřenu dohodu
o spolupráci.

asociace, jenž je zároveň poradcem anchuejské provinciální vlády.
V krajské metropoli se hostům věnoval Jiří Šulc, hejtman Ústeckého
kraje, který je pozval na oběd,
jenž se konal na hradě Střekov.
Představitel našeho regionu ve své
zdravici zmínil i svoje vlastní dojmy
z návštěvy Číny, kterou vloni na
pozvání čínské strany absolvoval
s dalšími hejtmany ČR a společně
s velvyslankyní vyjádřil přesvědčení, že nově navázaná spolupráce
obohatí život v obou regionech.

Aktuality • Informace
Pozor, změna termínu odevzdání prací!
Klub zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu Ústeckého kraje vypisuje
literárně publicistickou soutěž pro děti a mládež na téma:

Můj kraj, kraj,
ve kterém žiji
Zadání soutěže:
Napište svoje vyznání kraji, který je vaším bydlištěm, pokuste se o vyjádření kladů, ale i záporů, navrhněte cesty k tomu, aby se kraj stal
skutečným domovem. Můžete zvolit nejrůznější formy literárního
nebo publicistického ztvárnění, například fejeton, zprávu, prózu,
poezii apod.
Kategorie:
I. kategorie: žákyně a žáci navštěvující ZŠ
II. kategorie: studentky a studenti středních škol všech typů
Změna termínu odevzdání prací: do 31. července 2008
Autoři prací na prvních třech místech v každé kategorii budou oceněni věcnou cenou (např. diktafon, mobil nebo MP3 přehrávač). Podrobné informace obdržíte na adrese: Klub zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, na telefonu 777 072 210 nebo prostřednictvím e-mailu:
KSCM_klub@kr-ustecky.cz

červen 2008

jinné oblasti, budujeme cyklostezky
nádhernou přírodou, ale – proboha
– děláme to pro lidi a proč jiní by
nejraději nepustili lidi do lesů a na
louky? Slovinsko: Věřím, že jako
před rokem mi tam zase přijde kapitální úlovek (pstruh přes 70 cm).
Vyfotím se s ním a on pak dostane
svobodu. Na léto se těším, i když
máte pravdu v otázce o aktivitách
politických stran, které budou kandidovat na podzim do krajského
zastupitelstva, asi budou i v létě
dost vidět. Hlavně bych si přál, aby
všichni ti, kteří se chtějí zviditelnit
a být zvoleni za jakoukoliv stranu
s reálnou nadějí, vystupovali kultivovaně, věcně, představovali své
vlastní vize a kroky, jakými je chtějí
naplnit. Pojďme se společně bavit
o tom, jak pomůžeme tomuto kraji
a nehádejme se a nepomlouvejme.
Jestliže chybí slušnost a tolerance
u politiků, nedivme se, že i ve společnosti a mezi lidmi to skřípe.
Jaroslav
Foldyna
(ČSSD)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Léto..., no pro mě je léto nejkrásnějším obdobím, obdobím s tako-

vým aktivním dobíjením baterek,
jak se říká. V létě bych nejraději
vůbec nespal, protože i letní noci
jsou něčím zvláštním, jsou prostě
krásné. V létě si vychutnávám každou minutu, ať v práci nebo mimo
ni ve dnech volna. Stačí si sednout
v rušné ulici do zahrádky restaurace
a pozorovat lidi.
No a dovolená? Pro mne u Jadranu, a to v Černé Hoře; moře, posezení u ranní kávy s místními v pouliční kavárně, ale taky návštěvy
pravoslavných chrámů a monastýrů, s jejich dechem minulosti a také
pokorou. Někdy brzo, velmi brzo
ráno, sedím v malém kostelíčku téměř na břehu Jadranu v Budvě. Tam
mi je opravdu krásně.
Jinak letošní léto je i nadechnutím
se před volební kampaní, přál bych
si, aby trochu toho slunce vydrželo
i do té kampaně.
Oldřich
Bubeníček
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Léto by mělo být obdobím dovolených a prázdnin, ale u těch dovolených to již zdaleka neplatí pro
všechny. Žijeme v moderní společ-

nosti, jak se rádo říká, proto někdo
může na dovolenou v zimě do Alp,
na jaře na Seychely a v létě třeba
do Brazílie. A potom jsou jiní a těch
je většina, kteří si mohou nechat
o tradiční dovolené pouze zdát.
Osobně žádnou velkou dovolenou
neplánuji. Zastavíme se u syna
v Praze a u druhého v Brně, potom
zavítáme k bratrovi pod Orlické
hory a nějaké výlety po vlastech
českých a znovu do práce. Ono je
u nás na co se dívat. Když se ve škole děti bavily o cizině, znaly kdejakou destinaci, ale když dcera řekla
na jakém jsme byli zámku, hradu či
v muzeu, často se ptaly, kde to je.
Ovšem každým podzimním volbám
předchází i volební léto. Těžko se
budeme tvářit, že nás volby v létě
nezajímají. Sice máme kandidátní
listiny a volební programy připraveny, ale nyní pro ně ještě musíme
získat voliče. Volební kampaň se
rozjede naplno až počátkem září,
ale ten, kdo chce jít k volbám, tak
již má jasno v podstatě dnes. Jedni
se rozhodují tradičně podle stran,
jiní podle osobností z nich, někteří
si přečtou volební programy. A jiní
se zamyslí, jaké ty čtyři roky byly.
Věřím, že občan Ústeckého kraje je
moudrý občan, nikoliv nevzdělaný,
jak se občas rádo prezentuje, a dokáže se rozhodnout pro své dobro bez ohledu na masivní volební
kampaně. A jak se rozhodne, tak
bude Ústecký kraj další čtyři roky
vypadat.

Díváme se do Bruselu
Z akcí kanceláře zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu (Český dům, Rue du Trône č. 60)

● Ústecký kraj využil dne 7. červÚčastníci Mezinárodního štafetového
na 2008 kanceláře svého stálého
běhu Evropou z našeho kraje
zastoupení v Bruselu k prezentaci
uspořádané v rámci Dne otevřených
dveří evropských institucí. V průběhu akce se ve Výboru Regionů prezentovalo přes 50 krajů EU, mezi
nimi i několik českých. Vedle našeho regionu připravily své prezentace
● Od 13. do 29. května se Meziná- kraje Jihomoravský, Středočeský, Lirodního štafetového běhu Evropou berecký, Jihočeský a Vysočina. Kraje
mentálně postižených osob, jenž byly rozmístěny v tematicky zaměpořádá sdružení Integrative Mee- řených vesničkách, představujících
ting of Friends, zúčastnili také běžci např. alpskou kulturu, keltskou kulz Ústavu sociálních služeb v Tucho- turu nebo zvyky středomoří. Dveřicích a Domova na zámku v Libě- ře Výboru Regionů byly veřejnosti
šicích. Závod vyvrcholil v Bruselu, otevřené od 10.00 do 18.00 hodin. sek, zástupkyně Ústeckého kraje poji. Byli tu též zastupitelé kraje
L. Forman, J. Cingel a P. Husák a záv sídle EU. Běžci i z našeho kraje Ústecký kraj, prezentovaný stán- v Bruselu Markéta Pokorná a d.
stupce ředitele Krajského úřadu Ússi prohlédli Brusel, byli přijati eu- kem nazvaným Porta Bohemica, se
roposlancem Oldřichem Vlasákem přihlásil do vesničky Kraje folklóru, ● Druhý ročník Czech Street Party teckého kraje J. Pikal. O stánek naa před Český domem, kde sídlí také mýtů a legend. Kraj tu reprezen- se v Bruselu uskutečnil 12. června. šeho kraje s publikacemi, mapami
zastoupení Ústeckého kraje v Bru- tovali mj. ředitel krajského úřadu Představily se na něm všechny kraje a propagačními předměty byl velký
selu se setkali s členem rady kraje Milan Zemaník, vedoucí odboru ČR, Ústecký se předvedl některými zájem. Navštívila jej i velvyslankyně
kanceláře hejtmana Aleš Konopá- známými a tradičními výrobky a ná- ČR při EU Milena Vicenová.
Vladimírem Záhorským.

✁

Vystřihněte si: Jízdní řád lodi Porta Bohemica
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V létě o Krušnohorské bílé stopě

R

ada Ústeckého kraje na svém
115. jednání schválila Ústecký
kraj jako partnera projektu „Propagace Krušnohorské bílé stopy a vytvoření nového produktu cestovního
ruchu“. S nabídkou partnerství přišlo občanské sdružení Krušnohorská
bílá stopa. Krušnohorská bílá stopa
je unikátní síť běžeckých tratí v Krušných horách v oblasti Lesná, Klíny,
Dlouhá Louka, Bouřňák, Fojtovice
a Telnice. Běžkařům nabízí zhruba

350 kilometrů tratí, které navazují
i na stopy v sousedním Sasku. Výška tratí se pohybuje od 750 do 950
metrů nad mořem, což dává vyznavačům bílé stopy záruku dobrých
sněhových podmínek.
Náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Petr Fiala, který nad Krušnohorskou bílou stopou převzal záštitu říká: „Ústecký kraj už Krušnohorskou bílou stopu podpořil vloni, když
z Fondu hejtmana uvolnil 400 tisíc

V komisi byli zástupci vyhlašovatelů soutěže (Spolek pro obnovu
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a Ministerstvo zemědělství ČR)
a zástupci spolupracujících úřadů a organizací včetně Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Vítězná
obec postupuje do celostátního
kola soutěže. Obdrží dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, která
bude v letošním roce ve výši 1 milion Kč. Finanční odměnu formou
dotace dostanou i držitelé ostatních stuh. Kromě dotace z MMR
dostanou oceněné obce ﬁnanční
odměnu také od Ústeckého kraje. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení, které se bude
konat ve vítězné obci v průběhu

prázdnin za účasti čelních představitelů vyhlašovatelů soutěže
i kraje.

Přehled výsledků krajského
kola soutěže „Vesnice roku
2008 v Ústeckém kraji“
ZLATÁ STUHA – VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA: OBEC HORNÍ PODLUŽÍ (OKRES DĚČÍN).

S

outěž „Kraj Přemysla Oráče
– potravinářský výrobek“ vyhlásil Ústecký kraj spolu s Krajskou
agrární komorou Ústeckého kraje,
Krajským informačním střediskem pro rozvoj
zemědělství
a venkova
Ústeckého kraje
a Asociací soukromého
zemědělství v Litoměřicích. Výrobci potravin,
tedy potravináři, zemědělci, výrobci lahůdek, nápojové
ﬁrmy a d. se mohou až do konce
srpna přihlašovat do soutěže,
jež má sedm kategorií: Mlýnské
a pekárenské výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Lahůdky
a cukrářské výrobky, Alkoholické nápoje (kromě piva), Masné

výrobky, Med a výrobky ze včelího medu a Ostatní potravinářské výrobky včetně piva.
Nejlepší výrobky s právem nosit
certiﬁkát budou vyhlášeny
21. září na společném
dnu Ústeckého
a Středočeského kraje
v
rámci
Výstavy
Zahrada Čech.
Metodika
Zásad soutěže, podmínky účasti, soutěžní kategorie i závazná
přihláška s průvodním listem výrobku jsou zájemcům k dispozici na
www.kisuk.cz nebo www.kr-ustecky.cz. Přihlášky až do 31. 8. 2008
přijímá buď Krajská agrární komora
Ústeckého kraje, a nebo Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.

Ministerská medaile pro Libverdu

Zlatá stuha Hornímu Podluží

Pokračování ze str. 1

korun na zakoupení sněžné rolby na
úpravu tratí v oblasti Dlouhé Louky.
Letos byl z rozpočtu kraje uvolněn
milion korun na údržbu a značení
spojených běžeckých tras.“ První
sezóna Krušnohorské bílé stopy byla
víc než úspěšná, proto kraj kývl občanskému sdružení Krušnohorská
bílá stopa i na partnerství v projektu „Propagace Krušnohorské bílé
stopy a vytvoření nového produktu
cestovního ruchu“.

Soutěž pro výrobce potravin a nápojů

Modrá stuha – za společenský
život: obec Staňkovice (okres Litoměřice). Bílá stuha – za činnost
mládeže: obec Mašťov (okres Chomutov). Zelená stuha – za péči
o zeleň a životní prostředí: obec
Chodouny (okres Litoměřice).
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:
obec Veliká Ves (okres Chomutov).
Diplom za vzorné vedení kroniky:
obec Zubrnice (okres Ústí nad
Labem). Diplom za vzorné vedení
obecní knihovny: obec Vilémov
(okres Chomutov). Diplom za rozvíjení lidových tradic: obec Libotenice (okres Litoměřice). Diplom
za kvalitní květinovou výzdobu
obci (Fulínova cena): obec Vražkov (okres Litoměřice). Mimořádné
ocenění za péči o kulturní dědictví obci Místo (okres Chomutov).

Z Klubu KSČM v krajském zastupitelstvu
K

Ve zdravotnictví jsme byli od počátku proti převodu nemocnic na
akciovou společnost. Myslíme si,
že do KZ tečou z prostředků kraje další miliony. Pokud by to vedlo ke zlepšení zdravotní péče, nic
proti tomu. Z krajské zdravotní ale
odtéká mnoho milionů na věci nemající s kvalitou zdravotní péče nic
společného. Důležitým faktem je
i to, že ji tvoří jen 5 nemocnic, ale
je zde i síť dalších zařízení, která
spoludotváří dostupnost zdravotní
péče pro obyvatele kraje. Jsou navíc v oblastech, odkud je do „krajských“ nemocnic daleko (např.
Rumburk), v okresech Litoměřice
a Louny nemá kraj žádné. Ale tam
také žijí lidé. Proto jsme navrhova-

li, aby část prostředků šla místo do
Krajské zdravotní také do nich.
Podobně je tomu ve školství, kde
jsme se zajímali nejen o problematiku některých středních či základních
škol, zejména těch, které jsou často
v obcích, kterým ubývá prostředků
na jejich udržení. I zde jsme navrhovali vytvoření fondu pro podporu
jejich udržení, zejména tam, kde je
příznivý demograﬁcký vývoj. Dalo
by se mluvit o Dětské
ozdravovně v Jetřichovicích, stejně jako
o dalších místech kraje,
kde se objevují problémy
a které náš klub navštívil.
Stanislav Rybák,
předseda Klubu KSČM

FOTO P. BRÁZDA

lub KSČM v Zastupitelstvu Ústeckého kraje se zajímal vždy
o problematiku spadající do kompetencí kraje nejen prostřednictvím
materiálů předkládaných na jednání,
ale i hlubším seznámením se přímo
na místech, kterých se to týká. V dopravě jsme byli v podstatě jediní,
kdo jednal osobně přímo s vedením
Dopravního podniku Ústeckého kraje, u rušení vlakových spojů jsme se
nejen seznámili s provozem spojů na
trati Oldřichov u Duchcova – Děčín,
ale v zájmu udržení této trati jsme
jednali i přímo se starosty. Podobně je
tomu u oddalované dostavby dálnice
D8, nebo u problémů Labské vodní
cesty, kde jsme navíc jednali i se svými
kolegy v Saském zemském sněmu.

Zastupitelé kraje za KSČM si prohlédli
také trať Teplice-Lesní Brána – Lovosice

Nový Portálový intranet na krajském úřadu
Z

aměstnanci krajského úřadu
mají k dispozici nový systém
pro vnitřní komunikaci a výměnu
dokumentů. Vznikl v rámci projektu Portálový intranet Ústeckého
kraje a na realizaci kraj získal grant
ve výši bezmála 350 tisíc EUR, tedy
přibližně 10,5 milionu korun z dotačního zdroje Finančního mechanismu EHP/Norska.
Projekt „Portálový intranet Ústeckého kraje“ v rámci úřadu propojil
jednotlivé již dříve pořízené počítačové aplikace a zrychlil a zjednodušil výměnu informací a dokumentů.
Díky propojení jednotlivých programů a modernizaci počítačového
vybavení úřadu se zvýšil počet dokumentů, které v rámci úřadu obíhají v elektronické formě a vzrostl
objem agendy, která je vyřizována
elektronicky. Zrychlila se také vý-

měna dokumentů mezi jednotlivými odbory úřadu.
Celkový rozpočet projektu je
410 819 EUR, přičemž grant z Finančního mechanismu EHP/Norska

ﬁrma Time Import. V novém portálovém intranetu bylo propojeno
přibližně 40 procesů, které pracovníci krajského úřadu využívali. Systém tak nově zahrnuje například
spisovou a archivní službu, mzdové
a personální systémy, ekonomický
software úřadu, systém elektronického vzdělávání E-learning, databázi krajem realizovaných projektů,
ale i evidenci docházky, GIS nebo
vyúčtování telefonů. V rámci zavedení nového počítačového systému
byli všichni pracovníci úřadu proškoleni v jeho užívání a vznikla také
podrobná uživatelská příručka.
Zkušenosti ze zřizování Portálového intranetu pak byly prezentovány
tvoří 85 % z této částky. Jako do- v rámci digitální videokonference,
davatel portálového intranetu pro které se zúčastnili zástupci jednotlikrajský úřad byla v rámci řízení na vých krajských úřadů, měst, miniszadání veřejné zakázky vybrána terstev a odborná veřejnost.

V

minulém roce se podařilo vydat dlouho očekávanou dvojdílnou učebnici ﬂoristiky nazvanou
jednoduše, stručně – Floristika 1
a Floristika 2. Kniha vznikala na
Střední škole zahradnické a zemědělské Děčín-Libverda, která byla
nositelem projektu. Celá akce byla
ﬁnancována z prostředků EU, prostřednictvím projektu Evropského
sociálního fondu. Přibližně rok po
jejím vydání se škole dostalo mimořádného ocenění za její tvorbu.

Ředitel Střední školy zahradnické
a zemědělské, Děčín-Libverda Libor Kunte osobně převzal na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ocenění ministra školství
– Medaili 2. stupně za vytvoření
učebnice Floristiky 1 a 2. Toto ocenění předal řediteli školy ministr
školství Ondřej Liška a popřál mu
řadu dalších úspěchů při čerpání
ﬁnančních prostředků z Evropského sociálního fondu, který by měl
přinášet rozvoj vzdělanosti v ČR.

„Škola dlouhodobě pracuje na
různých projektech a tento byl
Ústeckým krajem podporovaný
již od samého počátku. Na tomto
příkladu je zřejmé, jak účelně mohou být využity ﬁnanční prostředky
poskytované ze zdrojů EU. Chápu,
že škola je na toto ocenění náležitě
hrdá a pro zřizovatele je to signál
o významné aktivitě námi zřizované
příspěvkové organizace“ uvedl Pavel Kouda, uvolněný radní Ústeckého kraje pro oblast školství.

První čtyři silnice za evropské peníze
V

ýbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
(RRRS), vedený hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem, dal
na sklonku května v Klášterci nad
Ohří doporučení k uzavření smluv
o poskytnutí dotace ze zdrojů EU
pro prvních pět projektů, na které budou Ústecký a Karlovarský
kraj čerpat dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad (ROP). Schválené projekty byly předloženy v 1. výzvě

ROP v rámci oblasti podpory 3.1
(Rozvoj dopravní infrastruktury
regionálního a nadregionálního
významu). Ústecký kraj uspěl se
čtyřmi projekty na rekonstrukce
silnic, Karlovarský kraj získal dotaci
na modernizaci letiště.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
dne 30. dubna 2008 projednalo
a schválilo usnesení, v němž souhlasilo s předložením projektů v rámci
výzvy č. 2 ROP k získání dotací na
rekonstrukce silnic, škol, zařízení

sociální a zdravotní péče a k podpoře turistického ruchu. Ústecký
kraj nyní v ROP uplatnil čtyři rozsáhlé rekonstrukce silnic v celkové
hodnotě 733,5 milionu korun, projekty připravované pro další výzvy
v oblasti podpory 3.1 dosahují 2,5
miliardy korun. Jak řekl hejtman, rekonstrukce všech čtyř silnic by mohly být zahájeny ještě v tomto roce.
V takovém případě lze předpokládat dokončení prací v horizontu let
2009 – 2010.

Schválené projekty rekonstrukcí silnic

Rozpočet projektu

I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310

170,2 milionu korun

I/13 – Bílina – Kozly – kř. I/15, silnice II/257

113,6 milionu korun

I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251

157,8 milionu korun

I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568

291,8 milionu korun

Připravované projekty rekonstrukcí silnic v ROP, výzva č. 2
I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice II/224

147,3 milionu korun

I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty

186,9 milionu korun

Připravované projekty rekonstrukcí silnic v ROP, další výzvy
D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240

101,4 milionu korun

I/13 - Podbořany - Petrohrad II/224

861,2 miliony korun*

* ZÚK 30. 4.2008 schválilo předﬁnancování etap I. a II. ve výši 495 milionu korun
I/7 – Louny – Ročov – hranice kraje, silnice II/229

269,5 milionu korun

Projekt připravovaný Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje
I/13 - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Rumburk – Jiříkov, silnice II/263

396 milionů korun
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O dvou dotačních programech Ústeckého kraje
Sport a volný čas
Myslíme hlavně na děti a mládež

N

edílnou
součástí
školské politiky kraje je nejen postupné vytváření
soustavy páteřních škol
a celé sítě
krajských
školských zařízení, ale také péče a podpora
volnočasových a sportovních nabídek a programů pro děti, mládež
a všechny ostatní školou povinné
obyvatele kraje. Nástrojem této
podpory je již tradičně dotační program Sport a volný čas. Ten pro rok
2008 byl vyhlášen již v září 2007.
Předmětem podpory je pořádání
sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí mezinárodního,
republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, včetně
akcí pro zdravotně postižené a neorganizované děti a mládež a reprezentace mládeže Ústeckého kraje
na sportovních, tělovýchovných
a dalších akcích v České republice
i v zahraničí. Mezi žadateli byly již
tradičně sportovní svazy a kluby

a neziskové organizace a sdružení.
Celkem dorazilo na krajský úřad
více než 300 projektů. Na podporu
akcí z tohoto programu bylo přiděleno celkem 7 500 tis. Kč na 111
projektů, které po pečlivém posouzení vybrala komise pro sport. Většina projektů plánuje aktivity tak,
aby pro svou cílovou skupinu zajišťovala činnost v průběhu celého
roku. Významná je však i podpora
jednorázových, větších či menších
sportovních akcí a soutěží, které
nekončí se začátkem prázdnin, ale
pokračují i v letních měsících. Tento
dotační program je zacílen na zlepšování kvality života obyvatel kraje,
má svou tradici a je o něj stále velký
zájem mezi potenciálními žadateli. Dotace z programu jsou určené
i pro aktivity neorganizovaných dětí
a mládeže a samozřejmě, že jsou
z něj podporovány i aktivity mladých lidí se zdravotním postižením.
Program může také pomoci mladým
reprezentantům Ústeckého kraje.
Vzhledem k velkém zájmu o zmíněný dotační program předpokládáme
jeho pokračování i v dalších letech.
Pavel Kouda,
člen Rady Ústeckého kraje

Letos je v rozpočtu programu 7,5 mil. Kč. Celkový přehled přijatých žádostí i konečná čísla přidělených dotací pro rok 2008 ukazuje naše tabulka:

Sport a volný čas pro rok 2008 – souhrnný přehled žádostí
Žádosti doručené na KÚ ÚK
okres

Žádosti úplné bez formálních a obsahových nedostatků

požadovaná
dotace v Kč

celkové
náklady
projektu
v Kč

POČET ŽÁDOSTÍ
požadovaná
dotace v Kč

celkové
náklady
projektu
v Kč

Chomutov

5 057 699

9 716 174

33

7

Děčín

6 187 013 13 028 976

38

10

40

4 374 659

8 692 224

27

5

48

5 795 999 11 826 856

33

9

Litoměřice

4 542 915

8 188 564

36

Louny

1 650 770

2 874 665

11

5

41

4 239 415

7 768 564

33

1

12

1 487 270

2 640 665

10

Most

5 778 359 10 233 975

38

6

44

5 338 359

9 158 025

Teplice

4 097 720

34

2

36

3 271 720

7 156 315

80

7 631 865 13 676 490

59

301 32 139 287 60 919 139

221

sdružení

9 730 535

obce

celkem

Ústí n.L.

9 116 434 16 065 840

72

8

celkem

36 430 910 69 838 729

262

39

Dotace doporučené ke schválení Radou ÚK/
Zastupitelstvem ÚK

POČET ŽÁDOSTÍ

POČET ŽÁDOSTÍ
přidělená
dotace v Kč

sdružení

32

1 150 000

16

3

19

42

1 100 000

13

2

15

3

36

1 120 000

19

0

19

0

10

480 000

6

0

6

35

4

39

1 250 000

16

1

17

24

2

26

950 000

15

0

15

7

66

1 450 000

20

0

20

30

251

7 500 000

105

6

111

sdružení

obce

celkem

obce

celkem

V

ybíráme alespoň některé dotované akce, respektive jejich příjemce, Okres Louny: Atletický sportovní klub Elna Počerady na evropský pohár
v ruční cyklistice handicapovaných a zdravých sportovců. Termín: 26. 7.
tedy organizátory a pořadatele. Vždy po jednom z každého okresu:
Dotace: 90 tis. Kč.
Okres Chomutov: Sportovní klub ASK VALZAP Chomutov na pohár Okres Most: Taneční klub 1976 Most na reprezentaci Ústeckého kras názvem „Podkrušnohorské olympijské naděje ČR v zápase řecko-řím- je na mistrovství světa v tanečním sportu – latinskoamerických formací
ském“. Akce se uskutečnila v květnu. Dotace: 50 tis. Kč.
– 29. listopadu v Rakousku. Dotace: 60 tis. Kč.
Okres Děčín: Klub cyklistiky Krásná Lípa na 21. ročník mezinárodní- Okres Teplice: Klub českých turistů LOKO TEPLICE na akci Poslední
ho cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“ (10. – 13. 7.). Dotace: puchýř. Předpokládaná účast cca 1.500 turistů ve dnech 14. – 17.listopa100 tis. Kč.
du t.r. Dotace: 50 tis. Kč.
Okres Litoměřice: Klub Kanoistika Roudnice nad Labem na Mistrov- Okres Ústí nad Labem: Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem na
ství světa juniorů v kanoistice na divoké vodě v Roudnici nad Labem, 39. ročník mezinárodního turnaje v boxu „GRAND PRIX 2008“.Mottem
termín realizace: 24. – 27. 7. Výše dotace: 100 tis. Kč. (Jedna část už akce je „sportem proti kriminalitě mládeže“. Akce se uskutečnila počátbyla vloni).
kem letošního června. Dotace: 50 tis. Kč.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ú

stecký kraj si rozhodně nemůže
stěžovat na nedostatek kulturních a historických památek. Bouřlivé události dvacátého století – válka
se svou arizací židovského majetku,
vystěhování původních obyvatel,
osidlování vyprázdněného pohraničí, „svérázná“ památková politika
komunistického režimu, to všechno
se na stavu těchto objektů neblaze
podepsalo. Asi každý zná ze svého
okolí nějakou chátrající historickou
vilu nebo barokní kostel, kterému ze
střechy rostou břízy. Zrekonstruovat
všechny tyto objekty dá ještě hodně

práce a bude stát mnoho a mnoho
peněz. Pomoci napravit neutěšený stav některých objektů se snaží
i Ústecký kraj prostřednictvím Programu na záchranu a obnovu kulturních památek. Je z něj dotována
především záchrana bezprostředně
ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek v Ústeckém kraji. Například opravy a rekonstrukce hradů,
zámků, církevních staveb, lidové
architektury, hodnotné městské
architektury, historické zeleně,
technických památek, restaurování

Restaurování
maleb
v interiéru kostela Čtrnácti sv. pomocníků
v areálu Františkánského kláštera v Kadani, národní kulturní
památky. Odkrývané
a restaurované vysoce
hodnocené malby patří
do okruhu tzv. Cranachovské školy a řadí se
mezi unikátní památky
dochované na území
Ústeckého kraje. Restaurování je taktéž
dlouhodobě podporováno dotací kraje
(2007 – 700 tis. Kč,
2008 – 700 tis. Kč).

plastik a vybavení interiérů. Cílem
rozdělování dotací z tohoto fondu
je zachování kulturně-historického
charakteru a výpovědní hodnoty
nemovitých a movitých kulturních
památek v našem kraji. Letos bylo
v rámci Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek rozděleno 14 milionů korun. Tabulka
ukazuje, kam tyto peníze putovaly (modře označené řádky jsou
akce, na něž schválilo dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje,
schválení ostatních bylo v pravomoci rady kraje).

Vyhodnocení Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008
žadatel

projekt

Asoc. víceúčel. techn. sportů a činn., ZO Doubravka

Oprava střechy hradu Doubravka čp. 104 v Teplicích

dotace v Kč
410 000

Biskupství litoměřické

Restaurování maleb v interiéru kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani

700 000

Bronislav Hrabák

Obnova roubeného výměnku zemědělské usedlosti čp. 9, Srdov (VPZ)

428 274

Eliška a Miroslav Nových

Restaurování oken domu čp. 275 v Litoměřicích-Předměstí - 2. etapa

150 000

Ing. František Šimek

Rekonstrukce Areálu vily Tisá čp. 349 - I.etapa

350 000

Ing. Marcela Koukolová

Obnova větrného mlýna Světlík v Horním Podluží

200 000

Ing. Miroslav Perout

Záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách

323 293

Ing. Stanislava Šefčíková

Revitalizace objektu čp. 26 Vernerův mlýn v obci Brloh

400 000

Iva a Roman Lacmanovi

Restaurování vstupního portálu zámku čp. 8 v Děčíně - Bynově

215 000

Karel Dittrich

Restaurování reliéfu aliance šlecht. rodů pánů ze Sarau u zámku Lenešice

Město Budyně nad Ohří

Záchrana sklepních prostor v parku Vodního hradu v Budyni nad Ohří

128 274

Město Kadaň

Restaurování přízemí ambitu kláštera Františkánů v Kadani

300 000

Město Mašťov

Oprava fasády kostela sv. Barbory v Mašťově

313 600

Město Osek

Oprava ohradní zdi kuchyňské zahrady cisterciáckého kláštera v Oseku

401 694

Město Vejprty

Obnova fasády kostela sv. Martina ve Vejprtech

316 000

Město Vroutek

Restaurování Mariánského morového sloupu - Piety ve Vroutku

255 850

Město Výsluní

Rekonstrukce krytiny bočních lodí, sakristie a kaple kostela sv. Václava

500 000

Městys Levín

Dokončení rekonstrukce zvonice v Levíně

250 000

Městys Peruc

Restaurování sgraﬁtové výzdoby průčelí radnice čp. 49 v Peruci

Mgr. Anna a Ing. Petr Šestákovi

Obnova barokní zemědělské usedlosti Lestkov

130 000

Mgr. Martin Hnilo

Obnova „ptačího domku“ čp. 32 v Úštěku - II. Etapa

132 000

Obec Bílence

Oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba Většího ve Škrli

241 500

Obec Bořislav

Oprava vstupní brány ke kostelu sv. Kateřiny v Bořislavi

140 000

Obec Dobroměřice

Restaurování gotických fresek a maleb v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích

307 800

Obec Dolní Zálezly

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 v Dolních Zálezlech

113 000

86 500

Jednodenní maratón mladých sportovců
D
o krajského města se zase sjeli
mladí a talentovaní sportovci
z celého regionu i s hosty z Karlovarského a Libereckého kraje,
aby tu zápolili o medaile a poháry
z Her Olympiády dětí a mládeže
Ústeckého kraje pro rok 2008. Hry
pořádal kraj spolu s Českým olympijským výborem, městem Ústím
n. L., samotnou organizaci opět
převzala (po úspěchu na loňských

celostátních Hrách) organizace
Sport Agency. Zahájení i slavnostní zakončení Her se neslo v duchu
protokolu Mezinárodního olympijského výboru, obě věty pronesl
předseda organizačního výboru Her Radek Vonka, náměstek
hejtmana a nechyběl samozřejmě
ani olympijský oheň. Stovky medailí čekaly sportovce v atletice,
fotbalu, volejbalu, kanoistice, cyk-
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listice, šachu a v další řadě sportovních disciplin. V mnoha z nich
byla akce v podstatě nominačními
závody na Hry IV. Olympiády dětí
a mládeže ČR, kterou na příští rok
chystá jihočeský Tábor.
V kategorii mladších sportovců ze
základních škol i v ktg. jejich starších kamarádů ze škol středních
zvítězili borci z ústeckého okresu,
druzí byli vždy Mostečané…

90 000

Obec Františkov nad Ploučnicí

Zabezpečovací práce a zpřístupnění zříceniny hradu Ostrý

602 245

Obec Řehlovice

Restaurování pomníku Přemysla Oráče

239 800

Obec Veliká Ves

Restaurování sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi - I. Etapa

187 000

Olga Syrovátková

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Chrámcích

144 100

Polesí Střekov, a.s.

Rekonstrukce jižní budovy frontálního křídla zámku v Libouchci

600 000

Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina

Obnova exteriéru gotické předsíně kostela sv. Petra a Pavla v Bílině

160 000

Římskokatolická farnost Bečov u Mostu

Záchrana got. nástěn. malby v kostele sv. Jakuba v Bedřichově Světci

117 720

Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Restaurování sochařské výzdoby hlavního průčelí kostela sv. Václava

500 000

Římskokatolická farnost Čermná

Oprava kostela sv. Mikuláše v Čermné

500 000

Římskokatolická farnost Libočany

Restaurování hlavního oltáře v kostele Všech svatých v Libočanech

240 000

Římskokatolická farnost Lubenec

Oprava části střechy kostela sv. Anny v Malměřicích

140 000

Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína

Rekonstrukce kostela sv. Martina v Markvarticích

500 000

Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách

Obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách

150 000

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem

Celkové restaurování pláště rotundy sv. Jiří na hoře Říp

350 000

Římskokatolická farnost Staré Křečany

Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech

200 000

Římskokatolická farnost Vejprty

Obnova střechy, obvod.věnce na kapli Neposkvr. početí P. Marie na vrchu Mědník

165 000

Římskokatolická farnost Verneřice

Odstranění havárie a generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích

450 000

Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Statické zajištění Kalvárie v Ostré

400 000

Statutární město Děčín

Oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, Chrástu

500 000

Václav Přibyl

Oprava věže zámku čp. 61 v Konojedech

500 000

Žernosecké vinařství s.r.o.

Oprava viničních domků - Mariánská, Kostelní, Malá a Velká Vendule

472 000

Více než 1 500 mladých sportovců sledovalo zapálení
olympijského ohně na zimním stadionu v krajském
městě. Byla středa 18. června ráno…

Na ústeckém městském stadionu se soutěžilo v atletice; na tomto snímku jsou účastníci jednoho z rozběhu juniorů na „hladké“ stovce

Možná, že z těchto mladých šachistů budou jednou
velmistři. I šachy patří do kolektivu sportů Her olympiády dětí a mládeže (hrálo s v domě kultury).

Závěrečné vyhlašování nejúspěšnějších jednotlivců
i „okresních“ týmů. Poháry předává děvčatům Radek
Vonka
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posledních týdnech proběhly Hejtmanské dny
hned dva. Ten první byl trochu
netradiční. V pátek 16. června
dopoledne se hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc setkal se
starosty obcí z okolí Děčína,
se kterými hovořil – v rámci
Hejtmanských dnů – na obvyklá témata. Řeč byla o dopravě,
školství či zdravotnictví. Po poledni se hejtman převlékl do
sportovního, auto vyměnil za
kolo a přesunul se k Labi pod
děčínský zámek, kde na něho
čekala skupinka starostů z Benešovska v cyklistickém. Všichni se pak vydali podél řeky
Ploučnice do Benešova. Jak řekl
místostarosta Benešova Radek
Lekner: „Smyslem tohoto výletu bylo hejtmanovi ukázat, že
při budování plánované cyklostezky Ploučnice, není nutné
utratit tolik peněz, jak se někdy předpokládá. Chtěli jsme
mu ukázat, že už nyní je podél
řeky spousta cest, které se po

menších úpravách dají jako cyklostezka používat.“
Cílem druhého červnového
dne, který se uskutečnil v úterý 17. června, bylo Šluknovsko. Dopoledne se hejtman na
varnsdorfské radnici setkal se
starosty obcí Šluknovského výběžku. Řeč se točila především
kolem podávání žádostí do Regionálního operačního programu, starosty také pálí stav některých komunikací. Především
hejtmana žádali o pomoc při
řešení dopravní situace v zimních měsících na komunikaci
vedoucí na kopec Šébr. Starostové mikroregionu Tolštejnské
panství pak vzali hejtmana na
zříceninu hradu Tolštejn, odkud
je výhled od celého kraje. V odpoledních hodinách se hejtman
setkal se zástupci občanského
sdružení Na křižovatce, které
se zabývá pomocí lidem v nouzi, v pozdním odpoledni na něj
čekala beseda s obyvateli Varnsdorfu.

RANA

Na kolech i na výhledech

Ze Dne otevřených dveří krajského úřadu

Nejvíce zájemců o prohlídku krajského úřadu přišlo do jeho vestibulu půl hodiny po poledni

Dvacítka výherců soutěže o kraji
V

rámci Dne otevřených dveří
Krajského úřadu Ústeckého
kraje (koncem května) se mohli návštěvníci budovy zapojit i do soutěžní ankety o hezké věcné ceny.
Otázky i odpovědi na ně byly jednoduché (počet krajů v ČR je 14,
hejtmanem Ústeckého kraje je Jiří
Šulc, počet členů zastupitelstva je
55, do Ústeckého kraje nepatří hora
Sněžka a mezi města regionu nepatří Česká Lípa). Anketní lístky vyplnilo
několik set návštěvníků a z většinou
správných odpovědí jsme vylosovali
dvacet výherců, kteří od nás na památku obdrží knihu „Ústecký kraj
panoramatický“, tričko a propisovací tužku s logem Ústeckého kraje.
Výherci: E. Fenčáková (Habrovany), H. Hůlková (Varvažov),
A. Hrudková (Malé Březno),
M. Jelínková (Ústí nad Labem),
N. Jelínková (Žandov), Vl. Jírová
(Ústí), E. Klátilová (Ústí), P. Kolenská (Ústí), L. Krejčová (Modlany),
M. Křivan (Koštov), L. Lakatošová
(Žatec), J. Linhartová (Šluknov),

D. Majer (Žatec), M. Mišková
(Děčín), V. Novák (Ústí), Kr. Ondrášková (Ústí), A. Pospíšil (Most),
L. Rýdlová (Most), L. Vlček (Děčín)
a L. Žemlička (Velké Březno).
Krajský úřad navštívilo během

Dne otevřených dveří více než šest
stovek lidí, z velké části mladých.
Při šesti prohlídkách je doprovázeli hejtman Jiří Šulc, jeho náměstci
Radek Vonka a Petr Fiala a ředitel
úřadu Milan Zemaník.

Zajímavé byly i prodejní výstavky z prací klientů ústavů sociálních služeb

V tomto konferenčním sálu mimo jiné zasedají při svých jednáních členové
Až do večera hrála před budovou hudba a zpívalo se. Účinkujícími byli
vesměs žáci z některých škol zřizovaných krajem nebo klienti z ústavů Spousty zajímavých věcí se návštěvníci dozvěděli také v jednotlivých oddě- krajského zastupitelstva. Teď si „jejich“ sedadla vyzkoušeli i další občané
leních a odborech krajského úřadu
sociální péče.
našeho kraje.
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Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství Fotokvíz
V

ážení čtenáři, dnes vám v našem fotokvízu nabízíme jednu
z celé řady historických skulptur,
o jejíž záchranu se také postaral
Ústecký kraj. Z prostředků Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje byla v roce 2007 poskytnuta
vlastníku této kulturní památky,
obci, dotace ve výši 425 000 korun, a to na kompletní restaurování architektury a soch. Celkové
náklady na restaurování dosáhly
výše 655 tis. Kč. Jde o sloup raně
barokního sousoší s vrcholovou
plastikou na kompozitní hlavici,
jenž byl vystavěn v době morové
epidemie v roce 1680 na náklady místního sedláka uprostřed
návsi v jedné z obcí na Žatecku.
V polovině 18. st. byl pak doplněn v rozích o čtyři plastiky světců
– ochránců a morových patronů: sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv.
Jana Nepomuckého a sv. Rozálie

z Palerma. Sousoší sloupu bylo
několikráte renovováno (1841,
1896 a 1972) a paradoxně právě
tyto zásahy přispěly k závažnému
zhoršení stavu sousoší, takže muselo být přistoupeno k novému,
důkladnému restaurování. Poznali jste, kde konkrétně tato
památka stojí? Jak se jmenuje?
A abychom nezapomněli na minulou hádanku – správné datum,
kdy byla pro své historické kvality
vyhlášena hranolová zvonice v Levíně za kulturní památku je 1958.
Drobné dárky od nás tentokrát
dostanou: Jan Kohlík z Chomutova, Ivana Dziurová a Martina
Ptáčková z Ústí nad Labem. Odpovědi na dnešní fotokvíz čekáme
do půlky července 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.

J

ediný folklorní festival na území Ústeckého kraje proběhl 13. – 15. června v Krásné Lípě
a jako vždy za velkého zájmu diváků. Byl velmi úspěšný. Pořadatelé přivítali soubory
z Čech a dva zahraniční. Plné náměstí při odpoledním galaprogramu aplaudovalo špičkovému tanečnímu, hudebnímu a pěveckému umění. Mezi těmi, kdo podpořili pořádání
festivalu byl i Ústecký kraj.

K

Ota, lora,
zero

Sportovní
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setmění do
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Malý želez.
nástroj
Vládce
Osm. říše

V
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● Křižník Zenta, až do 28. července 2008, areál bývalého jezuitského gymnázia. Historie válečné lodě a česká podmořská
expedice.
● Chomutovský starosta JUDr.
Ernst Storch, až do 31. srpna
2008, muzejní prostory radnice.
Život a dílo.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

● Melodie barev – tradiční
oděv a ornamenty čínských
etnických menšin, až do 20.

července. Výstava představuje
reprezentativní soubor tvorby
33 etnických menšin žijících na
rozsáhlém území Číny.

NOVÝ HRAD U JIMLÍNA
● Koncert v rámci Festivalu
Mitte Europa, 29. června od
17.00 hod. Festival je pořádán
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
● Loutkové divadlo, až do
31. července, výstavní místnosti.
Scénograﬁcká výstava loutek
a celkových inscenací, výtvarných
prací, návrhů a dokumentace
realizací výtvarníků loutkových
divadel.
● Malba kobaltem na porcelán,
až do 27. července, jízdárna.
Výstava ze sympozia pořádaného Českým porcelánem v Dubí.

Křížovka o ceny
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OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Hodiny
(něm.)

?

Kulturní pozvánky

● Chefs d´oeuvres, až do 13. července. Výstava k 50. výročí založení litoměřické galerie.

SPZ
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Zesílený
zápor

Mořská
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Nebo
(angl.)

Britský
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Značka
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(slov.)

Virové onemocnění

Oldřich
(dom.)

Součást
dám. prádla

ÍZ

rajský úřad Ústeckého kraje
slavnostně zahájil projekt
„Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla
zámku Nový Hrad v Jimlíně“,
který se nachází nedaleko Loun.
Celkový rozpočet projektu činí 10
350 tis. Kč a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci druhé výzvy Finančních mechanismů EHP a Norského ﬁnančního mechanismu ve
výši 85 % oprávněných nákladů.
Zbylých 15 % hradí Ústecký kraj
z vlastních zdrojů. Projekt tak
navazuje na předchozí úspěšnou
realizaci projektu z výzvy první
a jeho ukončení je stanoveno
na prosinec 2009. Celý zámecký
areál (na snímku) je již několik let
postupně renovován a zpřístupňován veřejnosti. Dochází tak
k zachování kulturně historických
hodnot zámku a oživení regionu
v oblasti cestovního ruchu.
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SPZ
Litoměřic
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ajenka minulé křížovky zní:
Kde bude v červnu krajská
letní olympiáda (?). Mezi losované jsme zařadili jen ty, kteří s tajenkou dodali i správnou odpověď:
V Ústí nad Labem (18. června).
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali a pěknou publikaci o kraji
dostanou: Jana Šimonová (Vinné
na Litoměřicku), Jan Černý (Chomutov) a Romana Vejvodová
(Pelhřimov). Dnešní tajenka je opět
otázkou (bez otazníku!). Chcete
-li soutěžit o ceny, uveďte tajenku

a správnou odpověď, kterou najdete v některém z článku našich
novin. Tři úspěšní luštitele dostanou krásné publikace o Ústeckém
kraji. Pište co nejdříve, nejpozději
však do středy 16. července, na
adresu Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kanceláře hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, mailovat můžete na:
sebesta.z@kr-ustecky.cz. Nezapomeňte uvést na obálky nebo do
záhlaví mailů heslo „Křížovka“.
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