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Samospráva Ústeckého kraje dovršila 15 let svého fungování, které je 
bezprostředně spjato i s činností měst a obcí našeho kraje. Rada Ústeckého 
kraje se rozhodla pod mottem:

„15 LET PRÁCE PRO VÁS“

prezentovat náš region, naše města a obce.

Je celá řada věcí, které se za 15 let v našem regionu povedly, nebo nás posunuly 
dopředu. Je toho hodně, čím se může Ústecký kraj jako region pochlubit. Řadu 
věcí občané vnímají už jako samozřejmost. I proto je dobré připomenout 
změnu  i úsilí, které pro vývoj bylo potřeba vyvinout. Cílem této akce je 
podporovat loajalitu a vztah občanů k našemu kraji a zvýšit zájem občanů o 
dění v něm.

Dne 24.5.2016 se uskutečnila v Oblastním muzeu v Mostě vernisáž výstavy 
Ústeckého kraje. V úvodním slovu vystoupil ředitel oblastního muzea v Mostě 
pan Michal Soukup a přivítal řadu významných osobností regionu v čele 
s hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚSTECKÉHO 

KRAJE „15 LET PRÁCE PRO VÁS“

Oblastní muzeum Most

24.5.2016 od 16,30 hodin

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/


Hlavní projev provedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který zahájil 
vernisáž výstavy pro Mostecko, co se za 15 let povedlo a vybudovalo.

„Stejně jako ostatní části našeho krásného kraje může se i Mostecko pochlubit 
řadou změn v průběhu uplynulých patnácti let,“ řekl Oldřich Bubeníček na úvod 
akce, kdy ocenil patriotismus zdejších občanů.

Dvacítka výstavních panelů představuje jednotlivě úspěchy sedmi okresů kraje, 
na dalších jsou prezentovány jeho výsledky s tematickým zaměřením. 
Návštěvníkovi se tak slovem i obrazem představí oblast sportu, památek a 
kultury, dopravy, ale také rekultivace krajiny, životního prostředí a cestovního 
ruchu, školství, zdravotnictví i podnikání.  

Primátor města Mostu Jan Paparega přivítal účastníky na Mostecku a pozval 
všechny k prohlídce fotografií a také ochutnávce regionálních potravin. Hostům 
vernisáže zahrálo při příchodu trio pro dva klarinety a fagot členů 
Festivalového orchestru Petra Macka.



Okresní agrární komora Most na této akci provedla výstavku a ochutnávky 
regionálních potravin Ústeckého kraje, a to:

BILBO šmak s.r.o., Most
Obložené mísy masných výrobků, sýrová 
obložená mísa, minirohlíčky

Pekařství Oertelt s.r.o., Most
Špaldové řezy, svatební koláčky, chléb 
krájený, křehouš

MIPO Market s.r.o., Most
Marcipánový dort s nápisem:
„15 LET PRÁCE PRO VÁS“

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely Jablečné mošty

Rodinná forma s.r.o. Chovaneček, 
Litoměřice

Novobranské korálky, PRŠUTO Klášterní 
šunka

Polabské mlékárny, a.s. Kozí sýr GOUDA

Občerstvovací servis poskytla mostecká Střední škola gastronomie a služeb. 
Regionální výrobky všem účastníkům výstavy velmi chutnaly a všichni dobře 
hodnotili vzhled, kvalitu a čerstvost prezentovaných výrobků.

Setkání účastníků výstavy proběhlo ve velmi přátelském a srdečné ovzduší 
v rekonstruovaných půdních prostorách muzea.

Závěr prezentace 15 let Ústeckého kraje – 15 let práce pro Vás“ proběhne 
v rámci výstavy Zahrada Čech od 9.9. do 17.9.2016.

NA TUTO AKCI VÁS UŽ TEĎ VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!
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