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Milí čtenáři,
vážení občané,
setkáváme
se opět nad
stránkami
Krajských
novin, které se vám
měsíc co měsíc už šestým rokem
snaží přiblížit dění v našem
společném domově, v regionu Ústeckého kraje. V tomto
vydání našeho periodika vás
jistě osloví celá řada článků,
zamyšlení či reportáží, které
společně odrážejí uplynulé
týdny a snad vám i poskytnou
nové informace a pohledy na
náš společný život.

Hlavní téma: Cestovní ruch
Nedávno začala nová turistická sezóna a cestovní ruch
nabývá i u nás na intenzitě.
Víte dobře, že stále bojujeme
s tím, že k nám na sever Čech
přijíždí proti řadě jiných krajů
méně našich i zahraničních
návštěvníků. Statistická čísla
však dokazují, že se situace
v mnoha směrem lepší, počty
zájemců o poznávání krás
a zajímavostí našeho kraje rostou stejně jako se zvyšují čísla
evidující ty, kteří v našich zařízeních využívají také ubytovacích služeb. Jak dál v rozvoji
cestovního ruchu? K tomuto
tématu se dnes zamýšlejí tři
zastupitelé Ústeckého kraje,
na páté straně vám přiblížíme jednu z nejzajímavějších
historických pamětihodností
kraje – Pomník Přemysla Oráče ve Stadicích s dalšími místy,
jež se vztahující k počátkům
naší státnosti. K tématu také
rozhodně patří i informace
o nedávném pátém ročníku
Vinařských Litoměřic, protože
s rozvojem cestovního ruchu
nabývá na významu také tradice vinařství v našem regionu s kvalitním a „pěkným“
vínem.

Další témata
V tradiční rubrice Krajský
úřad se představuje vám přiblížíme jeden z nejvýznamnějších odborů, a to odbor dopravy a silničního hospodářství
a na 4. straně vám přinášíme
informaci o koncesních řízeních na dlouhodobé zajištění
dopravní autobusové obslužnosti v posledních oblastech
kraje. Přečíst si můžete také
o mezinárodní konferenci Projektu ReRegions, jenž rozvíjí
vzájemnou spolupráci regionů Evropy, v nichž je dobýváno uhlí. Na šesté, závěrečné
straně, se dozvíte o aktivitách
některých našich zařízení,
a to Dětského domova v Tisé
či roudnické SOŠ a SOU, kde
se připojili jako jedni z prvních
k programu Strom života.
Také můžete ve Fotokvízu
soutěžit ve znalostech našeho
Ústeckého kraje.
Vážení čtenáři, přeji vám
plno úspěchů v pracovním
i osobním životě a krásné jaro
roku 2007.

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně

Vinařské Litoměřice
s malým jubileem

Krajský hejtman na týdenní
pracovní návštěvě Číny
V
e dnech 16. – 23. dubna byla
na pracovní návštěvě Číny
delegace devíti hejtmanů České
republiky nebo jejich zástupců
a nechyběl mezi nimi ani hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Součástí návštěvy byla jednání na úrovni
ministrů na vybraných ministerstvech či na Čínském národním
úřadu pro cestovní ruch. Čeští
hejtmani navštívili kromě Pekingu také provincii Yunnan, jednali
s představiteli Šanghaje, navštívili
i ekonomickou rozvojovou zónu
Pudong a přijal je též český velvyslanec v ČLR Vítězslav Grepl.
„Moje cesta do Číny je mimo jiné
příležitostí představit až v daleké
Asii a konkrétně v Číně, která se
bouřlivě hospodářsky i ekonomicky rozvíjí, podnikatelské možnosti
v Ústeckém kraji,“ řekl před odletem do Pekingu hejtman Jiří Šulc.
„V našem regionu je už celá řada
zahraničních investorů, především
Japonci na naší průmyslové zóně

Triangle nebo na jiných místech.
O investování v kraji se zajímali
nedávno i Korejci a Číňané jistě
nezůstanou dlouho pozadu. Navíc
v našem kraji už dokonce podnikají, například v Hrobčicích na Teplicku otevře v letošním roce nový
výrobní areál potravinářská společnost Shanghai Maling (Czech),
v němž bude pracovat v prvopočátcích stovka českých zaměstnanců
a později dvojnásobek.“
Samozřejmě, že posláním pracovní cesty bylo též sondování příležitostí, které by otevřely ohromný
čínský trh podnikatelům z České
republiky, rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu a také prohlídky některých světoznámých
míst v této asijské zemi (Peking
s náměstím Tiananmen, Zakázaným městem či sportovišti Olympijských her v roce 2008, Velká čínská
zeď a d.). Podrobněji se k návštěvě
Jiřího Šulce vrátíme v příštím vydání novin Ústeckého kraje.

V

litoměřickém Domě kultury
proběhl ve dnech 13. a 14.
dubna 2007 pátý ročník tradiční
prodejní a soutěžní výstavy vín,
Vinařské Litoměřice 2007. Letošní
ročník výstavy v mnoha ohledech
překonal ty předcházející, včetně
rekordního počtu soutěžních vín.

U Velké čínské zdi vyfotografoval Martin Kupka (mluvčí středočeského hejtmana) hejtmany Jiřího Šulce (vpravo) a Evžena Tošenovského
(Moravskoslezský kraj)

ročník 6

Jedním z prvních hostů vinařské
výstavy byl hejtmanský pár Andrea
a Jiří Šulcovi. Jejich přítomnost od
prvních minut výstavy nebyla pro
zasvěcené překvapením, hejtman
poskytl celé akci záštitu a v pátečním odpoledni v průběhu slavnostního zahájení předával jednu
z nejprestižnějších cen, Championa
bílých vín. „Vinařské Litoměřice dělají vynikající reklamu českému vinařství, které vrací Ústeckému kraji

vážnost, jež mu náležela po staletí.
Pěstování vína zde má tisíciletou
tradici. A právě na ni svými vynikajícími víny navazují vinaři, kteří zde
svá vína prezentují. Vinařství se díky
nim vrací i na sever Čech a patří mé
poděkování všem, kteří se o jeho
rozvoj a také propagaci zasloužili.
České víno je ve světě jedinečné,
je pěstováno a vyráběno za speciﬁckých půdních a povětrnostních
podmínek. Dobré ročníky jsou svou
chutí ojedinělé – jakostní česká
a moravská vína patří k žádaným
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specialitám prestižních světových
tabulí, nechybějí dokonce ve vinných sklepích královských nebo prezidentských sídel,“ přiblížil svůj vztah
k severočeskému vinařství hejtman.

Soutěž vín s rekordy

Již nedílnou součástí vinařského
veletrhu v Ústeckém kraji je soutěž,
odehrávající se v kongresovém sále
Amber hotelu Vavřinec v Roudnici
nad Labem.
Pokračování na str. 4

FOTOSTRANA – str. 5
Návštěva Stadic
a pomníku
Přemysla Oráče

Zamyšlení Petra Fialy

Kraj musí svůj majetek rozvíjet a modernizovat
I

když uplynulý rok je dávno
uzavřená záležitost, neplatí to
tak úplně v případě krajského
hospodaření. Jako každoročně se
totiž až v této době uzavírá loňské
hospodaření kraje. Také tentokrát
bude kraj uzavírat
hospodaření s přebytkem, nyní to bude přibližně 400

milionů korun. Myslím, že je to
dobrý hospodářský výsledek, přihlédneme-li k možnostem a podmínkám, za kterých kraj hospodaří
a nemusela by se za něj stydět ani
soukromá ﬁrma. Přebytek v krajské
pokladně, se kterým kraj hospodaří, již tradičně dokazuje, že krajská samospráva dokáže nakládat
s penězi daňových poplatníků
efektivně a hospodárně.
Řekl jsem, že za hospodářský výsledek kraje by se nemusela stydět ani soukromá ﬁrma a když
se mám podržet tohoto
přirovnání, dá se o Ústeckém kraji říci, že je to
ﬁrma s více než 16 tisíci zaměstnanci a majetkem za přibližně
19 miliard. Musím
připomenout,
že
právě kraj s tolika
tisíci učitelů, zdravotníků, zaměstnanců v oblastech
sociální péče, správě a údržbě silnic nebo muzeích
a galeriích, je jedním z největších

zaměstnavatelů v regionu a jeho
hospodaření a stabilní situace má
na ekonomiku v našem regionu
větší vliv, než by se na první pohled
zdálo. Pokud jde o činnost „ﬁrmy
Ústecký kraj“, byla by její podrobná
charakteristika velmi dlouhá. Pro
své zákazníky, občany Ústeckého
kraje, zajišťuje služby v oblastech
školství, zdravotnictví, sociální péče, ale i kultury nebo dopravy. Právě
na zajištění těchto služeb prostřednictvím krajských příspěvkových
organizací, tedy škol, nemocnic,
ústavů sociální péče, muzeí či galerií a domovů důchodců, jde většina
peněz z krajského rozpočtu. Mzdy,
náklady na vytápění nebo energii,
to je součet těch běžných nákladů
se kterými se potýká každý podnik
a jako u každé ﬁrmy i u kraje platí,
že udržet je pod kontrolou je stejně důležité jako těžké. Kraj se o to
snaží soustavně už od svého vzniku. Proto také dochází k transformaci nemocnic a jejich sdružení do
jedné akciové společnosti a je to
i důvodem pro dlouhodobou optimalizaci sítě škol. Proč se kraj snaží
šetřit na provozních nákladech
a zefektivnit provoz svých příspěv-

kových organizací, i přesto, že tato
opatření nemusejí být vždy líbivá
a populární? Protože stejně jako
u každé jiné ﬁrmy i u kraje platí,
že peníze, které se podaří uspořit
na provozu, tedy to, co se takzvaně „neprojí“, je možné použít
pro další rozvoj a obnovu, tedy na
investice. Díky tomu, že se tradičně
snažíme šetřit a omezovat běžné,
provozní výdaje, můžeme i letos
posílit krajský rozpočet z přebytku
toho loňského.
Kraj jako investor má jasně nastavené priority. Snažíme se směřovat
peníze tam, kde z nich budou mít
občané co největší užitek a kde
vložené prostředky vytvoří užitek
v podobě dalšího rozvoje regionu. Soustředíme se především na
oblast dopravní infrastruktury,
školství a zdravotnictví. Rozvoj silniční sítě, kterou kraj převzal od
státu se značným dluhem z minulosti, je pro další prosperitu našeho
kraje nezbytný. Praxe jasně ukazuje, že bez kvalitních silnic bude
problém udržet v kraji investory,
kteří zde rozjíždějí novou výrobu,
a přivést do regionu nové. Podobě nezbytné jsou i investice kraje

do školství. Bez moderní a dobře vybavené sítě škol by budoucí
rozvoj regionu byl jen těžko myslitelný. Pokud jde o zdravotnictví,
musí svými investicemi do vybavení našich nemocnic krajská samospráva do značné míry napravovat
chyby v systému ﬁnancování českého zdravotnictví. Příjmy ze zdravotního pojištění, které nemocnice
dostávají od zdravotních pojišťoven za ošetřené pacienty, totiž ani
zdaleka nestačí na nákup moderní
zdravotní techniky a vybavení.
Ve všech těchto prioritních oblastech se kraj snaží využít možností evropských fondů, protože
tyto zdroje nám mohou pomoci
rozšířit množství a rozsah krajských investic. A právě to je asi
hlavní dlouhodobý cíl ekonomického snažení kraje – tedy nejen
ﬁnancovat chod škol, zdravotnických zařízení nebo nemocnic, ale
rozvíjet a modernizovat je pečlivě
plánovanými investicemi a nabízet
jejich prostřednictvím občanům co
možná nejlepší péči a služby.
Ing. Petr Fiala
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
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Z jednání rady
☞ Rada kraje schválila na svém
79. jednání personální změny
v komisi pro sport a tělovýchovu. Odvolala Františka Jochmana
a jmenovala na jeho místo Milana
Slabihouda.
☞ Radní kraje schválili darování
poloviny výtěžku ze vstupného 4.
Reprezentačního plesu Ústeckého kraje Správě sociálních služeb
v Chomutově. Za částku 60.379
korun si tato organizace pořídí
například nový nábytek, koberce,
varné konvice, židle atd. do Ústavu sociální péče v Mašťově.
☞ Krajští radní odsouhlasili připravovanou podobu protipovodňové ochrany Bohušovic nad Ohří. Záměr počítá s mobilními protipovodňovými zábranami, železobetonovými stěnami, zemními

sypanými hrázemi a s využitím
drážního tělesa. Délka protipovodňové linie po obvodu města
je 2,786 km, město by mělo být
chráněno proti „padesátileté“
povodni na Ohři.
☞ Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu stanovit nový
rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou pro
území Ústeckého kraje pro roky
2007 – 2014.
☞ Krajská rada provedla navýšení
rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje, který nyní dosahují výše 11,884
miliardy korun. Rozpočet byl navýšen zejména zapojením kladného
zůstatku ﬁnančních prostředků ve
výši 483,1 milionu korun loňského
krajského hospodaření.

Navštívili nás

T

ématem rokování hejtmana
Jiřího Šulce a ministra zdravotnictví ČR Tomáše Julínka bylo
samozřejmě krajské zdravotnictví.
Hejtman seznámil ministra se současným vývojem transformace pěti
nemocnic zřizovaných krajem do
Krajské zdravotní, a.s., v níž budou
Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem a nemocnice v Děčíně,
Teplicích, Mostu a Chomutově.
Značnou část jednání věnovali
stavu ve zdravotnické záchranné
službě a v poskytování ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém
kraji, jenž se potýká s podobnými
problémy, jako celá země. „Pan
ministr Julínek mi sdělil,“ řekl po

jednání Jiří Šulc, „že jeho ministerstvo již v současné době připravuje
zcela nový zákon o zdravotnické
záchranné službě, jenž nahradí ten
stávající a zcela špatný. Dohodli
jsme se spolu, že ministerský tým,
který návrh nového zákona připravuje, bude doplněn také o zástupce Ústeckého kraje. Tímto odborníkem bude ředitel ZZS Ústeckého
kraje doktor Ilja Deyl. Očekávám
rovněž, a pan ministr mi to potvrdil, že v budoucím zákonu nebo
v jiném vládním nařízení bude také
řešena ambulantní pohotovostní
péče. Zajišťování této formy péče
o zdraví lidu přenesl stát na samosprávy, ale není to uzákoněno
a tudíž to ani povinností kraje není. Přesto nedávné zasedání rady
doporučilo krajskému zastupitelstvu schválit rozdělení 9,5 milionu
korun jako neinvestiční účelovou
dotaci patnácti obcím na zajištění
ambulantní pohotovostní péče,“
řekl Jiří Šulc. „Především je nutné
jasně říci, jaké výkony a v jakém
časovém rozsahu budou lékaři na
APP v budoucnu zajišťovat,“ dodal
krajský hejtman.

Fotorám
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Můj názor

Začala sezóna cestovního ruchu:
Jak přilákat do kraje více návštěvníků?
J

e tu jaro v plné kráse. Před měsícem se otevřely naše hrady
a zámky, podobně činí autokempy a brzy přijdou na řadu i koupaliště a všechny vodní radovánky.
Ústecký kraj se postupně mění
v žádaný region, jenž je obdivován našimi i zahraničními turisty
a návštěvníky. Přijíždí jich do našeho kraje čím dále tím více, i když
se samozřejmě zatím nemůžeme
srovnávat s Prahou, Jihočeským
nebo Jihomoravským krajem. Ale
co není, brzy snad bude. Co pro
to musíme udělat? Otázku na
toto téma jsme položili třem
povolaným a znalým. Zde jsou
jejich odpovědi.

Jana
Ryšánková
(ČSSD)
členka
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Podle průzkumů počet návštěvníků Ústeckého kraje rok od roku
roste, a co víc, roste i obliba delších pobytů. Turista již neodjíždí po
dni stráveném v kraji přenocovat
do Prahy, ale vyhledává ubytování
v místě, navíc již nejen na jednu
noc. Zahraniční, ale i tuzemský návštěvník, většinou přijíždí s konkrétní
představou o trávení svého volného
času, ať je to sport, či poznávání
široké škály místních kulturně historických a technických památek či
přírodních zajímavostí. Díky velmi
zdařilým a nápaditým propagačním
materiálům Ústeckého kraje, prezentujících vedle zajímavých míst
i jednotlivá města a obce, má návštěvník možnost vybrat si z tématicky orientovaných tipů na výlety
pro pěší, cykloturisty, běžkaře nebo
vyznavače hippoturistiky. Žádané
jsou také lokality vhodné pro pěstování vodních sportů. Slabé stránky
rozvoje turistiky bych shrnula do
několika problémových okruhů:
nedostatek kvalitních stravovacích a ubytovacích zařízení střední
a vyšší úrovně, zanedbaná dopravní infrastruktura a špatná dopravní
dostupnost některých turistických

cílů, chátrající historické památky,
nedostatečná nabídka zařízení pro
aktivní sportovní a společenské vyžití a nedostatek doplňkových služeb.
Například v zimě hory kromě lyžování mnoho doplňkových atrakcí
nenabízejí. Pokud právě nepřeje
počasí, je třeba poohlédnout se po
jiné alternativě k trávení volného
času. Obce a podnikatelé, kteří jsou
vždycky o krok před ostatními, se
snaží nabídnout programové balíčky např. pro rodiny s dětmi nebo
pro skupiny, přeshraniční turistiku, zážitkové, naučné trasy apod.
Ostatně projekty schopné zajistit
svůj budoucí udržitelný rozvoj,
měly vždy větší šanci získat ﬁnanční
podporu, ať již v rámci grantových
schémat nebo jiných dotačních
programů. Přála bych si, abychom
investovali mnohem více peněz do
rozvoje infrastruktury pro cestovní
ruch, do obnovy kulturních památek, podporovali významněji podnikatele a sdružení „nadšenců“, kteří
se snaží nabídnout návštěvníkovi
Ústeckého kraje vždy „něco navíc“,
kvůli čemuž se k nám bude rád vracet.
Petr
Brázda
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Vždy, když se vracím po dálnici
z Prahy a vidím siluetu Českého
středohoří, říkám to je krása, a tady
jsem doma. Jenže v Lovosicích
dálnice končí. První problém. Kraj
potřebuje urychleně dokončit dopravní infrastrukturu, dálnici D8
a rychlostní komunikaci Louny –
Chomutov – Hora Svatého Šebestiána, páteřní silnici kraje v úseku
Teplice, Děčín – Česká Kamenice
– Rumburk (Varnsdorf).
Náš kraj má krásných míst na
rozdávání. Nádherná města a městečka, například Litoměřice, Úštěk,
Kadaň, Žatec, Česká Kamenice,
národní kulturní památky Říp, zámky Ploskovice, Libochovice, Benešov
nad Ploučnicí, přírodní rezervace

Hřensko (národní park), Tiské stěny, Kamencové jezero, České středohoří s Milešovkou, Krušné hory
s lyžařskými středisky, několik tisíc
památkově chráněných objektů,
muzea, galerie, skanzen, tři zoologické zahrady. Co chybí? Výraznější
propagace, spolupráce s cestovními
kancelářemi, intenzivnější nabídka
pobytových tras a turistických okruhů. Podpora takových aktivit jako
je česko-německý projekt Montanregion Krušnohoří-Erzgebirge,
který by měl hornické Krušné hory
dovést až k zápisu do památek
UNESCO. Ke zviditelnění kraje patří
i tradiční akce a oslavy, poutě, dny
měst, slavnosti chmele, vinobraní. K nejznámějším patří Zahájení
lázeňské sezony v Teplicích, Žatecká
dočesná, Litoměřické, Roudnické
nebo Žernosecké vinobraní, Císařský den v Kadani, Úštěcká pouť
a mnoho dalších. Tyto aktivity vždy
přilákají tisíce návštěvníků z kraje,
ale i z jiných míst a ze zahraničí. Zde
by byla potřebná výraznější iniciativa kraje, vyhlášením dotačního programu kraje zaměřeného na podporu právě těchto aktivit. Ústecký kraj
je chápán jako kraj s poškozeným
životním prostředím. Revitalizace,
rekultivace území, ochrana životního prostředí k zlepšenému obrazu
kraje určitě napomůže. Něco však
můžeme udělat hned. Pořádek
a čistota může být, i v průmyslovém
kraji, jednou z deviz, pro kterou by
se sem návštěvníci rádi vraceli.
Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana
Ústeckého
kraje

Podnikatelé a většinou ani města nebo obce dosud neumějí plně
využít turistického potenciálu přírodních a kulturních hodnot našeho
kraje. Nejtypičtějším příkladem je
Národní park Česko – Saské Švýcarsko, skutečný klenot v krajině nejen
našeho kraje nebo České republiky,
ale celé střední Evropy, aspirující na
zápis v seznamu chráněných přírod-

ních památek mezinárodní organizace UNESCO. Samozřejmě, že
o Česko – Saském Švýcarsku turisté
vědí, ale vědí o něm také zahraniční návštěvníci České republiky? Má
tento národní park publicitu odpovídající jeho významu? Troufám si
tvrdit, že určitě ne, to by jinak zahraniční návštěvníci nenavštěvovali
pouze Prahu, jak je tomu nyní, a na
sever od ní by jezdili maximálně do
Krkonoš. To by si nepochybně přijeli prohlédnout i tyto prehistorické
skalní útvary. A to není jediný příklad. Je to několik týdnů, kdy jsem
přijal pozvání do Řehlovic a Stadic,
odkud, jak jistě všichni vědí, podle
pověsti vyrazil zakladatel budoucího královského rodu Přemyslovců
směrem k Vyšehradu, aby naplnil
osud svůj i celé země. Myslíte si
ale, že je příjezd ke Stadicím dobře
označen? Není. Tím se dostáváme
k dalšímu bolestivému místu turistické nabídky v našem kraji – kvalitě
a především množství nabízených
služeb v cestovním ruchu. Například náhlý vysoký zájem turistů ze
zahraničí o několikadenní pobyty
by v podstatě kdekoliv v našem
kraji nepříjemně zaskočil hoteliéry
a ubytovatele. Může se však stát,
že již za několik let, pochopitelně
pokud bude schválen Regionální
operační program pro náš a Karlovarský kraj v čerpání dotací z EU
v letech 2007 – 2013, dojde také
v této oblasti k radikálním změnám
k lepšímu. Pro oblast Udržitelného
rozvoje cestovního ruchu je v tomto
plánu alokováno 142,9 milionu €,
což jsou skutečně významné ﬁnanční prostředky. Dosáhnou na ně ale
především obce anebo sdružení,
jež budou umět postupovat ve
společném zájmu a nabídnou projekt ne pro jednu vesnici, ale pro
celou oblast. Dovolím si jeden příměr: Ústecký kraj je jako krásná,
ale zatím ještě neprobuzená zahrada příležitostí. Tušíme, že severní
oblast Děčínska, České Středohoří,
Zahrada Čech – tedy Polabská nížina nebo zimní turistika v Krušných
horách, to by mohla být lákadla,
na něž by slyšely ne desetitisíce,
ale statisíce turistů ze všech zemí
světa. Zatím o nás ale vědí především znalci a turistické kluby, pravý turistický boom je teprve před
námi.

Čtrnáct pedagogů oceněno u příležitosti Dne učitelů
K

oncem března přijal čtrnáct
zástupců pedagogické obce
hejtman Jiří Šulc a předal jim symbolický děkovný diplom „za mimořádný přínos k rozvoji výchovy
a vzdělávání“, věcnou cenu i ﬁnanční odměnu. Setkání se zúčastnila také ředitelka krajského úřadu
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áměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala se setkal
s osmičlennou delegací z Korejské republiky. V jejím čele byl pan
Kim Chae Gyu (na snímku spolu s P. Fialou), ředitel plánování
a strategie průmyslových komplexů z korejského ministerstva stavebnictví a dopravy, dále v ní byli
zástupci tamního Úřadu pro koordinaci vládní strategie, Korejského
výzkumného institutu, Korejského
pozemkového fondu a zástupci
místních správ.
Korejští odborníci se v ČR a konkrétně v našem regionu zajímají
o koordinaci regionálního rozvoje, o shody či případné odlišnosti
při budování průmyslových zón
v Korejské republice a v Ústeckém kraji a speciálně také o český
systém investičních pobídek případným zahraničním investorům.
Petr Fiala konstatoval, že „Ústecký kraj spolu s Moravskoslezským
krajem mají státem garantovanou nejvyšší míru státní podpory
rozvoji podnikání, a to včetně
významných zahraničních a strategických investorů.“

Petr Fiala seznámil hosty z Korejské republiky s historií žatecké
zóny a nabídl Korejcům možnost bezproblémového podnikání v zóně, která je od roku 2002
majetkem Ústeckého kraje a jež
je vybavena veškerými inženýrskými sítěmi, leží mezi Prahou,
Ústím a německými Drážďany
a Chemnitz a například v dojížďkové vzdálenosti 50 km tu žije
a pracuje 325 tisíc lidí. Členové delegace Korejské republiky
vyslechli slova náměstka hejtmana Petra Fialy s velkým zájmem
a i když nepřijeli do Ústeckého
kraje už s konkrétními investorskými záměry, ale zatím jen na
zkušenou a prvoplánové sondování podmínek a možností, byli
rozvojem zóny Triangle upřímně
překvapeni. Zaujal je také fakt,
že již v nejbližších týdnech tu
začne výroba dvou významných
japonských investorů – IPS Alpha
a Hitachi. Kromě toho se zajímali
o další průmyslové zóny na území
našeho regionu a speciálně o tzv.
brownﬁelds, tedy místa po bývalých průmyslových podnicích.

Lydie Šťastná a vedoucí jeho odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Štěpán Harašta. Čtrnáct oceněných tu
zastupovalo 4 574 pedagogů, kteří
v současné době působí na školách a školských zařízeních, které
zřizuje Ústecký kraj. Jeho hejtman
emotivními slovy hovořil o poslání

učitele, ať již na základní, umělecké nebo jakéhokoliv střední škole
a učilišti. „Závidím vám, že vašima
rukama projdou všechny generace našich mladých lidí a tím jak je
vzděláváte, vychováváte a vedete ke správnému postoji k životu,
vytváříte už dnes naši budoucnost.

To je odpovědné, záviděníhodné
a také alespoň občas hodné ocenění,“ řekl mimo jiné Jiří Šulc.
„Dělejte, prosím, vše pro to, abyste
v naší mladé generaci utvářeli pocit
sounáležitosti k rodnému městu,
škole a zemi, ale také k Ústeckému
kraji,“ dodal hejtman.

14 oceněných pedagogů s hejtmanem J. Šulcem
gogiky, Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní
akademie, Most; PhDr. Karel Mareš, učitel dějepisu a českého jazyka,
Mgr. Martina Brhelová, zástupkyně ředitele, Základní škola speci- Gymnázium Václava Hlavatého, Louny; Mgr. Vladimír Motejl, vedoucí
ální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem; Daniela Jetelo- učitel, Střední odborné učiliště služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň;
vá, zástupkyně ředitele, Základní umělecká škola, Děčín IV, Podmokly; Mgr. Bohumír Mráz, učitel českého jazyka, dějepisu, právní nauky
Ing. Petr Kadeřábek, vedoucí katedry elektro, učitel elektron. měření, a d., Hotelová škola, Teplice; PhDr. Jaroslav Neuhöfer, učitel a bývalý
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov; Mgr. Jiří ředitel, Gymnázium, Most; Mgr. Tomáš Pavlas, zástupce ředitele, GymKaras, učitel tělesné výchovy, Obchodní akademie, Žatec; Mgr. Vladi- názium, Rumburk; Jaroslav Smeták, učitel odborného výcviku oboru
mír Kazda, učitel výtvarné výchovy, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, truhlář a umělecký truhlář, Střední odborné učiliště služeb, Litvínov-Hamr
Ústí nad Labem; Božena Kopová, učitelka hry na klavír, Základní umě- a PaedDr. Karel Vokáč, zástupce ředitele, Střední škola technická,
lecká škola, Duchcov; Mgr. Hana Lisá, učitelka psychologie a peda- Most-Velebudice.

Ocenění pedagogové:

ÚSTECKÝ KRAJ

duben 2007

Olympiáda v Ústeckém kraji

Krajský úřad se představuje

Organizátoři červnových her potřebují
ještě několik desítek dobrovolníků
další zasedání organizačního výboru letoších Her a jeho předseda,
jinak náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka nám poskytl další
aktuální informace před dnem D.
Dovolte jejich zhutnění do několika
bodů:

Sportovci:

N

aše noviny vycházejí v pátek
27. dubna a když jsme před pár
měsíci řekli, že Hry III. Olympiády
dětí a mládeže v Ústeckém kraji se
blíží, dnes už musíme konstatovat,
že za dva měsíce budou minulostí,
tak ten čas letí. Ano, 19. – 23. čer-

ven bude patřit tisícovkám mladých
sportovců z celé České republiky,
jejich trenérům, vedoucím družstev
jednotlivých 14 krajů ČR, rozhodčím i návštěvníkům a divákům.
Počátkem tohoto týdne se na
půdě krajského úřadu uskutečnilo
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V polovině dubna měly jednotlivé
kraje přihlášeno do Her už 3 444
mladých sportovců, z toho bude
2 019 chlapců a 1 425 dívek, které
bude doprovázet téměř sedm set
dospělých, tedy trenérů, vedoucích, zdravotníků a d. V několika
desítkách atletických disciplin bude
o medaile s logem ústecké olympiády a s pěti olympijskými kruhy
zápolit 632 atletů, druhým nejvíce obsazeným sportem se nyní jeví
plavání (449) a dále následují volejbal (316), házená (303) či baseball (!), jehož soutěže se uskuteční
v Lounech za účasti 189 chlapců.
Celkem bude na pořadu Her osmnáct sportů.

Umělecká klání:
Zatím je přihlášena teprve polovina plánovaného počtu mladých lidí
– zájemců o fotosoutěž, počítačové
hry a soutěž výtvarnou.

Prolog Her:
Uskuteční se v úterý 19. června

v 15.30 hodin a bude jím Běh olympijského dne na Mírovém náměstí
v centru krajského města. Každá
reprezentace krajů se představí na
kilometrové trati v samostatném
závodě, do ﬁnále postoupí vždy
po jednom chlapci a jedné dívce
z každého kraje.

Cyklistický závod:
Bylo rozhodnuto, že se pojede
také v centru města Ústí na okruhu Masarykova – W. Churchilla
a Pařížská, měřit bude jeden a půl
kilometru. Start i cíl bude symbolicky před Domem dětí a mládeže
v Churchillově ulici.

Dobrovolníci:
Vedle organizátorů Her, pedagogů, policejních hlídek a dalších
pořadatelů se zapojí také přibližně
90 dobrovolníků, které už v těchto
týdnech shání Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Už dnes
je přihlášeno 35 pomocníků (musí
jim být nad 18 let), spolupráce byla
také navázána s Libercem, kde mají
na příští Mistrovství světa v lyžařských disciplinách evidováno na
2 000 zájemců a mnozí jsou také
z Ústí nad Labem. I ti budou osloveni a požádáni o spolupráci.
Dotazník pro dobrovolníky: viz
www.dcul.cz, případně telefon
475 216 684.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Seznamte se:

Ing. Jindřich Franěk
Má pracovní dráha není nijak dlouhá.
Při studiu posledního ročníku na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem jsem začal
pracovat na odboru dopravy a silničního
hospodářství jako referent oddělení silničního hospodářství. Následně jsem prošel pozicemi vedoucího oddělení dopravy
a oddělení pozemních komunikací. Na
základě výběrového řízení jsem byl od února 2006 jmenován
vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Odbor dopravy a silničního hospodářství tvoří tři oddělení s celkovým počtem 30 pracovníků.
Oddělení pozemních komunikací
ve své činnosti spojuje samostatnou i přenesenou působnost,
kdy část oddělení ve spolupráci
s příspěvkovou organizací Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje
spravuje silnice II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje a jichž je
více než 3,5 tisíce km a větší část
oddělení pak vykonává státní správu u silnic I. třídy. Pracovníci dalšího oddělení – oddělení dopravně
správních agend – převážnou část
své činnosti věnují podnikatelským
subjektům, a to jak v nákladní,
tak i v osobní dopravě. Oddělení
vystavuje např. potvrzení ﬁnanční
způsobilosti, stanoviska ke koncesním listinám, vydává licence
pro provozování osobní dopravy
nebo také vykonává státní odbor-

V návaznosti na předchozí otázku týkající se celkové výše rozpočtu musím zdůraznit, že z rozpočtu
našeho odboru nejsou ﬁnancovány jednotlivé akce. Největší částku,
471 milionů korun, tvoří příspěvek
Ústeckého kraje coby zřizovatele
na činnost příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje. Tento příspěvek v sobě zahrnuje také ﬁnanční prostředky na
tzv. jmenovité akce neboli velké
souvislé opravy, které svým usnesením na počátku každého roku
schvaluje Rada Ústeckého kraje.
Zatím máme naplánováno, že
v roce 2007 bude na 42 určených akcí vynaloženo přibližně
100 milionů korun. Další velkou
položkou v rozpočtu odboru jsou
ﬁnanční prostředky na veřejnou
osobní dopravu – pro úhradu
prokazatelné ztráty v autobusové
dopravě je vyčleněno 288 milionů korun, pro drážní dopravu pak
393 milionů.

ný dozor. Velký podíl činnosti
tohoto oddělení také tvoří rozhodování v odvolacích řízeních na
úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Oddělení dopravní obslužnosti se zaměřuje
na obsluhu území kraje veřejnou
dopravou, její organizaci, smluvní
zajištění, ﬁnancování a v neposlední řadě samozřejmě také kontrolu. Toto oddělení by mělo tvořit
komunikační článek mezi jednotlivými obcemi a dopravci.

S jakými problémy se na váš
odbor mohou občané Ústeckého kraje obracet?
Odbor je prakticky v denním styku s občany, podnikatelskými subjekty, případně s obcemi Ústeckého kraje. Nejvíce připomínek
v době nedávno minulé řešilo
samozřejmě oddělení dopravní obslužnosti. Na něj se mohou
občané obracet s připomínkami
k zajištění dopravní obslužnosti, ať
již z pohledu jízdních řádů nebo
např. kvality vozového parku,
kterým po Ústeckém kraji cestují.
Chtěl bych však při této příležitosti připomenout, že je mnohem
praktičtější, pokud připomínku
adresují své obci, která nám ji poté
již postupuje se svým vyjádřením.
Jízdní řády nelze totiž měnit pouze
na základě připomínek jednotlivců, k tomu potřebujeme znát také
stanovisko dotčené obce. K dalšímu širokému okruhu klientů
našeho odboru patří také provozovatelé automobilové nákladní
dopravy, jimž krajský úřad vydává
osvědčení o ﬁnanční způsobilosti.

Ze Světových her v Adelaide se vrátili zlatí

Č

tyřčlenný tým českých hasičů
získal v australském Adelaide
zlatou medaili za první místo v dovednostní soutěži Ultimatem FireBudoucí dobrovolníci, kteří budou pomáhat s organizací červnové olym- ﬁghters, která byla součástí 12.
piády. Na ukázku jejich slušivé oblečení ve dvou z barev olympijských kru- Světových her policistů a hasičů.
hů a s logem, jenž řekne vše. Kalhoty, tričko i čepice všem zůstanou na Jde o soutěž, která prověřuje nejen
památku, a to zdarma!
fyzickou, ale i psychickou kondici
hasiče. Reálně se přibližuje podmínkám skutečného zásahu při likvidaci
i záchraně osob. Ve čtveřici úspěšříjemnou dohru mělo pro Ústec- a obcí udělili obci Libochovany, jež ných hasičů byli také dva z Ústecký kraj ﬁnále letošní soutěže v krajském kole skončila jako tře- kého kraje. Tomáš Ringler a Vojtěch
Zlatý Erb 2007. I když žádné město tí, zvláštní cenu ministra pro míst- Dvořák. Oba jsou příslušníky Hasičnebo obec, které do celostátního ní rozvoj za nejlepší turistickou
ského záchranného sboru Ústeckékola postoupily z letošního kraj- prezentaci. Druhá trofej zamířila
ho kraje. Tomáš Ringler v Adelaide
ského kola, nedosáhly na některou z Hradce Králové do Děčína, jenž
navíc zvítězil v individuálním závodě
z hlavních, celostátních cen, přesto skončil v krajském kole v kategohasičského víceboje a získal stříbro
se severočeši z Hradce Králové, kde rii elektronických služeb společně
v zápasu řecko-římském. Dodejme,
ﬁnálové hodnocení 3. dubna vyvr- s Ústím nad Labem jako druhý.
že Tomáš Ringler pracuje v požární
cholilo, nevraceli z prázdnou. Hod- Děčínští webmasteři obdrželi za
stanici v Bílině jako technik chemicnotitelé národního kola soutěže loňskou prezentaci města evropkotechnické služby a Vojtěch Dvořák
o nejlepší webové prezentace měst skou cenu Eurocress.
v požární stanici Most jako hasič.

Zlatý Erb: Uznání pro Libochovany a Děčín

P

Třetím reprezentantem našeho
kraje, který své výkony v Austrálii „pozlatil,“ je děčínský policista
Dušan Jasovský. Ve světovém klání
strážců zákona vybojoval dvě zlaté
medaile a stal se tak nejúspěšnějším členem české výpravy. Jedna
medaile je za benchpress, tedy zvedání činky vleže na lavičce, druhou
policista získal ze silového dvojboje.
Zisk dvou zlatých medailí děčínský
policista ozdobil ještě světovým
rekordem své kategorie. „Chtěl
jsem minimálně obhájit prvenství,
které jsem v benchpressu, získal
před 2 roky. Tajně jsem doufal i ve
druhé zlato ze silového dvojboje,
a to se povedlo,“ rekapituluje úspěch na nedávno skončeném světovém klání Dušan Jasovský. Tomuto
sportovci Ústecký kraj při reprezentaci na 12. Světových hrách ﬁnančně pomohl.

Krátce z našeho kraje
● Valná hromada Euroregionu
Krušnohoří zvolila novou devítičlennou radu a tříčlennou revizní
komisi. Na prvním jednání rady
byla předsedkyní Euroregionu zvolena Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města Mostu, jejími
zástupci pak Jan Kerner, starosta
Loun a Jiří Hlinka, starosta Oseku.
● Majoritním vlastníkem Regionální rozvojové agentury se stal
Ústecký kraj. Na mimořádné valné hromadě zvolili akcionáři nové
představenstvo i dozorčí radu; na
prvním zasedání představenstva
společnosti byl 4. dubna novým
předsedou zvolen Radek Vonka,
náměstek a zástupce hejtmana.
● Krajská epidemiologická komise byla ustavena hejtmanem
jako reakce na usnesení vlády ČR
z loňského listopadu. Jejím hlavním úkolem je aktualizovat stávající Pandemický plán kraje. Má
24 odborných členů, z toho 12
stálých, předsedou byl jmenován
Josef Trmal, ředitel Krajské hygienické stanice.
● Vyhledávací studii pro lokalizaci tzv. brownﬁelds na území regionu zpracoval kraj spolu s agenturou CzechInvest, jejíž výstupem je
pět nejlepších a vzorových lokalit
pro potenciální investory – bývalá
plynárna v Úžíně (UL), Železárny
Beethovenova a Prefa Kadaň – Prunéřov (obě CV), ETZ Bystřany (TP) či
bývalý pivovar ve Šluknově (DC).

● Počátkem dubna byla v lesích
Ústeckého kraje, které spravuje
Krajský inspektorát Lesů České
republiky, vytěžena asi jedna třetina kalamitního dřeva po lednovém
orkánu Kyrril; zbývající část z celkových 110 000 m3 bude zpracována
a odvezena na pily a katry do konce června.
● Na zámku v Děčíně jednali
18. 4. čeští a němečtí odborníci
o projektu „Destinace Sasko – České Švýcarsko“. „Je to mezinárodní
projekt ucházející se o dotaci z Evropské unie na všestranný rozvoj
a propagaci skalních útvarů v Česku
a Německu,“ řekl náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka.
● Nových 1 244 živnostníků
nebo vlastníků koncese přibylo
v loňském roce v Ústeckém kraji
a úřady měly v evidenci přes 136
tisíc podnikatelů. Podle počtu živností na tisíc obyvatel je na tom
nejlépe Litoměřicko, které je 17.
v republice, předposlední (76.) je
naopak v tomto ohledu Mostecko.
● Pět gymnazistů z Gymnázia
Žatec, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj – T. Duchoň, H. Kafková,
M. Kubíčková, L. Diviaková a S. Ali
– se zúčastnilo nedávného Pražského studentského summitu, kde si
mohli na „vlastní kůži“ vyzkoušet
práci diplomatů.
● Soutěž Zlatý Erb 2007 o nejlepší webové stránky a elektronické
služby v našem kraji má již vítěze.

Nejlepší webovou stránku měst má
Úštěk na Litoměřicku, mezi obcemi zvítězily Bystřany na Teplicku
a nejlepší elektronickou službu mají
Markvartice na Děčínsku.
● Hejtman Jiří Šulc se stal od 1.
dubna externím členem Vědecké
rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; do
funkce jej jmenovala nedávno zvolená rektorka UJEP Eva Ritschelová, souhlas s jmenováním vyslovil
rovněž Akademický senát ústecké
univerzity.
● Hotelová škola v Teplicích,
jejím zřizovatelem je Ústecký kraj,
bude v zadním traktu rozšířena
o další učebny a na pozemcích za
školou vyroste v budoucnu i tělocvična. „Na tuto investici se počítá
s částkou 41 miliónů korun,“ řekl
náměstek hejtmana Petr Fiala.
● V Terezíně zahájila 10. dubna
slavnostním koncertem činnost
obecně prospěšná společnost Terezin International Music Centre
(TIMUC) – Mezinárodní hudební
centrum Terezín; týž den večer
provedli naši i zahraniční interpreti Haydnovu Stabat Mater, o den
později ji opakovali v Praze.
● Na veletrhu ATM v Dubaji
(Spojené arabské emiráty) se představí ve dnech 1. – 4. května ve
společné expozici ČR také Ústecký
kraj. Účast našeho kraje v Dubaji
bude premiérová; vloni tento mezinárodní veletrh cestovního ruchu

navštívilo přes 22 tisíc lidí z 98 zemí
celého světa.
● Dva týmy z Ústeckého kraje
postoupily v play off do ﬁnále 1.
ligy v ledním hokeji, Slovan Ústečtí
Lvi a KLH Chomutov. Úspěšnějším
byl po ﬁnále tým z Ústí nad Labem,
který zvítězil 3:2 na zápasy a od
nové sezóny bude reprezentovat
Ústecký kraj (vedle Chemopetrolu
Litvínov) v hokejové extralize.
● Pojízdný kinematograf bratří Čadíků bude v tomto roce již
podesáté cestovat po městech
Ústeckého kraje. Letošní ročník se
koná pod záštitou Radka Vonky,
náměstka a zástupce hejtmana,
který 26. 4. seznámil na zámečku
Větruše starosty vybraných měst
s organizací této akce.
● Odborný seminář Plánování
rozvoje sociálních služeb se konal
v pondělí 23. dubna v konferenčním sálu krajského úřadu. Za účasti náměstka hejtmana Petra Fialy
a člena rady Vladimíra Záhorského
jednali účastníci o zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb
či o metodice jejich plánování.
● V sobotu 12. května se v areálu závodiště v Mostě uskuteční
první dostihový den, v jehož rámci
proběhne i dostih „Cena hejtmana Ústeckého kraje – Cena O2.“
Společnost Hipodrom Most, a.s.
očekává vedle účasti Jiřího Šulce
i prezidentský pár Livii a Václava
Klausovi.

S jak vysokým rozpočtem bude
váš odbor v roce 2007 hospodařit?
Letos bude odbor dopravy a silničního hospodářství spravovat
částku ve výši 1,208 miliardy korun. Více než polovinu z této sumy
tvoří ﬁnanční prostředky na úhradu ztrát, které vznikají dopravcům
při provozování veřejné osobní
dopravy.
Které zásadní akce jsou ﬁnancované z uvedených peněz?

Prapor hejtmana pěší rotě aktivních záloh

V

pátek 11. května v 9.45 hodin připravovanou v době míru pro
se na Mírovém náměstí v cen- použití za stavu ohrožení státu či je
tru krajského města uskuteční slav- zapojit do krizových situací v terinostní akt, na němž předá hejtman toriu kraje, především při živelních
nebo ekologických poJiří Šulc nový prapor
pěší rotě aktivních záloh
hromách.
Krajského vojenského
Pátečního dopoledne
velitelství, která vznikla
se vedle krajského hejtmana zúčastní také
už 1. ledna roku 2004.
Krajská rada rozhodla
primátor města Ústí
nedávno o souhlasu
nad Labem Jan Kubata
s bezplatným použitím
a někteří další starosznaku Ústeckého kratové a primátoři měst
Znak pěší roty
je na tomto praporu.
našeho regionu a také
aktivních záloh
Ten byl jako věcný dar
významní představitelé
v hodnotě 70 tisíc koArmády České republirun poskytnut Ústeckým krajem ky. Součástí slavnostního aktu bude
Krajskému vojenskému velitelství ukázka vojenské techniky, vybavení
v Ústí nad Labem. Mezi hlavní cíle a výstroje Vojenské policie a chyaktivních záloh patří vytvořit kvalit- bět nebude samozřejmě ani rázná
ní zálohu ozbrojených sil naší země vojenská hudba.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Autobusová doprava
v kraji je zajištěna
A

utobusová doprava v Ústeckém kraji dostává novou
podobu. Poslední významné kroky odsouhlasili v polovině měsíce
dubna krajští radní v průběhu 79.
schůze, když vyhodnocovali výsledky 9 separátních koncesních řízení
na dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti v režimu závazku veřejné služby v autobusové linkové
dopravě. O provozování autobusové dopravy se v těchto koncesních řízeních ucházelo celkem 22
společností a radní, po vyhodnocení práce jednotlivých výběrových
komisí, odsouhlasili přidělení koncese a uzavření smlouvy na dobu
osmi let zájemcům v celkem sedmi
oblastech. U vybraných dopravců
už byly zahájeny všechny potřebné administrativní úkony, zahrnující mimo jiné posuzování jízdních
řádů a zahájení správních řízení
k vydání koncesí k vysoutěženým

linkám, aby dopravci mohli začít
své závazky plnit od 3. června
2007. K úplnému pokrytí území Ústeckého kraje smluvními
dopravci zbývá ještě přidělit koncese pro oblasti Příměstská oblast
Ústí nad Labem a Ústecko – Sever.
Dopravci ucházející se o osmiletou smlouvu s Ústeckým krajem
ve vyhodnocovaných koncesních
řízení nedodali úplné podklady
a tak byli vyzvání k jejich doplnění. Autobusová doprava je ale
i v těchto oblastech zajištěna
smluvními dopravci, zatím jen
dohodami uzavřenými na dobu
určitou. „Vypsaná koncesní řízení
slouží k jedinému, vyhledání seriózních dopravců, kteří nebudou
porušovat smlouvy a zákony,“
konstatoval hejtman Ústeckého
kraje. V současné době je smluvní
autobusová doprava v Ústeckém
kraji zajišťována 12 dopravci.

Autobusoví dopravci vybraní 11. 4. 2007
1.
2.
3.

oblast
České středohoří - východ:
Dolní Poohří:
Kadaň - Žatec:

4.
5.
6.

Litvínovsko:
Lounsko - západ:
Mostecká pánev:

7.

Vejprty - Kadaň:

duben 2007

Projekt ReRegions skončil v Mostě
M

ostecký Kulturní dům Repre
hostil 17. – 20. dubna účastníky mezinárodní konference, pořádané u příležitosti slavnostního
zakončení projektu ReRegions,
krajského projektu rozvíjení vzájemné spolupráce regionů, v nichž
je dobýváno uhlí.
Mezinárodní dvouletý projekt
Ústeckého kraje ReRegions byl
zahájen v květnu roku 2005 v Ústí
nad Labem s celkovým rozpočtem
ve výši 1,034 milionu €. Cílem
ReRegions je podpora vytváření
sítí „uhelných“ regionů pro sdílení
know – how vedoucího k posilování
regionální ekonomiky, restrukturalizace a dosažení trvale udržitelného ekonomického rozvoje a dále na
environmentální a sociální oblasti,
v nichž byla řešena problematika
nezaměstnanosti, lidských zdrojů,

regionálního plánování a přímých
investic. Do ReRegions se zapojilo
vedle Ústeckého kraje ještě šest
dalších subjektů z pěti evropských
zemí – Prefektura Kozani a Centrum životního prostředí Kozani ze

www.reregions.com
severního Řecka, AHG Univerzita
Krakov z Polska, Okres Burgenland
ze středního Německa, Obchodní,
hospodářská a námořní komora CÁMARA Oviedo ze severního
Španělska a Recyklační institut ze
skotského Edinburgu.
Účastníky konference přivítal

„Vinařství na Litoměřicku“, dokumentu o vínu a vinařích severně
od Prahy, jenž měl v průběhu
výstavy oﬁciální premiéru a odbyl
si i oﬁciální křest.
Výstava samotná, na jejíž uspořádání pořadateli, Ortopedickému centru s.r.o. Ústí nad Labem,
Ústecký kraj již počtvrté přispěl
dotací 200 tisíc korun, nabídla
návštěvníkům na desítky možností
ochutnávek stovek nejlepších českých a moravských vín, více než
padesáti vzorky byla zastoupena
vína francouzská, italská, slovenská, španělská nebo rakouská.
Seznámení s víny podmalovávaly
moravské cimbálové hudby, doplňkový program nabídl také několik
prezentací na téma víno a pokrmy,
soustředěné na ryby, sýry nebo na
masné výrobky.

dopravce
ČSAD Semily, a.s.
ČSAD Slaný a.s.
Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.
Autobusy Kavka, a.s.
Bus Mat plus s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s.
Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Pokračování ze str. 1

oncem března byla ve Výsluní
na Chomutovsku hejtmanem
Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a ředitelem ﬁrmy SaM silnice a mosty
a.s. Dušanem Drahošem zahájena generální rekonstrukce silnic
II/223 a II/224 mezi Křimovem
a Vejprty v celkové délce 19 km.
Slavnostního zahájení se zúčastnili
starostové a další představitelé Křimova, Výsluní a Vejprt a zástupci
krajského odboru investic, včetně
vedoucího odboru Jiřího Smrčky.
Zahájená rekonstrukce je ﬁnančně
nejnáročnější stavební akcí, hrazenou z celkem 350 milionů korun
I. tranže úvěru v celkové výši 700
milionů korun, který si Ústecký
kraj zřídil u České Spořitelny a.s.
na dopravní stavby a na investice
v oblasti zdravotnictví. „Tato silnice
nabude na významu po letošním
dokončení obchvatu Chomutova
a zejména po modernizaci rychlostní silnice R7, dokončení těchto
významných investic přislíbili kraji
představitelé současné vlády. Bude
to důležitá spojnice zdejších horských obcí a měst k hraničním přechodům Hora Sv. Šebestiána a Vejprty – Bärenstein. Zahájením této
generální rekonstrukce začínáme

také splácet tomuto území starý, zděděný dluh po předchozích
vlastnících silnic. Celá desetiletí
stát do zdejší infrastruktury výrazně neinvestoval a je to až Ústecký
kraj, který to začíná napravovat.
Vnitřní zadlužení silnic, které nám
stát předal, se pohybuje kolem 4,5
miliardy korun. Abychom si mohli dovolit významné investice do
silniční infrastruktury, vzali jsme
si úvěr a jeho podstatnou část,
téměř sto milionů korun, utratíme zde. Není to náhoda, že tak
ﬁnančně náročná akce proběhne
právě tady. Zdejší území takovou
investici potřebuje a zcela jistě si ji
zaslouží,“ řekl mimo jiné hejtman
Jiří Šulc.
Rekonstrukce horské silnice potrvá 35 týdnů. Proběhne mezi křižovatkou se silnicí I/7 u obce Křimov
a intravilánem obce Černý Potok.
Práce budou probíhat za částečného omezení provozu, řidičům
bude k dispozici pouze jeden jízdní pruhu. „Proto jsme vyzkoušeli
novinku, omluvné tabule s vysvětlujícím textem, na nichž žádáme
řidiče o shovívavost a trpělivost
při dočasných dopravních omezeních,“ konstatoval hejtman.

Václav Homolka novým senátorem

N

ovým senátorem horní komory Parlamentu ČR zvolili chomutovští voliči ve druhém kole
senátních voleb, které se konaly
minulý týden (pátek – sobota) Václava Homolku (KSČM), který dostal
5 373 hlasů, kandidát za ODS Jan

Řehák obdržel 4 338 hlasů. Oba
kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, jsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje. Nový senátor
nastoupí na uvolněné místo po
nezávislém Petru Skálovi, jenž se jej
vzdal ze zdravotních důvodů.

nezaostávají za těmi, které byly prováděny v zemích, jež jsme si navykli
nazývat jako „vyspělejší“. V tomto
srovnání zkrátka obstáváme více
než se ctí. Tím ovšem není řečeno, že by vše bylo v pořádku, nebo
dokonce ideální. Právě naopak,
krajský projekt ReRegions ukázal,

že nestačí krajinu, postiženou na
dlouhá desetiletí těžbou, jen takzvaně rekultivovat, tedy zahlazovat
nejhorší jizvy po hnědouhelné těžbě
a vysazovat stromy či keře. Je třeba
vymýšlet a realizovat takové projekty, které do krajiny po těžbě uhlí
nejen vrátí přírodu, ale především ji
umožní znovu zabydlet. A konkrétně v českých podmínkách je třeba
najít účinný způsob ﬁnancování
právě takových projektů. Poznatky
z Řecka, Španělska nebo Skotska
ukazují, že velký smysl má zapojení ﬁnančních prostředků od státu,“
konstatoval v průběhu konference
krajský radní.
Konečným výsledkem ReRegions
bude zřízení stálé pracovní sítě
regionů zasažených předcházející
důlní činností, zlepšení regionálních
znalostí a posílení komunikačních
kanálů mezi partnerskými regiony.

Vinařské Litoměřice s malým jubileem

Horské silnice mezi Křimovem
a Vejprty jsou opravovány z úvěru

K

v Mostě člen Rady Ústeckého kraje Antonín Terber. „Jedním z velmi
důležitých poznatků, které jsem
v průběhu dvou let realizace projektu získal, je poznání, že rekultivace
realizované na území našeho kraje

Porota v rámci letošního ročníku hodnotila rekordní počet 369
vín, z toho 46 ze zahraničí. Soutěž
doprovázející Vinařské Litoměřice je
již druhým rokem uznána Ministerstvem Zemědělství ČR a vína jsou
hodnocena podle standardů Evropské unie OIV (mezinárodní stobodový systém hodnocení). Z přihlášených vzorků se ocenění dočkalo
142 vín, to je další rekord V. ročníku
Vinařských Litoměřic. Jaká vína ale
byla nejlepší? Celkem 14 vín získalo
počet bodů, umožňující udělení zlaté medaile a 128 vín stříbrné ocenění. Jejich počet by podle pořadatelů soutěže mohl být vyšší, pravidla
OIV však umožňují přiznání těchto
ocenění pouze 30 % z celkového
počtu přihlášených vín. „Počet přihlašovaných vín i soutěžících rok od
roku stoupá a dosáhl rekordního
počtu. Velmi nás to těší, pěstování
a výroba vína je součástí kulturní

Řada vítězů, žádný poražený

Součástí prvního veletržního dne
bylo slavnostní předání cen vinařské
soutěže, včetně udělení prestižního
ocenění Champion bílých vín, ceny
tradičně předávané hejtmanem Ústeckého kraje. Nejúspěšnější vinaři
se ale na slavnostně vyzdobeném
pódiu setkali s dalšími patrony akce
– předsedou Senátu ČR Přemyslem
Sobotkou, ministrem zemědělství
Petrem Gandalovičem, představiteli Cechu českých vinařů a dalšími.
A vinaři v závěru slavnostní předávací ceremonie vytvořili další rekord
výstavy. Držitelé 14 medailí, za zlaté
umístění, si pod taktovkou primáše
cimbálové hudby Donava, seřazeni
na pódiu jeden vedle druhého, zplna hrdla zazpívali populární folklórní písničku „Vínečko bílé“.

minulosti našeho kraje, a i když asi
nedosáhneme historických rozloh
vinic, kterých tu bylo přes 5000 ha,
je zřejmé, že víno a Ústecký kraj
k sobě neoddělitelně patří,“ prohlásil hejtman.

Výstava i s požehnáním
Letošní ročník Vinařských Litoměřic mimo jiné charakterizovala
číslice 5. Nejen že se tato výstava
konala již popáté, ale proběhla
v roce, v němž si obyvatelé královského města připomínají 950
let od roku 1057, kdy Spytihněv
II. podepsal Zakládací listinu Kapituly litoměřické, v níž byli jmenovitě zmíněni i vinaři. I proto je
v zahajovacím ceremoniálu tradičně pamatováno na požehnání
vínu, výsledku činnosti lidského
umu, kterého se i letos ujal emeritní biskup Litoměřického biskupství Msgr. Josef Koukl. Církevního
požehnání se dostalo také ﬁlmu

„Severočeský pohár“ ve střelbě 2007 v Lounech
N

a střelnici v Lounech-Nečichách se v uplynulých týdnech
uskutečnily již dva první závody ze
čtyřdílného „Severočeského poháru“ ve střelbě pro rok 2007. Otevřené závody v praktické střelbě
z pistole podle pravidel Mezinárodní asociace praktické střelby (IPSC)
letos pořádá pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce Klub
č. 52 IPSC Louny. Účastníky jsou
střelci z Ústeckého kraje, jenž zaujímá převážnou část bývalého Severočeského kraje (proto to označení),
ale i borci z ostatních krajů ČR.
První klubový a náborový závod
„levelu 1“ zahájil první dubnový
den vedoucí odboru kanceláře hejtmana kraje Ing. Aleš Konopásek
a slíbil účastníkům, že na závěrečném klání letos v září bude dekorovat vítěze jednotlivých kategorií
(dle věku) i divizí i vítěze absolutního sám krajský hejtman. A výsledky
prvního závodu v Nečichách? Uveďme alespoň nejlepší střelce z klubů
Ústeckého kraje: Divize standard,

Václav Černý z KPS Teplice po odstartování dlouhé střelecké situace v divizi standard (vpravo hlavní rozhodčí
Stanislav Körner)
kategorie „senior“: 1. František Ši- Teplice). V divizi revolver byl v seniomek (IPSC Termiti Ústí), 2. v katego- rech 2. Jan Prepletaný (KPS Teplice)
rii „ladies“ byla Helena Dlouhá (KPS a 3. Bohumil Klička (Termiti Ústí).
Na střelnici Louny-Nečichy proLovosice), 3. pak Jana Tesařová (KPS

běhlo před týdnem druhé kolo
Poháru (již po uzávěrce našich
novin) třetí se chystá na 1. srpna
a závěrečné pak na 29. září.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Navštivte s námi obec Stadice
a pomník Přemysla Oráče
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Přemyslovo pole bylo vyhlášeno Národní kulturní památkou v roce l962, ale „odpradávna“, jak stojí psáno na desce
vpravo, „uctívané národní tradicí, odkud pochází zakladatel
prvního panovnického rodu…“

J

méno obce Stadice zná snad
každý Čech, jenže ví všichni,
že Královské pole leží kousek od
krajského města? „Obecně mohu
říci, že tahle znalost není, bohužel,
moc rozšířená,“ říká náměstek
a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka. „A my to
musíme změnit.“ Proto navštívil
Stadice, které jsou částí obce Řehlovice. Se starostou obce Josefem
Macháčkem si prohlédl Královské
pole s pomníkem Přemysla Oráče, navštívil samotné Stadice, kde
měl dle legendy Přemysl z kmene
Lemuzů statek, chvíli postál i pod
lískou kousek od stadické návsi,
která podle novější legendy vzešla
na zmíněném poli. Další zastávka
patřila Královskému pramenu, kde
Přemysl napájel své voly či Volské

skále nad řekou Bílinou, která se
jim podle Kosmase otevřela, když
se jejich pán odebral za Libuší…
„Nemáme u nás v kraji zase až
tolik významných míst, která by
– i když jen podle legendy – zasahovala až do prvopočátků české
státnosti. Musíme tuto Národní kulturní památku více zapojit
do míst nabízených turistům, ale
předtím se mnohé musí změnit,“
říká Radek Vonka.
Pomník Přemysla Oráče bude potřebovat nenáročnou rekonstrukci,
zlepšit se musí značení na silnicích směrem ke Stadicím, o dálnici
nemluvě, vyřešit je třeba urychleně havarijní stav dvou objektů (na
místě bývalého statku či stavení
s „Přemyslovou“ lískou). Nejrychleji
by měl být posouzen stav stromů

a keřů podél Královského pole, připraví se restaurátorský záměr na
opravu Přemyslova pomníku, prvořadé už v této sezóně bude označit
na silnicích ve správě kraje odbočky
k této památce a kraj také vyvolá
jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic,
aby na D8 i na I/63 bylo upozornění na toto pamětihodné místo, ale
i další turisticky zajímavé lokality
v této části kraje. Snahou obce Řehlovice spolu s Ústeckým kraje bude
připravit kvalitní projekt na kompletní zkapacitnění této památky,
její revitalizaci a promyšlenější propagaci v rámci cestovního ruchu
celé ČR tak, aby se mohl ucházet
o zařazení do Regionálního operačního programu Severozápad
a mohl být spoluﬁnancován ze
strukturálních fondů EU.

Shodou okolností byli u pomníku v době,
kdy tu jednal náměstek a zástupce hejtmana
kraje Radek Vonka (vpravo) se starostou
obce Řehlovice (pod ní „patří“ i Stadice) členové výpravy z českých univerzit, kteří byli
hosty ústecké Univerzity Jana E. Purkyně

Pomník Přemysla Oráče
dali v roce 1841 postavit
Nosticové a je dílem
architekta F. Staumanna,
reliéfy se dvěma výjevy
(poselstvo kněžny Libuše
ve Stadicích a Přemysl
je vítán na Vyšehradě)
jsou od Josefa Maxe

Těsně před obcí Stadice je tato tabule s potřebnými
informacemi pro návštěvníky obce a pomníku Přemysla
Oráče. Škoda jen, že zatím chybí texty alespoň v dalších
světových jazycích – třeba v němčině a angličtině…

Kudy za Přemyslem?

Na místě tohoto stavení stával v dávnověku vladycký
statek rodu Lemuzů a podle pověsti odsud pochází
Přemysl Oráč. Škoda jen, že soukromý vlastník nynějšího
stavení nepokračuje rychleji při jeho rekonstrukci.

☛ Od Ústí nad Labem po silnici druhé třídy II/258 přes
Trmice směr Koštov – Nové
Stadice – Stadice – Přemyslovo pole (a dále Řehlovice)
☛ Od Teplic po rychlostní komunikaci I/63, před nájezdem na D8 sjezd přes Řehlovice a dále na Stadice až
do Ústí nad Labem
☛ Od hranic s Německem po
dálnici D8 až do Trmic, zde
sjezd na II/258 a dále viz
nahoře
☛ Cyklistická stezka číslo 307l,
která vede podél řeky Bíliny až do Stadic
☛ Řada značených tras pro
turisty na jihozápad od
krajského města
☛ Kontakt: obecní úřad Řehlovice, tel. 475 215 257,
www.rehlovice.cz a další
(navede vás seznam.cz)

Pár set metrů po silničce
je za Stadicemi směrem
k Ústí další pamětihodnost – tzv. Královský
pramen, kde podle
legendy napájel Přemysl
své voly. Místo je to
krásné, se státem chráněným stromem i malebným údolím Bíliny.
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Tři prvenství Dětského domova Tisá
projevu písně „Strach“ z repertoáru
L. Vondráčkové a ve hře na hudební
nástroj zvítězil Jan Kotlár s africkými
congy s úžasným smyslem pro rytmus a přesnost. Vrcholem koncertu
byla rytmická kompozice „Vyvolávač deště“, jejímž motivem byly tradiční tance afrických a australských
domorodců
Náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka byl úspěchem tisských
dětí potěšen. „V Dětském domově
a Školní jídelně v Tisé, naší příspěvkové organizaci, jsme letos v únoru
dokončili náročnou rekonstrukci za
43 milionů korun a přes tři desítky místních dětí a mládeže se tu

kromě zcela nového a moderního
ubytování dočkaly například keramické dílny s elektrickou pecí za sto
tisíc korun a mají tu i vlastní galerii.
Je vidět, že mladí v Tisé budou žít
nejen učením či zpěvem a hudbou,
ale také využijí svůj volný čas i při
dalších uměleckých aktivitách,“ říká
Radek Vonka.
Minulou neděli vystoupily děti
z Tisé s „Vyvolávačem deště“
v T-Mobile aréně v Praze v pořadu spol. Dell Computer, v květnu
budou reprezentovat náš kraj na
celostátních přehlídkách v Praze
a středočeském Kolíně. Snad ani
tam nezůstanou bez ocenění.

Jan Kotlár s africkými congy

N

a čtrnáctém ročníku krajské
přehlídky zájmové umělecké
činnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou v mosteckém divadle byli mezi účastníky z osmnácti
dětských zařízení, která zajišťují
ústavní výchovu v našem kraji, také
mladí amatérští umělci z Dětského
domova v Tisé, jehož zřizovatelem

Fotokvíz
M

inulý Fotokvíz zjevně zamotal
hlavu nejednomu z vás. Přesto se však našlo devět skutečných
znalců našeho regionu, respektive
Benešovska nad Ploučnicí. Správně odpověděli ti, kteří nám napsali, že jde o obec Jedlka, která
je částí Malé Veleně. Plastika,
kterou jsme vám představili před
rekonstrukcí a po ní, se jmenuje
Neposkvrněná a poznala ji Ludmila Šaldovská z Údlic, Miloslav
Peroutka z Děčína a Jindřich
Žofka z Mostu. Tuto trojici od nás
čekají drobné upomínkové dárky.
Dnešní fotohádanka nás zavede
do doby renesance, tedy času, kdy
je datován vznik stavby zámku
v jednom z nejsevernějších výběžků naší republiky a zároveň regionu. Ústecký kraj na jeho obnovu
v rámci Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
v roce 2005 uvolnil částku 1 650
tisíc korun, a to na stavební úpravy a odstranění statických závad
budovy. Je to vůbec nejvyšší příspěvek, který byl v rámci tříleté
existence programu přidělen. V roce 2006 šlo na tuto nemovitost
470 000 korun, kdy byla zhotovena a osazena okna do 3. podlaží
zámku. Letos už město v rámci Programu na obnovu zámku
o podporu Ústecký kraj nežádalo
a snaží se čerpat ﬁnanční prostředky z Evropské unie. Napište nám

jméno města, kde se zámek
z dnešního snímku nachází.
Pomůžeme vám nápovědou, že
je takřka v centru města, původně byla na jeho dnešním místě
v letech 1566 – 1573, v době vlády Jiřího z Poděbrad, vybudována
dřevená tvrz, k níž náležel pivovar,
sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel. V letech 1566 – 1573
nechal nový majitel panství Arnošt
ze Šlejnic na místě tvrze vybudovat
nové reprezentační sídlo ve stylu
saské renesance. Panství a zámek
pak v průběhu let změnilo mnohokrát majitele, tím posledním byl
Ervín Leopold Nostitz – Rieneck.
Po válce byl zámek jako německý
majetek zkonﬁskován a jeho vlastníkem je město. Nově navrhované
využití zámku, který se stále celkově rekonstruuje, je víceúčelové. Jsou zde již zrekonstruovány
prostory pro regionální informační
centrum, veřejný internet, cukrárnu a prostory pro potřeby města.
Po skončení rekonstrukce se revitalizace dočká také přilehlý park.
Přejeme vám, milí čtenáři, hodně
štěstí při zdolávání naší hádanky.
Vaše odpovědi očekáváme na
naší adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení tiskových
informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem, případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

Dětský domov v Tisé navštívili v březnu na svém
výjezdním zasedání také členové rady kraje

Ruku k dílu při dosazování vzrostlé lípy, která se určitě stane dominantou atria školy, přiložili všichni hosté (zprava) Zdeněk Kubínek, starosta
Roudnice n. L., člen Rady Ústeckého kraje Pavel Kouda, ředitel ﬁrmy
Lesprodukt Poplze Josef Fridrich a ředitelka školy Helena Všetečková

Soutěž o ceny
Naši milí čtenáři,
chcete-li se zapojit do naší
soutěže o ceny, vezměte papír
a tužku, sedněte k psacímu
stroji nebo spíše počítači a napište nám 10 – 15 řádků na
téma: „Co pro mne znamená
Ústecký kraj“.
Každý měsíc pod touto výzvou
zveřejníme nejhezčí příspěvek.
Takže: pište na téma „Co pro
mne znamená Ústecký kraj“.
Nezapomeňte uvést své plné

jméno, adresu a mailový nebo
telefonický kontakt. Na obálku dopisu nebo do záhlaví emailové zprávy uveďte heslo
SOUTĚŽ O CENY. Redakce Krajských novin si vyhrazuje právo
příspěvky vybrané ke zveřejnění krátit či stylisticky upravit.
Autoři příspěvků, vždy jeden
měsíčně, budou odměněni hodnotnou věcnou cenou, která jim
bude jejich Ústecký kraj trvale
připomínat.

Těšíme se na vaše příspěvky,
tentokrát do pondělí
14. května!

Můžete také využít e-mailovou
adresu: sebesta.z@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
odd. tiskových informací
Velká Hradební 48
400 02 Ústí n. L.
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působení na ekologické a estetické povědomí mládeže. Druhý pak
volnočasová aktivita, protože se
žáci budou o zeleň starat ve svém
volném čase a vytvořili si k tomu
v domově mládeže kroužek. Pro
mnohé, kteří mají přírodu zvlášť
rádi, může být zvelebené atrium školy místem poučení. Je zde
totiž velmi pestrá skladba stromů
a dřevin, které rozkvetou a přilákají
i zpěvné ptactvo a užitečný hmyz.“
Pro další zájemce o zapojení do
projektu ještě informace: stromy
je možné pořídit a vysázet z vlastních prostředků a vlastními silami
nebo za podpory sponzorů či se
do akce zapojit formou adopce
dřeviny. Svou dobrou vůli lze vyjádřit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS
STROM na číslo 87777.

TO

a hrozbu stále větší produkce
oxidu uhličitého a vzniku skleníkového efektu na podzim loňského roku reagovala OSN vyhlášením
celosvětové kampaně, jejíž součástí
se stala i akce Miliarda stromů, ke
které se připojila česká Nadace Partnerství s programem Strom života.
Očekává se, že by letos prostřednictvím nadačních příspěvků z tohoto
programu mohlo být v ČR vysázeno
na 10 000 stromů. Této akce, která je jako šitá pro žáky, studenty
a neziskové organizace, se jako
jedna z prvních v kraji k programu
přihlásila Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště v Roudnici nad Lab., jíž zřizuje Ústecký kraj.
„Rozhodli jsme se pro ni hned
z několika důvodů, řekla ředitelka
školy Helena Všetečková. „První je

ÍZ

Strom života zvelebí atrium roudnické školy
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je Ústecký kraj. Děti soutěžily ve hře
na hudební nástroj, sólovém zpěvu,
recitaci, tanci, dramatické tvorbě
a samostatnou soutěž měly i hudební soubory. Děti z Dětského
domova v Tisé dosáhly vítězství ve
třech hlavních kategoriích. Zpěvačka Kristína Horváthová ohromila
čistotou intonace a suverenitou

duben 2007

Pozvánky
● Kde se pivo vaří, Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci,
6.5.- 26.8., hlavní budova. Výstava o historii vaření piva uskutečněná ve spolupráci se Zemědělským muzeem v Praze.
● Tenkrát v Chomutově, Oblastní muzeum v Chomutově, 19.4.
- 10.6., radnice. Chomutovští
Němci a Češi v květnu a červnu
1945.
● Antonín Kratochvíl a české
pivo, Oblastní muzeum v Chomutově, 3.5. - 2.6., radnice.
Světoznámý fotograf pro Pilsner
Urquell.
● Takhle to vidíme MY … A co
vy na to?, Regionální muzeum
v Teplicích, 23.4. - 13.5., jízdárna. Výstavu pořádá Arkádie,
společnost pro komplexní péči
o zdravotně postižené.
● 33 let archeologické práce na
zámku v Bílině, Regionální mu-

zeum v Teplicích, 3.5. - 17.6.,
výstavní místnosti. Archeologická výstava k 110. výročí založení
muzea v Teplicích.
● 100 let od vzniku světového
skautingu a narození Jaroslava Foglara, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 4.4.
- 12.6., vitríny, W. Churchilla 3.
Výstava připravená ve spolupráci
s ústeckými skauty. (vstup volný)
● Figury a práce na papíru, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 19.4. - 30.5.
Koncepce výstavy děl Ivana
Ouhela je postavena na dvou
zdánlivě kontrastujících pólech
– zobrazení ﬁgury a krajiny.
● Myšlenky, Oblastní muzeum
v Lounech, 27.3. - 20.5. Výstava
žákovských prací výtvarného oddělení ZUŠ Louny. Vystavují žáci
učitelek: J. Molovčákové, K. Pacltové a J. Riedlové.

Maďarské kulturně-společenské jaro
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Co pro mne znamená
Ústecký kraj
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sou to stále opuštěnější vesničky s chmelnicemi na okraji
Džbánské vrchoviny, je to kopec
Výrov, jsou to homole Českého středohoří s tiše klouzajícími
větroni nad Ranou. Ústecký kraj
jsou hluboké jámy dolů s rypadly,
která v noci ozářená světly jsou
jako horská dráha v lunaparku,
je to krajina pulzující životem
pod elektrickými dráty jako pod

rybářskou sítí. Je to krajina ničená velkorypadly a zošklivená
vytlučenými okny bývalých továren a opuštěných kravínů. Můj
kraj je krásné historické město
s odpornou moderní kašnou, je to
krásná lázeňská čtvrť s rozpadající
se budovou městských lázní, nad
jejímž půvabem se zastaví srdce
a nad jejím stavem rozum. Jsou to
malé vesničky se špatnou dopravou, je to jen pár mladých nadšenců, kteří odcházejí do škol a říkají
s básníkem – „já se tam vrátím“.

Jsou to staré hrady na kopcích,
rozpadlé nebo lákající turisty. Jsou
to sjezdovky na Bouřňáku, závody psích spřežení, zahrada Čech,
řeky a záplavy. Jsou to věřící jdoucí
do svých kostelíků, aby prosili za
své blízké a svůj kraj. To všechno
a mnohem víc je Ústecký kraj,
který může být moderní a průmyslový, romantický, starodávný,
rekreační, veselý, smutný…, ale
vždy Můj Ústecký kraj.
Jarmila Maťátková, Žatec

lázeňských Teplicích, kde sídlí
jedna z organizačních jednotek Svazu Maďarů žijících v českých zemích, se v květnu uskuteční řada akcí už třetího ročníku
„Maďarského kulturně-společenského jara“. Vlastně po celý tenhle jarní měsíc (od 2. až do 30.)
bude v Galerii UVU zpřístupněna
výstava kreseb dětí národnostních
menšin a potom budou následovat
další zajímavé akce. Například na
sobotu 12. května se v restauraci
Gastrotep od 16 hodin připravuje
beseda o vzájemných vlivech české
a maďarské kultury a tradic na
upevňování přátelství, kterou uvede dr. Ferenc Kulina, předseda teplického svazu, a přednášet budou
Stanislav Mrklas a Jiří Bača. O šest

dní později, v pátek 18. 5., předvedou studenti Konzervatoře Teplice
díla Bély Bartóka a Antonína Dvořáka (restaurace Luna). V sobotu 26.
května od 19 hodin vystoupí v teplických Městských sálech maďarský
Vysokoškolský folklorní soubor
„Nyitnikék“ v doprovodu skupiny
„Kukorica“. V rámci zahájení 254.
lázeňské sezóny (26. - 27. května)
také nabídnou mistři kuchaři ze
Szólnoku pravý maďarský guláš
a chystá se rovněž tradiční Teplický
maďarský majáles (sobota 26. 5.
od 20 h. v restauraci Městské sály
v Trnovanech).
Jedním z partnerů teplické organizační jednotky Svazu Maďarů žijících v českých zemích je také Ústecký kraj.
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