KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Autobusy

Byli jsme v Číně

Na Litoměřicku došlo ke změnám
v autobusové dopravě

Dveře do čínské provincie Anhui
jsou otevřené

Ústecký kraj nabídl celou řadu možností – str. 4

Ústecký kraj chystá uzavřít partnerství – str. 3
prosinec 2007

Krátce z kraje
● Papírový betlém z roku
1770, nejstarší v severních Čechách, byl před týdnem vystaven
v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích na Ústecku. Betlém byl
kdysi vyroben na Děčínsku.
● Dva nové ředitele jmenovalo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. do svých odštěpných
závodů. Od 1. ledna 2008 bude
v Nemocnici Děčín ředitelem
Luděk Rűckel a v Masarykově
nemocnici Ústí nad Labem Robert
Poskočil. Jmenování schválila Rada Ústeckého kraje jako jediný
akcionář v působnosti valné hromady jmenované a.s.
● Za dobu samostatné ČR si
v objemu získaných zahraničních
investic vede v ČR nejlépe dle
agentury CzechInvest Ústecký
kraj, který dosud přilákal 148
investičních projektů v hodnotě
108 miliard korun. Dále: Moravskoslezský kraj (113 projektů/
84,3 miliardy) a Jihomoravský
kraj (133 projektů/46,9 mld.).
● Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v listopadu meziměsíčně klesla o 0,3 procentního
bodu na 10,5 % a je na stejných
hodnotách, které byly naposledy
v roce 1998. Počet lidí bez práce,
tedy včetně nemocných a žen na
mateřské dovolené, činil v listopadu 48 641, tedy o 1281 méně
než v říjnu.
● Průměrné množství vytříděného odpadu na jednu osobu, po vyhodnocení údajů autorizované obalové společnosti
EKO-KOM a.s., za 3 čtvrtletí tohoto roku je odhadováno v našem kraji na přibližně 23 kg.
Oproti roku 2006 čísla ukazují,
že množství vytříděného odpadu
na osobu vzrostlo o 4 kg.

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu
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Stromek – neodmyslitelný symbol Vánoc
P

yšně se tyčí na náměstích
našich měst a stále častěji
i na návsích vesnic a vesniček,
co jich je třeba jen v našem kraji.
A u radiátorů a kamen? Kdo dnes
nemá nasvícený stromek, je něčím
podezřelý a třeba i ubohá hliníková
tyčka z oblíbeného superhypermarketu se zelenými umělohmotnými
štětkami na láhve stačí. Hlavně,
když je pod tímhle „symbolem“
Vánoc co nejvíce dárků, a pokud
možno těch nejdražších, že?

Děti z domova ve Špálově ulici v krajském městě si vyzkoušely nanečisto vánoční atmosféru
při zdobení stromku a balení dárečků. Malou
reportáž z této příspěvkové organizace Ústeckého kraje si můžete přečíst na 3 straně naší
přílohy, stejně jako povídání o předvánočním
času klientů Domova pro seniory v Mašťově.

U recepce krajského úřadu v Ústí
nad Labem stojí stromek zvící tří
metrů, na Mírovém náměstí pod
úřadem dal zase postavit ústecký
magistrát stromek, co má metrů
deset a některá města mají ještě
větší smrky. Úplně nejvyšší strom
ale stojí u Kalku v Krušných horách
a má plných 51 metrů; je to smrk
opravdu ztepilý. Jenomže pod ním
nebudou o Štědrém večeru žádné dárky, snad jen trochu sena
pro jeleny. Je to pravděpodobně
nejkrásnější smrk letošních Vánoc
v Ústeckém kraji, hned za ním jsou
třeba čtyřicetimetroví krasavci od
Úštěka. (A listnáče? Pár dubů mezi
Velkým Březnem a Bukovou horou
má údajně až 46 metrů!) Plno lesní
vůně o Vánocích!

Slovník pomůže práci záchranářů

● V Hrdlech na Litoměřicku
otevřel výrobce cereálních výrobků zdravé výživy společnost Emco
nový výrobní závod, ve kterém
najde pracovní uplatnění na 70
lidí. Nový závod byl vybudován
s ﬁnančním přispěním Evropské
unie a Ústeckého kraje.

Dovolujeme si upozornit občany, organizace kraje i partnery, že v pondělí 31. prosince, tedy na Silvestra, bude
Krajský úřad Ústeckého kraje
uzavřen, a to včetně jeho podatelny a pokladny. Zaměstnanci úřadu v tento den čerpají společně jeden den dovolené. Úřední hodiny pro veřejnost budou opět ve středu
2. ledna od 8 – 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

● Prezident republiky Václav
Klaus nedávno přijal představitele obcí, které byly úspěšné
v soutěži vesnice roku. Byl mezi
nimi i Václav Tyl, starosta Vědomic na Roudnicku, které zvítězily
v krajském kole pro rok 2007.
Delegaci starostů přijal i místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Petr Pithart.
● Efektivní
zdravotnictví
(EFEZ) v Ústeckém kraji je název
projektu, který započal před
dvěma lety. Již třetí konference
EFEZu na krajském úřadu byla 6.
prosince věnována mj. transformaci pěti krajských nemocnic do
Krajské zdravotní, a.s. a vyhodnocení kvality a dostupnosti
zdravotní péče v celém kraji.
● Mladé sportovce, kteří úspěšně reprezentují Ústecký kraj,
přijímá tradičně hejtman Jiří Šulc.
Tentokrát ho navštívil ve čtvrtek
6. prosince tříčlenný zlatý tým
aerobicu z mistrovství světa v srbském Bělehradu: Miroslava Zimová, Hana Babková a Jan Novosad
a trenér Jakub Strakoš.

Na Silvestra
bez úřadu

A příště?
Co má společného slovník záchranářů a sekt? To se dozvíte,
když nalistujete stranu 3 našich novin. Prozradíme jen, že v tomto případě sehráli hlavní roli Reinner Lippman (vlevo), Venuše
Kindlová a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Vážení občané Ústeckého kraje, krásné Vánoce a spokojený
rok 2008 Vám všem přeje hejtman Jiří Šulc, náměstek a zástupce Radek Vonka, náměstek Petr Fiala, členové zastupitelstva kraje, ředitelka krajského úřadu Lydie Šťastná
a všichni jeho pracovníci. Hodně štěstí a zdraví, přátelé!

V lednovém čísle přílohy Ústeckého kraje (vyjde opět v MF
Dnes, Deníku a Právu v pátek 25.
ledna 2008) si budete moci přečíst netradiční rozhovor hejtmana kraje s náměstkem generálního ředitele Českých drah Jiřím
Kolářem a také vás seznámíme
s rozpočtem Ústeckého kraje na
rok 2008.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Z jednání rady
● Rada Ústeckého kraje souhlasila
s přijetím 230 tisíc korun od České
spořitelny, a.s. Peníze jsou určeny
na vydání CD „Ústecký kraj“, které představí přírodní krásy našeho
regionu a slouží k jeho propagaci.
● RÚK vzala na vědomí ﬁnanční
hospodaření Ústeckého kraje za I.
– III. čtvrtletí 2007. Hospodaření
kraje bylo k 30. září přebytkové
ve výši 613,327 milionu korun,
včetně zapojení ﬁnancování 1,462
miliardy korun.
● Krajská rada vzala na vědomí
informaci k postupu úprav silničních hraničních přechodů ČR
v Ústeckém kraji na podmínky přistoupení ČR k zemím Schengen-

ské dohody. Termínem přistoupení k Schengenu je 21. prosinec
2007. Jak česká, tak saská strana
na jednání v září v Drážďanech
potvrdily, že dosavadní bilaterální
mezivládní dohody a výměny verbálních nót o povolených druzích
dopravy na jednotlivých hraničních přechodech s přistoupením
České republiky k schengenskému prostoru pozbudou platnost.
Budoucí omezení dopravy je nutno upravit dopravním značením
prostřednictvím dopravně správních opatření. Kontrola dodržování těchto regulací bude na
obou stranách příslušet výhradně
dopravním policiím.

Navštívili nás

Velvyslance Tuniské republiky
pana Radhouane Larifa a jeho
doprovod přijal v zastoupení krajského hejtmana jeho náměstek
Petr Fiala. Oba si vyměnili základní
informace o regionech a zdůraznili
ochotu na základě dobrých vztahů mezi oběma zeměmi posilovat
turistický ruch a hledat příležitosti pro podnikatele. Velvyslanec
R. Larif připomněl, že v loňském

roce navštívilo Tunisko přes 150
tisíc českých turistů; v žebříčku zaujala Česká republika 5. místo mezi
zeměmi, odkud turisté do Tuniska přijíždějí nejčastěji. Velvyslanec
v rozhovoru vyjádřil naději, že také
počty Tunisanů navštěvujících země
EU v budoucnu porostou. Hovořil
také o zájmu jeho země na spolupráci s podnikateli z České republiky v oboru textilnictví.

prosinec 2007

20
07

Takový byl rok 2007 v práci odborů krajského úřadu
Pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví byl tento rok zlomový
nejméně ve dvou rovinách. V ob
lasti sociální vstoupil v platnost
nový zákon o sociálních službách,
jenž přinesl řadu změn v systému
poskytování sociálních služeb. Byly
zavedeny příspěvky na péči a všichni poskytovatelé sociálních služeb
jsou povinně registrováni. Současně se nám podařilo vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, který stanoví cíle a opatření
v oblasti rozvoje sociálních služeb
v kraji a pomůže vytvořit systém pro
plánování rozvoje sociálních služeb
v kraji v dalších letech. Od transformace nemocničních příspěvkových
organizací do Krajské zdravotní
očekáváme např. garanci srovnatelné kvality péče, cílené využití limitovaných zdrojů (ﬁnančních, personálních i materiálních) a zlepšení
prostředí pro zdravotníky.
Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil například nové
dopravní koncepty, které od 9. prosince již usnadňují a zpřehledňují
cestování veřejnou dopravou. Už
fungují v oblastech Dolní Poohří, Krušné hory – Chomutovsko
a Kadaň – Žatec. Pro občany to
znamená časově lépe rozprostřenou nabídku spojů, vč. integrace
jízdních řádů autobusové a drážní
dopravy. Velmi intenzivně probíhala výstavba o rekonstrukce krajské
sítě silnic. Občané oceňují na svých
cestách především rekonstrukce
spojení Křimova s Vejprty, most
v Libochovicích. Pracuje se na trase Děčín – Velké Březno – Ústí n. L.
nebo v okolí Mšené-lázní.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se podílel na olympijských
hrách dětí a mládeže, tedy projektu Českého olympijského výboru
(ČOV) zaměřeném na žáky základních škol a podporovaným MŠMT.
Ústecký kraj byl pověřen ČOV
pořádáním Her III. letní olympiády
dětí a mládeže v roce 2007. Hry

se uskutečnily ve dnech 19. – 24.
června 2007 na sportovištích města
Ústí n. L. a Loun a některých dalších
obcí Ústecka. Soutěží se zúčastnily
všechny kraje ČR s 4150 účastníky,
tedy sportovci, trenéry vedoucími apod. Podle ohlasů lze Hry III.
LODM ČR v Ústeckém kraji hodnotit jako přínosné pro její účastníky i
pro český sport vůbec.

Ekonomický odbor zajišťoval
účetnictví o stavu a pohybu majetku a o příjmech a výdajích Ústeckého kraje. Zabezpečoval hospodaření podle rozpočtu a zpracoval návrh
rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2008. Zajišťoval předkládání podkladů požadovaných ministerstvem
ﬁnancí v rámci přezkumu hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007.
V souladu se zákonem o místních
Odbor průmyslové zóny Triang- poplatcích provedl kontroly v oblasle. Ústecký kraj realizoval na zóně ti výkonu správy místních poplatků
Triangle nejen výstavbu většiny in- u obcí Klášterec nad Ohří, Bohušoženýrských a dopravních staveb za vice nad Ohří, Varnsdorf a Postolobezmála 1,5 mld. Kč, ale japonští prty. Ve vztahu k obcím poskytoval
investoři také postavili a uvedli do metodiku v problematických oblasprovozu první dvě nové továrny, IPS tech účetnictví a rozpočtu a poAlpha a Hitachi. Kraj provozuje čtyři dílel se na přípravě pomoci řešení
detašované kanceláře v Mostě, Cho- ﬁnanční situace v obcích Dobrná
mutově, Lounech a Žatci. Poradci a Brodec.
v nich předávají občanům informace
o možnostech zaměstnání v zóně Investiční odbor v oblasti realizaTriangle. I díky jim našlo nové pří- ce investic byla největší akcí z hleležitosti v krajské průmyslové zóně diska ﬁnančních objemů i důležitosjiž téměř 1 800 zaměstnanců. Od ti příprava PZ Triangle – postupné
prvních jednání o vstupu japonských dokončení a zprovoznění inženýrinvestorů na Triangle v únoru 2006 ských sítí a komunikací v termínech
do uvedení obou továren i fungující dle smluv o prodeji pozemků nebo
dopravní a technické infrastruktury okružní komunikace kolem průzóny do plného provozu uběhlo jen myslové zóny. Největší akcí v oblasti
půldruhého roku!
komunikací byla realizace Přivaděče
k průmyslové zóně Prosmyky, jejíž
V oblasti kultury a památkové součástí je nový most přes Labe,
péče došlo v roce 2007 například v letošním roce byla dokončena
k transformaci příspěvkové organi- a předána část trasy za 242 mil.
zace Ústavu archeologické památ- Kč, jež byla zrealizována za pomoci
kové péče severozápadních Čech dotací Evropské unie.
v Mostě z příspěvkové organizace
na veřejnou výzkumnou instituci. Odbor regionálního rozvoje úsByla úspěšně dokončena rekon- pěšně pokračoval v administraci
strukce východního křídla zámku grantových schémat v rámci SpoNový Hrad v Jimlíně na Lounsku lečného regionálního operačního
v rámci Pomoci Evropského hospo- programu a Operačního programu
dářského prostoru/Norska České Rozvoj lidských zdrojů, jejichž prorepublice. Během roku se podařilo střednictvím čerpá náš kraj dotace
dotačně podpořit 48 různých pro- ze strukturálních fondů EU. V celjektů z oblasti kultury, 30 projek- kem 7 grantových schématech (2 na
tů z oblasti památkové péče a 5 podporu podnikání, 1 pro podporu
nejvýznamnějších profesionálních sociální integrace, 3 pro podporu
kulturních subjektů v kraji, mezi rozvoje cestovního ruchu v Ústecmimi například Severočeské divadlo kém kraji a jedno grantové schéma
opery a baletu v Ústí nad Labem či Rozvoj kapacit dalšího profesníDivadlo v Mostě.
ho vzdělávání) šlo o 277 projektů.

Objem požadovaných ﬁnančních
prostředků ze strukturálních fondů
EU činí 1,91 mld. Kč a připočtemeli prostředky kraje, státu i žadatelů,
byly celkem v rámci těchto dvou
operačních programů realizovány
projekty za 3,19 miliardy korun.

Odboru evropských projektů se
letos v srpnu spolu s investičním
odborem podařilo úspěšně dokončit
druhou část zatím největší investiční
akce Ústeckého kraje „II/247, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“.
Jde o další součást důležité nové
komunikace, která v budoucnu
přivede dopravu na nový Západní
most přes Labe u Litoměřic. Odbor
také v rámci projektu „Ústecký
kraj On-line“ zajišťoval instalaci 18
internetových kiosků, jejichž prostřednictvím kraj nabízí občanům
bezplatný přístup k internetu. Také
tento projekt byl spoluﬁnancován
z evropských strukturálních fondů,
kraj na jeho realizaci získal ze SROPu více než 14 milionů korun.

Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s městy
a obcemi a státními podniky Povodí
úspěšně zajišťoval přípravu prioritních protipovodňových opatření
(PPO) Ústeckého kraje na dolním
toku řeky Labe a Ohře do Programu
Ministerstva zemědělství ČR . Až do
úrovně vydaných územních rozhodnutí již byla zajištěna PPO pro Lovosicko, statutární města Děčín, Ústí
nad Labem (PPO levý břeh), město
Roudnice n. L. a město Bohušovice
n. O. Významnou akcí je realizace
Pilotního projektu protipovodňové
prevence Ústeckého kraje „Sledování povodňových stavů a průtoků
na dosud nesledovaných úsecích
vodních toků Ústeckého kraje,
účast odboru na pilotním projektu „Zvýšení třídění a využití složek
komunálního odpadu, včetně jejich
obalové složky“, dokončení přípravy pracovní verze Koncepce ochrany přírody Ústeckého kraje a další
prospěšné akce.

Film a publikace o židovských památkách

Konzul ČR v kanadském Calgary
Jerry J. Jelinek navštívil 2. prosince
krajské hejtmanství. S hejtmanem
Jiřím Šulcem diskutoval o možnostech spolupráce Ústeckého kraje a
města Calgary v kanadské provincii
Alberta, s nímž kraj letos v květnu
uzavřel memorandum. V úvahu přicházejí možnosti práce některých
kvaliﬁkovaných pracovních skupin
v Albertě (obkladači, inženýrské sítě

atd.), součinnost na poli kultury či
vzdělávání. Krajský hejtman a český konzul hovořili také o budoucí
návštěvě starosty Calgary Dave
Bronconniera v Ústeckém kraji
a Jiřího Šulce především zaujal
výklad J. Jelineka o moderních protipovodňových stěnách, které kopírují terén a naplňují se „povodňovou“ vodou. Vyrábí je s úspěchem
jedna z kanadských ﬁrem.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ředitele/ky
Správy sociálních služeb Chomutov,
příspěvkové organizace
Požadavky na uchazeče:
■ ukončené VŠ vzdělání
■ zkušenost s vedením a motivací pracovníků,
komunikativnost (minimální praxe ve vedoucí
funkci 5 let), praxe v sociální oblasti vítána
■ organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
■ strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
■ doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
■ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■ vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
■ čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
■ vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Obálka musí být na vrchu viditelně označena: VŘ – SSS Chomutov.
Přihláška musí být doručena do 31. ledna 2008.

V

sídle teplické židovské obce
byla slavnostně představena
dvě reprezentativní díla – publikace a DVD ﬁlm „Židovské památky
Ústeckého kraje“. Obě poprvé ukázal představitelům kraje, statutárních měst regionu, zástupců jednotlivých židovských obcí a novinářům
předseda Židovské obce Teplice Oldřich Látal. Publikaci i „dévédéčko“
realizoval Ústecký kraj právě s ní
jako s největším partnerem. Celý
projekt byl ﬁnancován z prostředků
Společného regionálního operačního programu, a to, jak řekl v úvodu
slavnosti hejtman Jiří Šulc, částkou
půldruhého milionu korun. „Podařilo

se nám sehnat potřebné prostředky
a konečně se můžeme prezentovat
nejvýznamnějšími židovskými památkami v tomto regionu. A máme být
na co pyšní, náš kraj patří k územím,
která v naší zemi mají opravdové
skvosty a řadu nejvýznačnějších
památek. O židovských památkách
ale nevydáváme jen knihu a DVD,
Ústecký kraj se také v posledních
letech ﬁnančně podílí na opravách.
Třeba hřbitovů a dalších památek.“
Publikace s multimediálním nosičem a přehlednou mapou dokladuje, že v severních Čechách bylo
37 lokalit s židovskými památkami,
deset z nich je dodnes zachovaných.
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Dveře do čínské provincie Anhui jsou otevřené

Historická ulička ve městě Huangshan

A

nhui – v českém přepisu
„Anchuej“ – je vnitrozemská provincie na východě Číny. Její
rozloha je 139 tisíc km2 a žije zde
něco přes 63 milionů obyvatel.
Právě s tímto regionem se Ústecký
kraj chystá uzavřít partnerství. První kontakt navázal Jiří Šulc během
své jarní návštěvy Číny. Na konci

listopadu se vydali prověřit další možnosti partnerství náměstek
hejtmana Petr Fiala a člen Rady
Ústeckého kraje Vladimír Záhorský.
Oba politici absolvovali v Anhui
řadu setkání s představiteli místních
samospráv. Bezesporu nejvýznamnějším z těchto setkání bylo přijetí
krajské delegace nejvyšším předsta-

Náměstek hejtmana Petr Fiala převzal z rukou guvernéra Wang Jinshana upomínku na pobyt v Anhui
vitelem provincie guvernérem Wangem Jinshanem. On i představitelé
jednotlivých měst regionu – konkrétně Hefei, Tonglingu a Huangshanu – dávali najevo živý zájem
o spolupráci s Ústeckým krajem.
Kromě představitelů měst se Petr
Fiala a Vladimír Záhorský setkali
také s vedením univerzity v hlavním

městě provincie Hefeii. Krajští politici se s vedením školy domluvili
na zprostředkování kontaktů mezi
hefeiskou univerzitou a ústeckou
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Partnera z Ústeckého kraje
by uvítala také hefeiská průmyslová zóna. Ta nabízí práci několika
desítkám tisíc zaměstnanců a své

továrny v ní má i deset společností,
které patří mezi nejsilnějších pětset ﬁrem světa. Delegace Ústeckého kraje proto přislíbila, že podnítí
spolupráci mezi touto zónou a krajskou strategickou zónou Triangle.
Tím ovšem nejsou zdaleka všechny
možnosti spolupráce vyčerpány –
partnerství s Anhui nabízí možnosti

i pro podnikatele a ﬁrmy z našeho
kraje. Na začátku příštího roku by
na oplátku náš kraj měla navštívit
delegace z Číny.

(Toto je čínský přepis jména
a příjmení: Veronika Kindlová)

Ježíšek naděluje dvakrát Před Vánoci v Mašťově

V

dětském domově v ústecké Špálově ulici mají děvčata
a kluci dávno všechno pěkně
nachystané k příchodu Ježíška.
Podle ředitelky Aleny Novotné za
nimi přichází dokonce dvakrát.
„Nejdříve se scházíme společně se
všemi a pak s těmi, kteří neodjíždějí
do svých rodin, ale zůstávají. Každý rok je to jiné, letos zřejmě u nás
v domově zůstane třetina z 48 dětí,“
řekla a prozradila, že kluci a děvčata mají v dětském domově pod
stromečkem mnohá překvapení,
což dělá pěknou hromadu dárečků,
které si přáli. „Jejich seznam, to je
úplný úřad, který musím pečlivě
hlídat a aktualizovat. Zaškrtávám
a barevně odlišuji ty, které už dětem
přišly. Na nikoho, to se opravdu
nestalo, nesmíme zapomenout.
Vydatně pomáhají naši stálí sponzoři, ti koupí dětem vlastně všechno, co si přejí. Samozřejmě také
my, z domova, pořizujeme další
a určitě ne jen to, co potřebují,“
prozrazuje ředitelka. A tak už s počátkem adventu se v její kanceláři
kupí balíky a balíčky, které s příchodem Štědrého dne nacházejí už
konkrétní adresáty.
Nejkrásnější křesťanské svátky
v Dětském domově ve Špálově ulici v Ústí nad Labem, který je příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje, probíhají téměř stejně jako
v „normálních rodinách“. „Sice 24.
prosince přes den nedržíme s dětmi
půst, to by nám neprošlo, ale nabídka štědrovečerní tabule je identická

D

omov seniorů v Mašťově na
Podbořansku, na samém konci našeho kraje a vlastně s Doupovskými horami za plotem, je
zázemím pro stáří osmašedesáti
uživatelů služeb, jak se dnes říká
babičkám a dědům, ale i podstatně mladším lidem, kteří tu jsou
samozřejmě i teď, před Vánoci. Jak
nám řekla vedoucí domova Irena
Cejthamrová a ředitel Jiří Šimůnek
ze Správy sociálních služeb Chomutov, pod které zdejší zařízení
spadá, jen někteří se dostanou
přes svátky k rodinám. Jinak tu
v zařízení Ústeckého kraje mají vše,
co jim alespoň trochu zpříjemní
křesťanské svátky. Vánoční stromky, vlastnoručně vyrobené ozdoby,
perníčky, malůvky a Jaroslava Kapitánová (pracuje tu 35 let!) nám
také dlouho vyjmenovávala akce,
které před svátky pro zdejší klienty připravují. Třeba každému malý
dárkový balíček, po nedávné mikulášské nadílce chystají i vánoční
besídku, zájezd do Chomutova na
vánoční trhy nebo do kadaňského
jako v jiných domácnostech. Až na je v zařízení šest. Tam jsou sváteční Kauﬂandu a také vystoupení smírybu, tu kvůli kostem nahrazujeme okamžiky naplněny vším, co na bed- šeného pěveckého sboru Srdíčko
raději řízky,“ říká ředitelka. Ona už ra Ježíška dětská přání nakladla. Tam z blízkých Radonic. Sedmičlenné
pěknou řádku let po sobě, stejně tak holčičky a kluci později, zmámeni osazenstvo kuchyně už peče čtyjejí bývalí kolegové, klienti, ale také sváteční atmosférou, spokojeně usí- ři druhy cukroví a v pondělí, na
ostatní, kteří nemají službu, přichá- nají. Nejen proto, že jim Ježíšek
zejí do domova navečer a společně naděluje dvakrát.
stráví chvíle u „centrálního“ vánočDávno není pravdou, že děti
ního stromečku. Zpívají koledy, poví- v dětských domovech trpí a trápí
dají si, vzpomínají, příjemně se baví. se. Naopak péče o ně je laskavá
Druhou část večera prožijí děti už ve a nadstandardní. Platí to také o nejsvých rodinných skupinách, kterých krásnějších svátcích v roce!

Slovník pro každodenní práci záchranářů
P

říslušníci Integrovaného záchranného systému v Ústeckém
kraji a členové obdobného sdružení
záchranných služeb v Sasku se
dlouho těšili na zbrusu nový česko
německý slovník, který jim má ulehčit komunikaci v krizových situacích.
Více k tomu vysvětluje hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc: „Slovník
je praktickou sbírkou několika tisíc
termínů z činnosti příslušníků Integrovaného záchranného systému
na obou stranách hranice. Má zkvalitnit a ulehčit komunikaci v pohraničí mezi ČR a německy mluvícími
sousedními zeměmi při vzájemném
poskytování pomoci a technické
podpory v havarijních situacích.
Věřím, že přispěje k dalšímu snížení

jazykové bariéry a pomůže lidem,
kteří se dostanou do tísnivých situací a událostí, jako jsou nehody,
přírodní události nebo živelní katastrofy. Ústecký kraj ﬁnancoval jeho
tisk za téměř 160 tisíc korun.“
Na realizaci slovníku, který vychází
tento měsíc v nákladu 1500 kusů,
se díky grantu EU Interreg III A
podílel také Euroregion Krušnohoří a jeho příhraniční partner zemského okresu Střední Krušnohoří
ve Spolkové republice Německo.
Záchranáři zdravotnické či horské
služby, vodní i letečtí záchranáři
nebo hasiči a policisté z obou stran
hranice dostávají užitečnou pomůcku. O slovník projevily již nyní velký
zájem také jiné kraje.

Štědrý den, bude samozřejmě
kromě řízku i tradiční kapr se salátem. Někteří chlapi si také občas
odskočí do mašťovské restaurace
U Tety na gambrinus nebo lounský
ležák. V domově důchodů je jedenáct jednolůžkových pokojů nebo
sedmadvacet pro dva klienty, a to

i pro manželské páry. Přejme seniorům, aby tu všichni strávili hezké
a v rámci možností i klidné a spokojené vánoce. (Na snímku je Marie
Andělová, která vyměnila domek
v Mašťově za jednolůžkový pokoj
v DD, na druhé fotograﬁi je Pavel
Gajdoš s Irenou Lackovou.)
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Na Litoměřicku došlo ke změnám v dopravě
Ústecký kraj nabídl celou řadu nových možností
Změny ve veřejné dopravě na
Litoměřicku od 9. prosince 2007

Ústecký kraj jako garant mobility
občanů v rámci veřejné regionální dopravy na území Ústeckého
kraje spustil novou, optimalizovanou koncepci autobusové dopravy
v oblasti Dolní Poohří, která zasahuje více než polovinu bývalého litoměřického okresu. Hlavním prvkem
nové koncepce je zlepšení návazností autobusů a vlaků (například
v Lovosicích, Bohušovicích n. O.,
Libochovicích, Litoměřicích, Roudnici n. L., Peruci) a vzájemné návaznosti autobusů (např. v Roudnici

n. L., Litoměřicích, apod.). Občané
větších obcí a měst na Litoměřickou
budou moci využít rozšířený rozsah
spojení, který nabídne nové možnosti dojíždění také v odpoledních
a večerních hodinách a na některých linkách i ve volné dny. Ústecký
kraj tak nabízí další příležitost, jak
cestovat do a ze směnných provozů
na Litoměřicku a Roudnicku a snížit
tak nezaměstnanost v regionu.
Důvodem změn je nízká atraktivita a nízké využití některých linek
dřívějšího systému. Nový systém
vnímá dopravní obslužnost jako
spolupůsobící celek autobusové
a drážní dopravy a vyhodnocuje tak

poskytovanou dopravní nabídku
celkově v kombinaci těchto dvou
druhů dopravy. Ústecký kraj dále
při plánování dopravy bral v úvahu
fakt, že spousta významných obcí či
měst je v tomto regionu ve dnech
pracovního klidu (soboty, neděle
a státem uznané svátky) bez jakéhokoliv dopravního spojení, což
značně omezuje život v dotčených
obcích. Z toho důvodu je do sytému zařazena obsluha páteřních
linek alespoň několika páry spojů
i ve volné dny. V některých místech
se rozšiřuje doprava také ve večerních hodinách a tak dojde obecně
ke zvýšení mobility obyvatelstva.

Na Valech do kruhu

N

ově vybudovanou okružní
křižovatkou „Na Valech“
v Litoměřicích dokončil Ústecký
kraj další z dopravních investic
ﬁnancovaných z úvěru čerpaného u České spořitelny. Z něj
bylo doposud realizováno sedm
dopravních staveb na silnicích
II. a III. tříd, litoměřická okružní
křižovatka je čtvrtou stavbou,
jež byla předána veřejnosti.

Přišla na téměř 24 milionu Kč;
17,2 milionu hradil Ústecký kraj
a 6,6 mil. Kč město Litoměřice,
které ﬁnancovalo – na základě smlouvy s krajem – nové
chodníky, veřejné osvětlení a
také kamennou plastiku tvořící
dominantu nové stavby.
Rekonstrukcí se změnila bezpečnostně riziková křižovatka
silnic II/261 Na Valech - Komen-

ského a III/2611 Masarykova.
Okružní křižovatka má vnější
průměr 34 m, součástí stavby
byla i úprava části Masarykovy ulice s uspořádáním na dva
jízdní a jeden odstavný pruh.
Přeloženy byly inženýrské sítě,
posunuta ohradní zeď v prostoru stavby a upraven byl také
vjezd do Diecézního domu kardinála Trochty.

Autobus společnosti
ČSAD Slaný a. s.
v první den provozu,
konkrétně 9. 12. 2007,
na zastávce
Mšené-lázně
u kapličky

a tak byla omezena nabídka autobusů podél železničních tratí, např.
Systém autobusových linek je mezi Lovosicemi a Litoměřicemi.
založen na páteřních linkách spoju- Nové linky nahradí i původní obslujících největší sídla oblasti navzájem hu obcí pod Českým středohořím,
a spádujícími do tradičních center která byla původně zajišťována
– Lovosic, Libochovic, Litoměřic či v kombinaci drážní dopravy a autoRoudnice n. L. Konstrukce jízdního busů. Nové autobusové linky tak
řádu je řešena metodou integrál- i místo vlaků zajišťují obsluhu obcí:
ního taktového graﬁkonu, což je Dlažkovice, Podsedice, Třebenice,
jediná známá metoda, jež umož- Třebívlice ze směru od Lovosic.
Podobně došlo k úpravě linky
ňuje provázání celých rozsáhlých
sítí veřejné dopravy, autobuso- obsluhující Třebušínsko, ta bude
vé i železniční. Konkrétní minu- prodloužena přes Litoměřice a Teretové polohy znamenají vysokou zín k železniční stanici do Bohušovic
míru provázanosti s jinými linkami n. O. Tam jsou přípoje k rychlíkům
a návaznou drážní dopravou. Jed- na Prahu a tak má změna přínos
nou z výhod je kromě opakovatel- nejen pro dojíždějící za prací, ale
nosti nabízeného spojení během i pro turisty, kterým jsou zpřístupdne a zapamatovatelného intervalu něny naše hrady Kalich a Panna
také umožnění stejných návazností a ploskovický zámek.
Přepravu na linkách zajišťují smluvi v opačném směru cesty. Na páteřních linkách se cestujícím nabízí ve ní dopravci Ústeckého kraje, akciošpičce interval 60 minut, v sedle 120 vé společnosti ČSAD Slaný, ČSAD
minut. Kromě základních páteřních Semily, Dopravní podnik měst Cholinek je systém doplněn několika mutova a Jirkova a Dopravní podnik
dalšími linkami na nichž se nabízejí měst Mostu a Litvínova a BusMat
účelové či školní spoje jen několi- plus, s.r.o.
krát denně. Dalším znakem nového
Přestupní místa vlak – bus
systému dopravní obslužnosti je
snaha maximálně efektivně využít
Nově jsou připraveny návaznosprostředků kraje a omezit souběhy
autobusů s páteřní železniční sítí ti autobusových linek na železnici

Systém linek

například v Bohušovicích nad Ohří,
kde jsou dobré vazby k vlakům
z Třebušínska, Litoměřic i Terezína,
jako i z druhé strany z Mšené-lázní, Budyně n.O., Brozan a Doksan.
Rovněž vznikly návaznosti na vlaky v Peruci od Mšené-lázní i od
Libochovic a Evaně, v Libochovicích
je možné přestoupit na vlaky do
Loun ze směru od Budyně n. O.,
ve směru do Lovosic ze směru od
Peruce. Nové možnosti dosažitelnosti hlavního města Prahy nabízí
i vzniklé přestupy v Nových Ouholicích, kde je ukončena autobusová linka z Roudnice n. L., Mnetěše
a Krabčic.

Další informace

Všechny linky této oblasti jsou
přehledně znázorněny ve schématu
linek (viz obrázek na této stránce
dole). Jízdní řády, kde také naleznete nabízené návaznosti na páteřní
síť drážní dopravy i schéma linek,
získáte v elektronické podobě na
adrese www.doprava.kr-ustecky.cz.
Další informace jsou dostupné na
webových stránkách v celostátním
informačním systému www.idos.
cz nebo jízdní řády linek na portal.
idos.cz.
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Prvním regionem Hejtmanského dne Jiřího Šulce bylo Děčínsko
Ř

ešení přeložky silnice I/13, problematika zdravotnictví, školství a výstavba cyklostezek v kraji byla nejvíce
diskutovaná témata Hejtmanského
dne, který se uskutečnil v pátek 14.
12. 2007 na Děčínsku. Akce je novinkou v pracovním programu hejtmana
Ústeckého kraje. Při ní navštěvuje krajský politik Jiří Šulc města svého kraje
a debatuje se starosty a občany.
Zatím první Hejtmanský den začínal
v Děčíně. Jiří Šulc se zde sešel se zhruba

třiceti starosty měst a obcí Děčínska.
Diskutovalo se především o dopravě.
Řeč byla jak o neobjednání železniční dopravy na trati Děčín – Oldřichov,
tak o vleklém problému Děčína a jeho
okolí – přeložce silnice I/13. Vedle
dopravy starosty zajímala například
i problematika sociálních dávek, zdravotnictví či školství.
Podobná témata zajímala také představitele a občany dalších tří obcí, které Jiří Šulc v rámci prvního Hejtman-

ského dne navštívil. Nejprve se zastavil
v Benešově nad Ploučnicí, kde si mimo
jiné prohlédl i místní zámek, po té odjel
do České Kamenice. V obou zmíněných
obcích byl hejtman kromě dopravy
a sociální problematiky dotazován
také na plánovanou cyklostezku Ploučnice. Poslední hejtmanovou zastávkou
na Děčínsku byla obec Chřibská. Tady
na něj kromě představitelů a občanů
obce, čekali také obyvatelé Krásné
Lípy, kteří Jiřímu Šulcovi předali petici

proti stavbě elektrárny ve svém městě.
Zároveň jeho prostřednictvím poděkovali Radě Ústeckého kraje, která se
vyslovila pro provedení zjišťování vlivu
na životní prostředí na záměr postavit
v Krásné Lípě elektrárnu. Při setkání se
rozebírala především situaci v dopravě v kraji, problematika zdravotnictví
a školství. Nejvíce diskutovaným tématem byla stavba přeložky silnice I/13.
Odpoledne pak Jiří Šulc navštívil tři
další města regionu – Benešov nad

Ploučnicí, Českou Kamenici a Chřibskou. V Benešově nad Ploučnicí starosta
města představil hejtmanovi místní zámek a průběh jeho rekonstrukce. Zdejší obyvatele pak při setkání s hejtmanem zajímala především problematika
zajištění dopravní obslužnosti v kraji.
V České Kamenici se hejtman setkal
se zastupiteli města a navštívil místní
Rozvojové centrum. Celý Hejtmanský
den pak Jiří Šulc zakončil v pozdních
odpoledních hodinách v Chřibské.

Hejtman Jiří Šulc se nejprve setkal v Děčíně se starosty regionu. Na snímku je uprostřed vedle primátora města Děčína Vladislava Rašky.

Hejtman se na městském úřadu v České Kamenici sešel se členy zastupitelstva; první zleva je starosta
města Miroslav Weis

Centrum města Benešov n. Ploučnicí, kde v současné době žije přes čtyři tisíce obyvatel

Na nádvoří zámku v Benešově nad Ploučnicí byl průvodcem krajského politika s doprovodem kastelán Zdeněk Henig
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Fotokvíz

Zámek Nový Hrad v Jimlíně
dostává nový kabát

S

práce obdržel vlastník od Ústeckého kraje 400 tisíc na restaurování
jedné části v interiéru kaple sv.
Josefa. Ptáme se vás, milí čtenáři,
co vlastník této památky nechal
vlastně opravit a jaký je přesný
název výjevu v kopuli kaple. Celkové náklady na restauraci vyšly
nakonec na 950 tisíc korun, protože špatné klimatické vlivy v kapli
se na interiéru podepsaly. Roudničtí mají v úmyslu památku zpřístupnit veřejnosti. Tak jako obvykle nám své odpovědi posílejte na
korespondenčním lístku na adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací,
Velká Hradební 8, 400 02 Ústí
n.L., případně na elektronickou
adresu: kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

otevírají ve sváteční dny. V nově
opravených prostorách bude depozitář lounského muzea a také
se tu budou konat kulturní akce.
A jak říká starostka Jimlína Marce-

la Červená: „Je také záměr zámek
využívat jako kongresové centrum.
Máme proto v plánu v blízkosti
zámku zřídit ubytovnu se zázemím
pro turisty.“

Projekt Lužice

Ú

stecký kraj v těchto dnech
úspěšně uzavírá projekt Lužice, který má zhodnotit stav
zásob pitné vody v příhraničních oblastech Ústeckého kraje.
Z těchto lokalit byly shromážděny informace, které v budoucnu
využijí především orgány státní správy a samospráv. Výstupy
projektu budou tvořit interaktivní, především mapové, systémy

podložené komplexními databázovými podklady o množství
a kvalitě zásob pitné vody. Projekt Lužice byl spoluﬁnancován
z prostředků Programu Iniciativy
Společenství INTERREG III A ČRSasko a rozpočtů ministerstva
pro místní rozvoj a Ústeckého
kraje. Data získaná v rámci projektu budou veřejnosti přístupná prostřednictvím internetu.

stránkové přílohy Ústeckého kraje.
Napište nám a) celou tajenku
a b) odpověď na otázku z ní. Dva
úspěšné vylosované luštitele odměníme hezkou knihou. Pište, prosím,
do 15. ledna na adresu Krajský
úřad Ústeckého kraje, odbor

kanceláře hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n.L., mailovat
můžete na sebesta.z@kr-ustecky.
cz. Nezapomeňte uvést na obálku
či do záhlaví mailu heslo „Křížovka“
a samozřejmě svoji přesnou adresu.

Kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI

●

●

Křížovka o ceny
D

nes vám přinášíme alespoň
jeden malý dárek k Vánocům.
Je určen hlavně těm, kteří s tužkou
v ruce a s přemýšlivým zaujetím luští vše, kde se po dosazení písmen
ukáže tajenka, tedy křížovky. Předkládáme vám jednu švédskou, zatím
Ústecká
Krátké
humorné Křivda (fr.) truhlářská
ﬁrma
předst.

kratší, abyste před Štědrým dnem
měli ještě nějaký ten čas na přípravu dárků a dozdobení stromku. Po
vyluštění dnešní tajenky se dočkáte
nikoliv citátu nebo konstatování, ale
lehké otázky. Odpověď na ni najdete u jednoho z článečků této šesti-
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Cimrmanova hra

Trápí

Americký
politik 1.
pol. 20. st.

Nebo
(angl.)

Předložka

Obsluha
v letadle

Akademie
věd

Obydlí

2. díl
tajenky

Lovecký
pes

Skupina
Věry Bílé

Noviny

●

●
●

Záchvat
zuřivosti

Hmotnost

1. díl
tajenky

Snížený
tón

Rodový
znak

Tobiáš
(dom.)

Mistrov.
Evropy

Ochranný
násep

Vzor 1.
sloves. tř.

12 měsíců

Souhlas
(hovor.)

Trpný rod
slovesa
číst

Záře

Ukr. sov.
soc. rep.

Knihy
o snech

Hádka

Duševní
otřes
Nádoba na
odpadky

Osobní
zájmeno

Kšandy

Spojka

Sada
Černý pták

Komora

Název
hlásky R

Malý
hlodavec

Opak tam

Druh
společnosti

Předložka

Život (fr.)

Atletická
disciplína

Jméno
spis.
Lindgrenové

Občanská
demokr.
aliance

Surrealistická skup.

Iniciály
Olmerové

Chem. zn.
hliníku

●

Pozdrav

Nesténá

Návěstí

Inic. nám.
hejtm. ÚK

Staré
zájmeno

Odrůda
červ. vína

Karetní hra

Předpona
osmi-

Komponovat

hlavní budova. Výstava pořádaná
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého
Na Vánoce dlouhý noce, až do
kraje.
20. ledna. Vánoční výstava.
● Vánoční nálada krušnohorská, až do 6. ledna, výstavní sál
SEVEROČESKÁ
hlavní budovy. Vánoční výstava.
VĚDECKÁ KNIHOVNA
● Zmizelé Fláje, až do 31. prosinV ÚSTÍ NAD LABEM
ce, kostel sv. Jana Křtitele. Nez
Expedice Orinoko 2004 - 2005
pomenutelné historické sídlo
s plachetnicí Dandy, až do 31.
v Krušnohoří.
prosince, hala palácové vily
Hanse Weinmanna (vstup volný).
REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstava barevných fotograﬁí
V TEPLICÍCH
z cesty kolem světa.
● Vánoce s vůní perníku, do 15.
Malíř a ilustrátor Josef Lada,
ledna 2008, výstavní místnosti.
až do 31. prosince, hala paláV době adventu pořádá muzeum
cové vily Hanse Weinmanna
výstavu perníkových forem a dal(vstup volný). Výstava ke 120.
ších předmětů z muzejních sbívýročí autorova narození.
rek, které tradičně patří k Vánocům - estetický prožitek bude
OBLASTNÍ MUZEUM
umocněn nezaměnitelnou vůní
V CHOMUTOVĚ
čerstvého perníku od různých
Zlatá šedesátá, až do 30. provýrobců.
since, gymnázium. Připomenutí
GALERIE MODERNÍHO
nezapomenutelných let.
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Vánoce v muzeu, až do 6. ledna, radnice. Betlémy historické ● Vánoční koncert, 26. prosince
a současné.
od 15.00 hod, Marie Koupilová-Tichá - soprán, Zora KřičkoOBLASTNÍ MUZEUM
vá - klavír - na programu skladby
V MOSTĚ
J.S. Bacha, R. Schumanna, F. Chopina, B. Smetany, A. Dvořáka
Historie a současnost požární
a P. Mascagniho.
ochrany, až do 31. prosince,

Nominace na Křesadlo

Hnízdo
(angl.)

Iniciály
ústeckého
hejtmana

?

K

od 15. století až do novověku.“
Bohužel od sklonku 19. století až
do konce 80. let století dvacátého
zámek sloužil hospodářským účelům. Posledních dvacet let probíhá jeho tolik potřebná renovace.
V posledních letech se o ní zasazuje
Ústecký kraj. Právě v těchto dnech
tu skončila renovace východního
křídla budovy. Přišla zhruba na
deset a čtvrt milionu korun. Patnáct procent z této částky platil
Ústecký kraj a zbývající částka byla
hrazena z Finančního mechanismu
Evropský hospodářský prostor/Norsko. Stejný fond nyní kraj žádá
i o prostředky na restaurování křídla severního. A k čemu zámek
slouží nyní? Zatím je tu přístupno
několik místností, veřejnosti se

TO

okud by se v našem kraji konala anketa „Jaké zámky Ústeckého kraje znáte?“, asi nejčastěji
by zaznívala místa jako Ploskovice,
Libochovice, Duchcov nebo Krásný
Dvůr. Na Nový Hrad v Jimlíně by si
pravděpodobně vzpomenul málokdo. Přitom jde o zajímavou stavbu
s bohatou historií a jak se v poslední době ukazuje, také se slibnou
budoucností před sebou. Nevelký
zámek patří Oblastnímu muzeu
v Lounech, které zřizuje Ústecký
kraj. Byl založen v 15. století a od
té doby se až do konce 18. století
stavebně vyvíjel. Vedoucí odboru
kultury krajského úřadu Petr Novák
o něm říká: „Je díky tomu jakousi
učebnicí architektury. Dá se na ní
dobře vysledovat stavební vývoj

FO

P

V

ÍZ

ocha sv. Jana Nepomuckého
v Opočně u Loun zřejmě zamotala našim čtenářům hlavu víc,
než jsme původně předpokládali.
Odpovědí na listopadový fotokvíz přišlo vůbec nejméně za celý
rok. Dobře se však s hádankou
vypořádali Vladimíra Hejnová
z Libouchce, Filip Huml z Ústí
nad Labem a Jiří Kašpar z Dubí.
Všichni od Ústeckého kraje obdrží
pěkné dárky.
Poslední fotokvíz v roce 2007 nás
tentokrát zavádí do pozdně barokní stavby z roku 1777, která byla
v roce 1958 prohlášena kulturní
památkou. Nachází se na území
Městské památkové zóny v Roudnici nad Labem. Město ji nechalo
v nedávné době kompletně zrekonstruovat. V návaznosti na tyto

Primát

Doména
Indooceán.

Evropský
parlament

Proudění
vzduchu

Neostři

Autor
Vinnetoua

Zn. slov.
kosmetiky

Značka
tuny
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3. díl
tajenky

Rewriteable

Zdrobněle
ruka

Hloupá

Vznik

Zpěvohry

Omámit

Vlastní
(angl.)

Pomůcka:
tort, Debs,
tanat, VUP

N

a konci února 2008 bude již
pošesté udělena cena šesti
vybraným dobrovolníkům Ústeckého kraje. Záštitu nad slavnostním
c e re m o n i á l e m
KŘESADLO 2008
opět
převzal
hejtman Ústeckého kraje. Ústecké dobrovolnické centrum
plánuje ocenit
šest lidí, kteří se významným způsobem
účastní dobrovolnické veřejně
prospěšné činnosti. Nezávislá
hodnotící komise je tradičně složena ze zástupců
mediální, komerční, akademické
a veřejné sféry a ze zástupců veřejnosti kraje. Porotci posuzují přínos
dobrovolné práce kandidáta a přínos pro oblast, ve které působí.

Poprvé byla cena udělena v roce
2003 a křesadlo je jako symbol
vybráno proto, že je zdrojem jiskry naděje. Veřejné ocenění by
mělo
vzbudit
zájem o dobrovolnou práci
také dalších lidí.
Znáte ve svém
okolí někoho,
kdo dobrovolně a ve svém
volném
čase
věnuje energii
veřejně
prospěšné činnosti
a pomoci bližním? Pak do
31. ledna 2008
jej navrhněte
na prestižní ocenění na adresu:
Dobrovolnické centrum, o.s., Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí
nad Labem, tel./fax: 475 216 684,
e-mail: andrea@dcul.cz, dcul@seznam.cz, dcul@dcul.cz.
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