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Tentokrát vás zveme do Regionálního
muzea v Teplicích

Hospodaření
pro všechny
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Naše pozvánka
leden 2008

● Investice za téměř 20 miliard korun putovaly v uplynulém
roce do Ústeckého kraje a ten byl
velikostí nových investic nejúspěšnějším krajem ČR. Dle agentury
CzechInvest si region zvolilo 31
domácích i zahraničních investorů. V kraji, který dlouhodobě trpí
vysokou nezaměstnaností, tak
v nejbližších letech vznikne přes
6,5 tisíce nových pracovních míst.
● Další hejtmanský den se
uskuteční už příští úterý 29.
ledna. Hejtman Jiří Šulc navštíví
Litoměřicko, kde bude besedovat
s představiteli samospráv i občany. Postupně se Den hejtmana
Ústeckého kraje dostane do Litoměřic, Terezína a Lovosic.
● Od 14. ledna převzalo Krajské
operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje činnost střediska územního odboru Litoměřice.
Krajské středisko tak funguje pro
Ústí nad Labem, Teplicko, Děčínsko, Mostecko a Lounsko, kde
sídlí tamní odbor hasičů v Žatci.
● Jste to vy? To je název soutěže, kterou organizoval Ústecký
kraj spolu s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. a probíhala prostřednictvím SMS zpráv.
Počátkem jara budou vylosováni
výherci této soutěže, jejímž posláním je zlepšení situace v oblasti
třídění odpadu. Ceny budou stát
za to: zájezd do Alp, horské kolo,
mobilní telefony atd.
● Třináct lidí se vloni v našem
kraji nově nakazilo virem HIV
a jejich počet roste. Zatímco v roce 2000 jich bylo 33, vloni stoupl počet nakažených na číslo
85, což dostalo Ústecký kraj na
nelichotivé 4. místo v republice.
Nejvíce lidí nakažených HIV žije
v Praze – 518.
● Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje má
v celém regionu 19 výjezdových
stanovišť v 10 oblastních střediscích. Operativní záchranu života
pacientů včetně jejich převozu do
jednotlivých nemocnic zajišťuje
více než 500 zaměstnanců s 60
nejmodernějšími sanitními vozy.
● Asi pět tisíc občanů Ústeckého kraje se hlásí k maďarské
národnosti, v celé ČR to je přibližně 20 000 lidí. Tyto občany
reprezentuje Svaz Maďarů žijících
v českých zemích, k nejaktivnějším patří organizační jednotka
v Teplicích. Právě ta chystá do
lázeňského města na květen tradiční Maďarské kulturně-společenské jaro.
● Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v prosinci loňského
roku na Litoměřicku – 8,5 %. Naopak největší byla v okrese Most
– 15,5 %. Celkem bylo v kraji
v prosinci bez práce 46 986 lidí,
a to včetně dlouhodobě nemocných a žen na mateřské dovolené. Uvedl to ČSÚ.
● V bruselském zastoupení
Ústeckého kraje, jež sídlí v Českém domě už působí od loňského roku Markéta Pokorná
a počátkem února tu nastoupí
rovněž Josef Mudra. Oba jsou
zaměstnanci krajského úřadu,
konkrétně odboru kanceláře
hejtmana Ústeckého kraje.
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První v roce 2008:
Románek
z Chomutova
T

radiční a milá akce – ﬁnanční dárek prvnímu občánkovi Ústeckého kraje – byla zachována i v letošním roce. Na Nový rok, půldruhé hodiny po půlnoci se v chomutovské nemocnici mamince Petře
Tůmové narodil syn Románek, jenž nese po svém otci příjmení Saufﬂet
a měl 3,2 kilogramu a 52 centimetrů. V pátek 4. ledna navštívili maminku
a „slavného“ občánka v doprovodu ředitele nemocnice Petra Hossnera
představitelé Ústeckého kraje – v zastoupení hejtmana Jiřího Šulce jeho
náměstek a zástupce Radek Vonka a člen krajské rady Vladimír Záhorský.
Mamince prvního krajského občánka Petře Tůmové předali kytici a malý Románek dostal do vínku a kolébky symbolický šek na 20 tisíc korun
jako dar od Ústeckého kraje. Otec, rovněž Roman, má dvaadvacet let a je
skladníkem, Petře Tůmové je osmnáct a ještě letos chce odmaturovat na
Střední škole stavební v Chomutově, kde studuje obor písmomalířství.

O jízdném, zpoždění
i novinkách na železnici

Po Utrechtu bylo Brno

Hejtman Jiří Šulc se ptá náměstka generálního
ředitele Českých drah Jiřího Koláře
JK: Prakticky po celý rok 2008
bude platit jízdní řád, který vstoupil v platnost na začátku prosince
2007. V něm se změnila například
taktová ramena osobních vlaků,
kdy jezdí přímé osobní vlaky z Děčína směrem na Most a z Ústí nad
Labem do Roudnice nad Labem.
Novinkou je také propojení regionálních vlaků Ústeckého a Středočeského kraje, takže jsou vedeny
přímé osobní vlaky z Ústí až do
elmi netradičně jsme ten- Prahy. Více spojů v pravidelných
tokrát pojali hlavní roz- intervalech bylo zavedeno i na
hovor krajských novin. Role dalších tratích. Snažíme se zlepšit
se změní; hejtman Ústecké- také přípojové návaznosti v důho kraje Jiří Šulc nebude na ležitých přestupních uzlech. Tyto
otázky odpovídat, ale naopak prvky chceme posilovat i při příje pokládá, a to náměstkovi pravě jízdního řádu na další rok,
generálního ředitele Českých která začne již za několik týdnů.
drah pro osobní dopravu Jiří- Proto by občané měli své poznatky
mu Kolářovi.
a návrhy ke zlepšení jízdních řádů
zasílat na krajský úřad Ústeckého
JŠ: Jaké novinky pro Ústecký kraje již nyní.
kraj připravují České dráhy
v roce 2008?
Pokračování na str. 5
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Krátce z kraje

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu
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stecký kraj není velký, ale velká
je Evropa a jsou spousty zemí,
kde je o Českou republiku a její
turistická centra, kulturní památky,
přírodní unikáty a historii zájem.
Proto se také Ústecký kraj pravidelně zúčastňuje vybraných veletrhů
cestovního ruchu, prezentuje se
v samostatných expozicích nebo
jako součást celé ČR. Přibírá k sobě
další vystavovatele z regionu, třeba
velká města, obecně prospěšné společnosti z oblasti turismu a podobně. V letošním roce se představí
Ústecký kraj na patnácti zahraničních veletrzích cestovního ruchu
a na třech domácích, celkem jej tato
účast přijde z krajského rozpočtu
na méně než 2,4 milionu korun,
a to včetně pronájmu výstavních
ploch, nákladů na dopravu, zápisů

Jedním z vystavovatelů v expozici Ústeckého kraje bylo i Tolštejnské panství, o.p.s. Samotný mikroregion Tolštejn vznikl v roce 1999 a zahrnuje
území na jihu šluknovského výběžku se 140 km2 a více než 24 tisíci
obyvatel.
do katalogu či ubytování. Je to také
díky účinné spolupráci s agenturou
Czechtourism, jež poskytuje řadu
expozic v zahraničí zcela zdarma.
Dvanáct měsíců v roce, osmnáct
veletrhů, hlavní nápor samozřejmě ještě před prázdninami. Leden
začal v nizozemském Utrechtu (kraj
tam byl už popáté), pokračoval na

18. ročníku Regiontouru v Brně,
z něhož je náš snímek, následoval
Ferienmesse ve Vídni a právě tento
víkend se s naším regionem mohou
seznámit návštěvníci drážďanského Reisemarktu. A v únoru budou
rychle následovat Madrid, Hamburk, Brusel, Mnichov a Holiday
World v Praze…
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● Rozpočet Ústeckého kraje,
schválený dne 19. prosince 2007
krajským zastupitelstvem počítá
v roce 2008 s celkovými výdaji ve
výši 11,381 miliardy korun. Nejvíce peněz z krajské pokladny půjde
do oblasti vzdělávání, do veřejné
dopravy a údržby silnic, dále do
zdravotnictví a do sociálních služeb.
Část výdajů budou tvořit peníze,
rozdělované v krajem vyhlašovaných dotačních programech. V letošním roce se jedná o více než 369
milionů korun, což je o 39 milionů
více než v loňském roce.
● Ústecký kraj poskytne návratnou ﬁnanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti sociální
do doby poskytnutí první splátky
dotací z dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Finanční výpomoc v celkové výši
23,225 milionu korun, vratná do
30. dubna 2008, bude rozhodnutím krajské rady poskytnuta 12
zařízením.
● Krajští radní na svém druhém
letošním zasedání prodiskutovali
rozdělení ﬁnančních prostředků
k zajištění regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji na rok
2008. Schválili přidělení 1,02 mili-

onu korun Severočeské vědecké
knihovně v Ústí nad Labem a doporučili krajským zastupitelům přidělení příspěvků pro Městskou
knihovnu Děčín, Středisko knihovnických a kulturních služeb města
Chomutova, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou
knihovnu Louny, Městskou knihovnu Žatec, Městskou knihovnu Most
a Regionální knihovnu Teplice v celkové výši bezmála 7 mil. Kč.
● I v tomto roce Ústecký kraj přispěje na zajištění Ambulantní pohotovostní péče. Krajští zastupitelé
odhlasovali seznam měst a obcí,
jimž bude za stanovených podmínek poskytnut příspěvek v souhrnné výši 13,8 milionu korun.
● Ústecký kraj bude partnerem
projektu „Revitalizace území v rámci Evropy“ (UNWIRE), krajští radní
odsouhlasili i ﬁnanční podíl ve výši
44 197 €. Zmíněný projekt je součástí programu Interreg IV C a pro
kraj představuje přínos v oblasti
předávání evropských zkušeností
v oblasti obnovy vodohospodářského režimu krajiny a obnovy
biologické rozmanitosti v suchém
a teplém klimatu krajiny s rozsáhlou zemědělskou výrobou.

Zeptali jsme se
Pavla Koudy, člena rady kraje pro oblast školství

Jak naplňují naše střední odborné školy požadavky zaměstnavatelů a obecně trhu práce
na nové technicky vzdělané
odborníky?
Hned na úvod bych rád zdůraznil, že střední odborné školy
pozorně sledují vývoj trhu práce
a požadavky na odbornost a zaměření absolventů a reagují dle svých
konkrétních možností co nejpružněji. Poptávka zaměstnavatelů je
však pouze jedním z faktorů, které ovlivňují žáky posledních ročníků základních škol při výběru další
studijní cesty a plánování profesní kariéry, to znamená při výběru
konkrétního oboru vzdělání ve
střední škole. Velmi významný
a v poslední době často zmiňovaný je demograﬁcký vývoj, charakteristický dlouhodobým poklesem
počtu žáků ve vzdělávací soustavě, který vede k uvolňování kapacit škol a tím i k snazší dostupnosti jakéhokoliv žákem zvoleného
oboru. Svou roli hraje také zdůrazňovaný význam maturitního
a vysokoškolského vzdělání pro
profesní úspěšnost budoucích
absolventů, který ve svém důsledku vede k tomu, že až 80% absolventů středních škol pokračuje
v terciárním vzdělávání, čímž

odkládá svůj vstup na trh práce.
Vzdělání v oborech technických je
tradičně považováno za náročné
a pro žáky méně atraktivní. Ke zboření tohoto mýtu, k opětovnému
zatraktivnění a popularizaci technického vzdělání, je nutná dlouhodobá a cílená spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů. O tom, jak
taková dobrá a efektivní spolupráce při výchově a získávání technicky vzdělaných odborníků vypadá,
byla konference, která se konala
dne 15. ledna v budově krajského úřadu. Jednání, které zahájil
náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka, se zúčastnila řada
středních odborných škol spolu se
svými partnerskými ﬁrmami, představitelé hospodářských komor,
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a úřadů práce. Byla prezentována řada příkladů vynikající a osvědčené spolupráce školy
a ﬁrmy při cílené konkrétní a zejména praktické výchově budoucího absolventa a budoucího technického odborníka. Rád bych zmínil
spolupráci Integrované střední školy stavební v Ústí n. L. a ﬁrmy Metrostav, Střední školy technické ve
Varnsdorfu a ﬁrmy TOS Varnsdorf,
Střední školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem
s ﬁrmou MEVA Roudnice nad
Labem a v neposlední řadě spolupráce Střední školy energetické
a stavební v Chomutově s Českým
svazem zaměstnavatelů v energetice. V celkem 19 vystoupeních
zazněla celá řada podnětných
návrhů a doporučení jak dále řešit
nedostatek technických pracovníků
na trhu práce a jak získat budoucí
žáky do technických oborů vzdělání. Osobně jsem přesvědčen, že
trend spolupráce škol a ﬁrem, který byl na konferenci prezentován,
je jediný možný a že ve výsledku
povede k postupnému vyřešení
současné nepříznivé situace.

Desátý Zlatý Erb
Ú

stecký kraj ve spolupráci se
sdružením Zlatý Erb i v tomto
roce vyhlásil krajské kolo desátého
ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí. Soutěžit mohou
weby měst, obcí a regionů
zaměřené na turistický ruch. Uzávěrka pro
podávání
přihlášek
je už 30. ledna, pro
přihlášení do
soutěže
je
nutno použít
formulářů a využít
pokynů na webové
stránce http://zlatyerb.
obce.cz/. Informace pdá
též vedoucí odboru informatiky a organizačních

věcí krajského úřadu Jan Jelínek
(e-mail: jelinek.j@kr-ustecky.cz).

Na dvou školách ve Varnsdorfu
N

áměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka navštívil s doprovodem dvě odborné školy ve Varnsdorfu na severovýchodě kraje, a to
Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, kde je ředitelem
Jan Hodničák, a Střední školu technickou (ředitel František Hricz). Společným jmenovatel obou jednání
a prohlídek zařízení byla spolupráce
všech tří škol ve Varnsdorfu (třetí je
Střední škola služeb a cestovního
ruchu) při náboru budoucích žáků,
vzdělávací programy s ohledem na
potřeby zaměstnavatelů, úzká spolupráce s největším podnikem města, jímž je TOS Varnsdorf, ale také
účelné využívání krajských ﬁnancí
určených pro tato školská zařízení.
Ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole je v současné
době 525 žáků, přičemž kapacita
je 560; od akademického roku
2008/2009 tu navíc otevře Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vysokoškolské studium bakalářského typu. Radek Vonka se tu seznámil také s mimoškolními aktivitami
mládeže, činností nedávno otevřeného společenského centra pro
studenty s internetovou kavárnou,
prohlédl si školní kuchyň s jídelnou,
kterou Ústecký kraj rekonstruoval

nákladem přesahujícím deset milionů korun a dozvěděl se také, že
jen opravdu malý počet absolventů VOŠ a SPŠ je evidován na úřadu
práce.
Střední škola technická s 349 žáky
je jednou z nejmodernějších odborných škol nejen Ústeckého kraje,
ale celé ČR. Vloni se s úspěchem její
žáci a budoucí
odborníci
před-

stavili na brněnském Mezinárod- regionálního operačního programu
ním strojírenském veletrhu (jedna – z peněz strukturálních fondů EU,
z deseti českých škol), známá je tato Ústeckého kraje a státu.
škola spoluprací s varnsdorfským
TOSem a její pýchou je odborná dílna pro strojní obrábění kovů mimo
jiné s číslicově řízenými stroji, která
byla pořízena v programu Společného

Jeden z CzechPointů je i v sídle kraje
Provoz záchranky ve
Velkém Šenově je 24 hodin P

D

vanáct záchranářů a stejný počet řidičů Zdravotnické záchranné služby z Rumburku a Velkého Šenova bude rotovat v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém
provozu na výjezdovém pracovišti Zdravotnické záchranné služby,
příspěvkové organizace Ústeckého
kraje ve Velkém Šenově. To bylo
slavnostně otevřeno v pondělí 14.
ledna. Za zřizovatele příspěvkové
organizace byl přítomen náměstek
hejtmana Petr Fiala, člen krajské
rady Vladimír Záhorský a vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petr Severa.
„Domnívám se, že jdeme správným směrem. Ústecký kraj podpo-

ruje rozvoj zdravotnické záchranné
služby, její činnost a má zájem na
tom, aby nepřetržitá přednemocniční péče byla dostupná co největšímu počtu našich obyvatel. Tady ve
Velkém Šenově došlo k velké změně, kdy z dvanáctihodinového nočního provozu se stal provoz nepřetržitý. A to je, myslím si, informace,
která je skutečně pozitivní. Šluknovský výběžek je díky zeměpisné poloze, zvlášť v zimních podmínkách,
hůře dostupný. Proto chceme a je
v našem zájmu, aby tu pracoval tým
zdravotníků, který dokáže zvládat,
kromě běžných případů, hlavně
akutní stavy spojené s ohrožením
života,“ říká zástupce kraje.

I zde ve Velkém Šenově bude lékařům k dispozici toto moderní sanitní
vozidlo VW Transporter rychlé záchranné služby, které je identické s ostatními v kraji i svým vnitřním vybavením

rostřednictvím pracovišť systému CzechPoint mají také občané Ústeckého kraje od nového
roku možnost vyřídit svoji agendu
s úřady jednodušeji. V regionu je
jich celkem sedmadvacet a jedno
z nich sídlí v hlavní budově centra
Krajského úřadu Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem, na adrese Velká Hradební 48. Kontaktní místo
CzechPointu v krajském úřadu
je otevřeno v pondělí a ve středu
vždy od 8.00 do 10.00 hodin. Na
jednom místě nabízí vyřízení výpisů
z obchodního a živnostenského
rejstříku, výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z rejstříku trestů.

Pořízení výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku je shodně
zpoplatněno. Částka za první stranu výpisu je zákonem omezena na
100,- Kč, každá další strana výpisu
je nejvýše za 50 korun. Jiná pravidla
platí pro pořízení výpisu z Rejstříku trestů. V případě, že je možné
vyřídit žádost o výpis elektronicky, zaplatí klient rovněž 50 korun,
pokud ne, tedy musí být manuálně
zpracována na pracovišti Rejstříku
trestů, musí zájemce o výpis doplnit
žádost kolkem v hodnotě 50,- Kč.
Okolkovanou žádost zašle krajský
úřad k dalšímu zpracování.
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Obecní úřad
Městský úřad
Městský úřad
Magistrát města
Městský úřad
Obecní úřad
Obecní úřad
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Obecní úřad
Magistrát města
Městys
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad
Magistrát města
Městský úřad
Krajský úřad
Magistrát města
Městský úřad
Obecní úřad
Městský úřad

Bílina
Brozany nad Ohří
Budyně nad Ohří
Česká Kamenice
Děčín
Duchcov
Hrušovany
Chlumec
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Krásná Lípa
Litoměřice
Litvínov
Louny
Lubenec
Most
Panenský Týnec
Podbořany
Rumburk
Šluknov
Teplice
Trmice
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Varnsdorf
Velké Březno
Žatec

Břežanská 50
č.p. 75
Mírové nám. 65
nám. Míru 219
Mírové nám. 1175
nám. Republiky 5
Hrušovany 15
Krušnohorská 39
Mírové nám. 1
Nám. Dr. E. Beneše 85
Masarykova 246/6
Mírové nám. 15/7
nám. Míru 11
Mírové nám. 35
Podbořanská 51
Radniční 1
č.p. 10
Mírová 615
Tř. 9. května 1366/48
nám. Míru 1
nám. Svobody 2
Fűgnerova 448
Velká Hradební 48
Velká hradební 2336/8
nám. E. Beneše 470
Děčínská 211
nám. Svobody 1

Bílina
Brozany nad Ohří
Budyně nad Ohří
Česká Kamenice
Děčín
Duchcov
Hrušovany u Chom.
Chlumec
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Krásná Lípa
Litoměřice
Litvínov
Louny
Lubenec
Most
Panenský Týnec
Podbořany
Rumburk
Šluknov
Teplice
Trmice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Varnsdorf
Velké Březno
Žatec

Statistika nuda je? Chudí na severu – realita a fikce
P

ondělní titulní článek v severočeské mutaci významného
celoplošného deníku mne zaujal
hned několika věcmi. Informace
o tom, že na základě statistických
dat je na tom třetina Severočechů
tak zle, že nemá na oblečení, se
v palcovém titulku vyjímá skutečně
bombasticky. Statistici v roce 2007
z odpovědí v osmi stovkách dotazovaných domácností například
vypočítali, že přes deset procent lidí
má potíž vůbec vyjít s měsíčním příjmem a pro necelou čtvrtinu je problémem platba za bydlení. Naštěstí
jen pouhého půl procenta lidí si prý
nemůže dovolit barevnou televizi.
A tak jsem si prošel i jiné statistické údaje, vycházející ze skutečně exaktních dat a nikoli z pocitů
dotazovaných. Je totiž dávno známo, že pokud se někoho zeptáte
na ﬁnanční situaci, většinou vám
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Z jednání rady a zastupitelstva
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odpoví, že není dobrá. Vždycky
by totiž mohlo být lépe. Jedenáct
procent domácností na druhou
stranu uvedlo, že ﬁnanční problémy nemají.

Za velice důležitý ovšem považuji také údaj, že mnoho lidí uvádí
potíže se splácením půjček. Tento problém bych ale nadřadil nad
všechny citované, protože začíná
připomínat tikající nálož. Je totiž jen
na osobní odpovědnosti každého
jednotlivce, zda dokáže ovládnout
touhu po luxusní dovolené, či nejnovějším výkřiku z oblasti spotřební
elektroniky, eventuálně lepším autě,
než má soused. Statistika také neříká jaké procento domácností uvádělo příjmy ze zaměstnání a jaké
příjmy ze sociálních dávek. Jenže na
severu rozhodně nejsou neobvyklé případy, kdy k okénku v hypermarketu, kde se vyřizují prodeje
na splátky, přináší zákazník nikoli
potvrzení o příjmu ze zaměstnání,
či kopii daňového přiznání, nýbrž
papírek o výši příjmů ze sociálního
odboru radnice či z úřadu práce.

A pokud ona výše příjmu odpovídá
požadavkům poskytovatele úvěru,
DVD rekordér nebo plazmová televize jsou doma…
Že to je absurdní? Pochopitelně.
Když k tomu připočteme srdceryvné nářky nad třicetikorunovým
regulačním poplatkem u lékaře,
které pronáší návštěvník výčepu
nad pátým pivem (které stojí dvacetikorunu), pocit absurdity stoupá.
Statistici dali Severočechům
možnost zafňukat si a postěžovat.
Novináři si vychutnali nové katastroﬁcké téma. O tisících nových
pracovních míst, která v Ústeckém kraji vznikla za poslední roky
a musela tak životní úroveň tisíců
rodin určitě zvednout, se bohužel
nedočteme ani slovo. Je to přece
příliš pozitivní téma…
Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
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Zveme vás do Regionálního muzea v Teplicích
Ředitel Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Dušan Špička: „Historie
našeho muzea započala v roce1897
na popud tehdejší teplické Muzejní společnosti vystavováním hlavně archeologických předmětů.
Dnes máme pět specializovaných
oddělení – historie, archeologie,
přírodovědné, konzervační a také
knihovnu pro laiky i badatele. Z jednotlivých expozic bych chtěl veřejnost upozornit na pravěké dějiny Krušnohoří,
dále na expozice lázeňství, zoologie, keramiky a porcelánu nebo
historických hodin.“
Další cenné předměty a exponáty jsou

v zámeckých interiérech, v expozici
umění 14. – 18. století, nechybějí
mineralogie či hmatatelné poznatky
z dějin Teplicka a severozápadních
Čech. Dodejme, že zdejší muzeum
se může pochlubit třeba čtvrtou
největší numismatickou sbírkou
v ČR, uměleckými díly Puškinových
přátel z Teplic a třeba v již zmíněné expozici hodin je na sto exemplářů, které jsou většinou funkční.
Denně se však – logicky – nenatahují. Samozřejmě, že kromě stálých expozic jsou tu pořádány další
výstavy, plné jsou i depozitáře a nejcennější unikáty včetně zlatých
věcí z archeologických
průzkumů má
muzeum

uloženy v bezpečnostních bankovních sejfech…
Regionální muzeum v Teplicích
bylo do roku 2002 zařízením českého ministerstva kultury, teď je už
šestým rokem příspěvkovou organizací kraje. Ten v rámci svých možností, hlavně ﬁnančních, pečuje o
muzeum a třeba v letošním roce tu
dokončí velkou investici – opravu
románského křídla za třináct milionů korun
a nákladem

7,5 milionů korun tu umožní zřídit
novou expozici o dějinách teplického zámku.
Muzeum v Teplicích sídlí na Zámeckém náměstí a je pro veřejnost
otevřeno i v těchto zimních měsících, a to denně kromě pondělí od 10 – 12 a od
13 – 17.00 hod.

Ředitel muzea PhDr. Dušan Špička

Z

imní dny, odpoledne a podvečery se dají trávit všemožnými
způsoby. Milovníci historie, zšeřelých komnat bývalých mocipánů,
tajemných zákoutí rozmanitých
expozic či vůní staletých dřevěných
ostění a intarzovaných stropů chodí do muzeí. Pravda, nejsou jich
statisíce, ale desetitisíce lidí určitě.
To je příklad Regionálního muzea
v Teplicích, které je spolu s několika
dalšími významnými muzei příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.
Vloni tu jednotlivé expozice a výstavy zhlédlo na dvacet tisíc zájemců,
značná část z nich jsou školáci a samozřejmě také lázeňští hosté.
Teplické muzeum sídlí ve zdejším
zámku a je největším zařízením svého druhu v našem regionu, ať již

více než milionem sbírkových předmětů, velikostí a počtem expozic,
objektů k němu patřících či počtem
zaměstnanců. V současné době
jich je (přepočteno) sedmapadesát,
a to v samotných Teplicích a dále
v Muzeu v Krupce, v sobědružském
archeologickém depozitáři a objektu ve Fojtovicích, kde má muzeum
záložní depozitář. Tam jsou věci,
které se tolik nevystavují nebo jsou
v současnosti předmětem bádání.
Muzeum je velké také příspěvkem
od Ústeckého kraje, jenž vloni
hodně přesáhl devatenáct milionů
korun. Další dotace má od sponzorů, města a například půldruhého
milionu korun si samo „vydělá“
ze vstupného, publikační činnosti,
z reklamy či pronájmů.

Budova Regionálního muzea Teplice na Zámeckém náměstí

Dřevěný oltář Nanebevzetí Panny Marie je dílem neznámých mistrů z počátku 16. století

N

V expozici historických hodin jsou stolní hodiny altánové, sloupkové, skříňové, ﬁgurální, kartušové i vázové, mezi
nástěnnými jsou zastoupeny hodiny rámové, obrazové a kartelové

Vlakem i autobusem aneb Kontrola musí být!

a plánovanou kontrolní jízdu
vyrazil 4. ledna 2008 linkami
pravidelné veřejné dopravy člen
Rady Ústeckého kraje Milan Franc.
S ním se na Litoměřicko vydali
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk
a vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek. Na cestě je
doprovázel vedoucí krajského centra osobní dopravy Českých drah
Petr Hinterholzinger. Spolu se vydali nejprve z Ústí n.L. do Bohušovic
n.O. Na této trase došlo od nového
jízdního řádu k propojení ramen
a odstranění přestupu v Roudnici
n.L. Na osobní vlaky jsou nasazovány soupravy známé z pražské příměstské dopravy s nízkopodlažním
nástupem. Kromě jednotek řady
451 by se na naší páteřní trati měly
objevovat i moderní nízkopodlažní
klimatizované jednotky City Elefant.
Naše skupina však neměla takové
štěstí a tak cestovala starší elektrickou jednotkou. ČD nám z důvodů
postupné výroby nasazení moderních jednotek negarantují, a tak je
u nás vídáme zatím jen zřídka.

V Bohušovicích pokračovala kontrola prohlídkou prostor odbavovací
haly a přednádraží s autobusovou
zastávkou. Tady se cestující dočkali
od prosince zcela nových jízdních
řádů a tak se právě v tomto městě
nabízí celá řada nových přestupních
možností mezi vlaky a autobusy.
Přestupy jsou směrovány např. pro
cesty Ústí nad Labem – Bohušovice
nad Ohří (přestup) – Budyně nad
Ohří – Mšené-lázně, nebo Praha
– Bohušovice (přestup) – Terezín
– Litoměřice – Třebušín. Cestování
v těchto přestupních směrech je možné po celý den, a to i o víkendech.
Cestujícím je na autobusové zastávce k dispozici nepříliš vyhovující
přístřešek a nástupiště. „Rádi bychom se v blízkém období zaměřili právě i na takovéto kvalitativní
aspekty veřejné dopravy a jako
Ústecký kraj pomohli řešit zvýšení
úrovně přestupních uzlů,“ uvedl
Milan Franc. „Máme představy,
jak by měla infrastruktura využívaná veřejnou dopravou vypadat,
aby odpovídala dnešním trendům
a požadavkům cestujících.“ Ústec-

FOTO: J. JEŘÁBEK

Zprava: Petr Hinterholzinger, Milan Franc a Jindřich Franěk

ký kraj se tak po stabilizaci dopravy
s novými dopravci bude stále více
zaměřovat na kvalitu služeb pro
cestující veřejnost. Kromě stálého
zlepšování provázání drážní a autobusové dopravy by kraj rád zlepšil
informační systém a kvalitu poskytované dopravy.
Přišlo tedy na řadu vyzkoušet
i autobusovou dopravu a tak po
prohlídce bohušovické stanice pokračovala skupina s dopravcem
ČSAD Semily do Litoměřic. Cesta
přes Terezín proběhla bez jakýchkoliv závad. Na Litoměřicku pro kraj
jezdí kromě semilských autobusů
i ČSAD Slaný a Dopravní podnik
měst Chomutova a Jirkova a cestou i na autobusovém nádraží bylo
možné zkontrolovat stav autobusů,
které zajišťují linky pro Ústecký kraj.
Po pobytu v Litoměřicích a prohlídce autobusového nádraží se výprava
vrátila osobním vlakem do Ústí nad
Labem. Cestou probíhala diskuze
o dalších možnostech rozvoje dopravy a zlepšování její dostupnosti
a dalších služeb.
(JJ)
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HOSPODAŘENÍ PRO VŠECHNY
aneb Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008
Krajský rozpočet pro letošní rok je orientovaný na investice
V

ěřím, že i když nejste třeba ekonomy či ﬁnančními specialisty,
se zájmem si přečtete následující řádky o tom, jak hodlá váš kraj
hospodařit. Letošní rozpočet Ústeckého kraje by se dal zjednodušeně
popsat jako investiční. Ekonomové
mě možná za tento termín nepochválí, ale považuji ho za výstižný.
V roce 2008 totiž výrazně vzrostou
kapitálové, tedy investiční, výdaje
z krajského rozpočtu. Znamená to,
že z něj půjde více peněz na nejrůznější modernizace a rekonstrukce.
Na stavební akce včetně zařízení
přibližně 1,3 miliardy korun, například na investice do majetku příspěvkových organizací to bude 641
milionů korun, a pro rekonstrukce
silnic druhé a třetí třídy a mostů
v majetku kraje počítáme s částkou
433 milionů korun.
To, že se bude v tomto roce více
stavět a opravovat odpovídá tomu,

že dlouhodobou prioritou jsou pro
nás investice do vlastního majetku
kraje a do dopravní infrastruktury,
protože právě skrze svůj majetek,
tedy školy, nemocnice, domovy důchodců nebo silnice druhé
a třetí třídy, slouží kraj občanům.
S tím souvisí také náš záměr zajistit
v rámci rozpočtu dostatek peněz
na spoluﬁnancování projektů podpořených z evropských fondů. Na
spoluﬁnancování projektů, které získají dotace unijních fondů,
máme pro rok 2008 vyčleněno
takřka 200 mil. Kč.
Rozpočet Ústeckého kraje počítá
v roce 2008 s celkovými výdaji ve
výši 11,38 miliardy korun. Předpokládané příjmy rozpočtu jsou stanoveny na 10,86 miliardy korun.
Saldo rozpočtu bude kryto přebytkem hospodaření z roku 2007
a zapojením poslední části investičního úvěru, který má kraj naplá-

N

TRIANGLE a revitalizace dopravní infrastruktury
2. maximální využití ﬁnančních
prostředků z EU a dalších evropských ﬁnančních mechanismů
k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného,
malého a středního podnikání
s cílem snížit nezaměstnanost
3. vytvoření podmínek pro zvýšení
růstu HDP kraje

ávrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 byl sestaven
na základě platné legislativy ČR,
v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje
na období 2008 – 2012 a hlavními
prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2008,
kterými jsou:
1. investice do vlastního majetku
zejména do průmyslové zóny

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008: v mil. Kč
Příjmy celkem
Výdaje celkem, z toho:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem, z toho:
Úvěr
Splátky jistiny úvěru
Předpokládaný výsledek hospodaření z r. 2007
na proﬁnancování rozestavěných stavebních akcí

10 858
11 381
9 326
2 055
- 523
523
200
- 140
463

Příjmy
Příjmová část návrhu rozpočtu
ve výši 10 858 mil. Kč je členěna na:
Objem v mil. Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční dotace
Investiční dotace

Podíl na celkových
příjmech v %

4 206
80
137
6 359
76

38,7
0,7
1,3
58,6
0,7

novaný na období 2006 až 2008.
Chtěl bych připomenout, že kraj si
půjčuje peníze po zralé úvaze tak,
aby splácení v budoucnu nezatížilo
jeho hospodaření. Že může být pro
nás úvěr zajímavý je možné ukázat
na příkladu, kdy si půjčujeme na
realizaci investičních akcí. Kraj díky
tomu mohl stavět v době, kdy byly
stavební práce a další vstupy levnější. Silnice, mosty nebo budovy
tak díky dobré kalkulaci dokážeme
opravit rychleji a se stejnými náklady, než pokud bychom peníze na
opravy po řadu let teprve spořili.
Pokud jde o rozdělení celkových
výdajů rozpočtu podle oblastí,
pak největší část – přibližně 7 miliard korun – půjde do vzdělávání,
asi 2 miliardy korun jsou určeny
pro veřejnou dopravu a správu
a údržbu silnic a 1 miliarda bude
pro zdravotnictví a sociální služby.
Největší část krajských provozních

Rozpočet
pro
příští rok zajistí, aby krajská
samospráva
a její příspěvkové organizace plnily své
základní funkce
a dobře pracovaly pro občany
našeho regionu.

Petr Fiala
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

Máme tři důležité priority
Výdaje
Při sestavování návrhu rozpočtu
byly preferovány výdaje na rozvoj
kraje (kapitálové výdaje) na úkor
běžných výdajů. Důvodem je záměr
kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje.
Finanční prostředky na různé
formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 369 mil.
Kč, což je o 172 mil. Kč více než
v roce 2007 (schválený rozpočet).
Z toho cca 182 mil. Kč je určeno
na podporu cizích subjektů (např.
krajské dotační programy, příspěvky vlastníkům na hospodaření
v lesích, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky,
příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu hejtmana Ústeckého kraje). Zbývající část cca 187
mil. Kč představuje podíl kraje na
realizaci vlastních projektů v rámci
evropských fondů a jiných ﬁnančních mechanismů.

Běžné výdaje – 9 326 mil. Kč
(82% celkových výdajů, proti roku
2007 nárůst o 6%)
Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv, provoz krajského úřadu
a činnost zastupitelstva.
Kapitálové výdaje – 2 055 mil.
Kč (18% celkových výdajů, proti
roku 2007 nárůst o 44%)
Prioritně jsou do návrhu rozpočtu
zařazeny rozestavěné akce, které
přecházejí z roku 2007. Dále jsou
zařazeny akce v takové stavební
připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení
v roce 2008. Jsou preferovány akce
na zajištění rekonstrukce objektů
vyplývající ze zákonné povinnosti
(z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).
1,6%

Výdaje – graf
3,5%

3,2%

0,9%

2,0%

Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
Oblast
Předškolní výchova a základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Veřejná doprava a správa a údržba silnic
Zdravotnictví
Územní rozvoj
Činnost krajského úřadu
Sociální služby
Ostatní činnosti související se vzděláváním
Kultura a obnova kulturních památek
Centrální rezervy
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství
a ochrana životního prostředí
Činnost zastupitelstva
Krizové řízení, požární ochrana
a integrovaný záchranný systém
Celkem

Návrh
rozpočtu
v mil. Kč
3 827
2 692
1 978
566
493
485
394
360
228
183

0,9
0,4

21
11 381

0,2
100,0

0,4%
0,2%

33,5%

5,0%

Přepočty ekonomických ukazatelů na 1 obyvatele v Kč/1
Ústeckého kraje (daňové, nedaňové a kapiálové příjmy) obyvatel
počet obyvatel
vlastní příjmy

2005
823 173
4 298

2006
823 265
4 682

2007
826 372*
5 106

2008
826 372*
5 352

17,4%

* počet obyvatel ÚK k 30. 9. 2007 • r. 2005, 2006 – skutečnost k 31. 12.
• r. 2007 – upravený rozpočet • r. 2008 – schválený rozpočet

Příjmy – graf

0,53%

23,7%

4,07%
36,95%

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Úvěry (včetně splátek)
Prostředky minulých let,
fondy – kapitálové výdaje

56,54%

33,5
23,7
17,4
5,0
4,3
4,3
3,5
3,2
2,0
1,6

104
50

4,3%

predikce Ministerstva ﬁnancí ČR)
a přijatých transferů (vyšší o 435
mil. Kč), zejména na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání obecních
a krajských škol o 344 mil. Kč.

Podíl
v%

4,3%

PŘÍJMY – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008
se schváleným rozpočtem roku 2007:
Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007
(10 042 mil. Kč) vyšší o 816 mil. Kč,
tj. navýšení o 8 %. Rozdíl je způsoben především nárůstem daňových
příjmů (vyšší o 372 mil. Kč – dle

výdajů budou stejně jako v předcházejících letech tvořit prostředky
na běžný provoz krajských příspěvkových organizací. Celkem půjde
o 9,3 miliardy korun. Většina z této
sumy je určena na provoz škol
v našem kraji a platy učitelů. Druhou největší položkou jsou v této
kapitole výdaje na dopravu a silniční hospodářství a na třetím místě
jsou běžné výdaje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.
Přesto, že bude kraj v příštím roce
realizovat výdaje v řádech miliard
korun, nároky na krajský rozpočet jako každoročně převyšovaly
jeho možnosti a bylo nutné vybrat
to podstatné. Osobně jsem velmi
rád, že kraj podpoří své nemocnice
částkou 150 milionů korun, které poskytne na nákup moderních
přístrojů a zdravotnických technologií a že velký objem peněz půjde
opět do modernizace našich silnic.

1,20%

0,71%

Předškolní výchova a základní vzdělávání
Veřejná doprava a správa a údržba silnic
Územní rozvoj
Sociální služby
Kultura a obnova kulturních památek
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství
a ochrana životního prostředí
Krizové řízení, požární ochrana
a integrovaný záchranný systém
Střední vzdělávání
Zdravotnictví
Činnost krajského úřadu
Ostatní činnosti související se vzděláváním
Centrální rezervy
Činnost zastupitelstva
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HOSPODAŘENÍ PRO VŠECHNY
aneb Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008
Pohled do některých odborů krajského úřadu

Zásadní část kapitálových výdajů
tvoří tyto oblasti:
Stavební akce přecházející z roku 2007
Investice do majetku spravovaného
příspěvkovými organizacemi
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů
včetně výkupů pozemků
Peněžní fondy Ústeckého kraje
(Fond hejtmana, Fond rozvoje,
Fond vodního hospodářství)
Strategická průmyslová zóna Triangle

463

Regionální rozvoj

422

Největší položky v rozpočtu odboru
regionálního rozvoje jsou určeny na
doﬁnancování projektů grantových
schémat ze Společného regionálního operačního programu (podpora
drobného, malého a středního podnikání, podpora podnikatelů v cestovním ruchu a program podpory
sociální integrace), dále je to Program obnovy venkova (celkem 30
mil. Kč), ve kterém budeme kromě
jiného podporovat také zpracování
územně plánovací dokumentace
v obcích. A v letošním roce se také
počítá s částkou 7 mil. Kč na dopracování dokumentace pro územní
rozhodnutí pro čtyři páteřní cyklostezky na území kraje.

292
282
232

VÝDAJE – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008
se schváleným rozpočtem roku 2007:
Návrh rozpočtu roku 2008 je proti
schválenému rozpočtu roku 2007
(10 252 mil. Kč) vyšší o 1 130 mil.
Kč, tj. nárůst o 11 %. Nárůst je způsoben zejména navýšením:
• přímých nákladů na vzdělávání

v rámci regionálního školství
o 344 mil. Kč,
• majetkových účastí Ústeckého
kraje o 149 mil. Kč,
• zařazením převodu nedokončených stavebních akcí z roku
2007 ve výši 463 mil. Kč.

Kapitálové výdaje 2008
– přehled největších akcí:
Průmyslová zóna Triangle včetně výkupů pozemků
Spoluﬁnancování evropských projektů
Zvýšení základního kapitálu ve společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř. – celkem
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem,
Resslova – revitalizace areálu školy
REKO silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín
REKO mostu č. 22538-001 Hradiště

v tis. Kč
311 691
219 790
150 000
99 522
60 459
40 690
35 000

Financování
Financování rozpočtového schodku
ve výši 523 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení úvěru maximálně do výše 200 mil. Kč pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
při současném splácení jistiny úvěru

ve výši 140 mil. Kč a zapojení předpokládaného výsledku hospodaření
za rok 2007 ve výši 463 mil. Kč,
představující stavební akce, které
nebudou v roce 2007 proﬁnancovány a přecházejí do roku 2008.

v Mostě, kde jsou předpokládány
práce v hodnotě 12 mil. Kč.

Sociální věci a zdravotnictví
Například v oblasti kapitálových
výdajů je určeno 70 milionů na
rekonstrukce ústavů sociální péče či
domovů důchodců (Brtníky, Tuchořice, Dubí atd.), 13 milionů na běž-

Kultura a památková péče

Letecký pohled na Ústav sociální péče ve Snědovicích na Litoměřicku

V rámci dotačního Programu podpory regionální kulturní činnosti bude přerozděleno 3,3 mil. Kč
a rozhodujícím profesionálním kulturním subjektům v kraji dalších 13
milionů. K nejvýznamnějším investicím patří dokončení rekonstrukce
románského křídla Regionálního
muzea v Teplicích za téměř 13 mil.
Kč a pokračující obnova zámku
Nový Hrad v Jimlíně v částce přes
8 mil. Kč. V oblasti památkové péče
je připraveno pro žadatele v rámci
Programu záchrany a obnovy kulturních památek 10 mil. Kč. Rovněž se podílí na administraci velké
investiční akce restaurování původních okenních vitráží děkanského
kostela Nanebevzetí Panny Marie

né výdaje investiční, což jsou opravy
či nutné výměny (např. Milešov, CSP
Litoměřice). Ve zdravotnictví má
kraj připraveny kapitálové výdaje
za 42,5 mil. Kč, například za 17,6
milionu nákup osmi sanitních vozů
pro Zdravotnickou záchrannou
službu, rozpočet běžných výdajů
počítá třeba se čtyřmi miliony na
opravu střech a teras Kojeneckých
ústavů Ústeckého kraje. V letošním
roce bude také navýšena majetková účast kraje v Krajské zdravotní,
a.s., a to o 150 milionů. Počítá se
mimo jiné s dovybavením nemocnic
diagnostickou technikou (85 mil.
Kč), přístrojovou technikou podle
minimálních technických požadav-

ků stanovených závaznými přepisy
(45 milionů) či obnovou jejich přístrojové techniky a informačních
a komunikačních technologií (20
milionů korun).

Evropské projekty
Velký objem ﬁnančních prostředků
půjde v tomto roce na spoluﬁnancování projektů, na jejichž realizaci získá kraj dotace z evropských
strukturálních fondů, především
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Půjde zejména o rekonstrukce silnic
II. a III.třídy v majetku kraje a dále
o rekonstrukce, modernizace či
dostavby objektů, ve kterých sídlí krajem zřizované školy či ústavy
sociální péče. Celkem je na spoluﬁnancování projektů připraveno ve
Fondu evropských projektů Ústeckého kraje, který odbor spravuje,
přes 200 milionů korun.

ry nebo do pokračování přivaděče
k průmyslové zóně Prosmyky.

Životní prostředí a zemědělství

Kromě dopracování příprav na
protipovodňová opatření by měly
být dokončeny Koncepce ochrany
přírody a krajiny Ústeckého kraje, Koncepce rozvoje agroturistiky, Akční plán rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí Ústeckého
kraje a Kategorizace seznamu starých ekologických zátěží Ústeckého
kraje. Na tyto činnosti jsou připraveny 4 mil. Kč. Z dalších prioritních projektů jmenujme například

Investice
Odbor připravuje na letošek ve
spolupráci s dalšími odbory například velké investiční akce třeba
v gymnáziích Děčín a Ústí nad
Labem (dohromady za 49 milionů),
už zmíněné rekonstrukce sociálních ústavů, za 41 milionů Kč bude
v roce 2008 dokončena rekonstrukce silnice II/261 mezi Ústím
a Děčínem a na průmyslové zóně
Triangle bude věnováno 210 milionů Kč dokončení inženýrských
sítí a komunikací. Investice směřují
i do oblasti památkové péče, kultu-

Dokončení se letos dočká i rekonstrukce románského křídla Regionálního muzea v Teplicích

dokončení projektové dokumentace Revitalizace povodí Lučního
potoka, která je připravována již od
loňského roku v celkových nákladech téměř 6 mil. Kč, Pilotní projekt energeticky soběstačné obce
a pilotní projekty plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Na tyto činnosti je v rozpočtu odboru ŽPZ pamatováno s částkou téměř
3 miliony korun.

O jízdném, zpoždění i novinkách na železnici
Hejtman Jiří Šulc se ptá náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Koláře

Pokračování ze str. 1

JŠ: V nedávné době jsem já i náš
odbor dopravy a silničního hospodářství obdrželi četné stížnosti na zpoždění vlaků. Vlaky
na podzim jezdily opravdu více
zpožděné než jindy. Slýcháme
omluvy s odkazem na stavební práce. Výsledky staveb na
regionálních tratích jsou ale
v osobní dopravě jen málo
vidět, po výluce vlaky jezdí často stejnou rychlostí jako před
stavbou a cestující sami uvádějí, že s tím už ztrácejí trpělivost.

Ptá se:
Jiří Šulc,
hejtman
Ústeckého kraje

Máte nějaké možnosti výluky
eliminovat nebo po jejich ukončení přinést cestujícím alespoň
nějaké beneﬁty?
JK: Málokdo ví, že železniční tratě nepatří Českým drahám. My
si musíme trasy pro všechny vlaky
objednat a zaplatit u státu, kterému
patří téměř všechny veřejné železnice u nás. Proto máme poměrně
malý vliv na přípravu výluk a jejich realizaci. Je to podobné jako
u provozu na silnicích. Autobusový dopravce nebo vlastník auta
může jen těžko ovlivnit opravy silnic, objížďky, zácpy. Ale nelze říci,
že bychom zůstali s rukama v klíně
a jen vzdychali nad touto situací.
Jako největší zákazník ve využívaní
tratí se snažíme s kolegy z ﬁrem,
které vlastní tratě a připravují výluky, koordinovat opravy tratí a plánovat je tak, aby zdržení vlaků byla
co nejmenší.
JŠ: Dříve bývalo běžné podle
vlaků si řídit hodinky, vlaky nejsou ovlivněny ani zácpami
ani jinými vlivy jako silniční doprava. Cestující
tak od nich očekávají 100 % spolehlivost. Jaká další
opatření tedy plánují České dráhy
k zamezení stále
se zpožďujících
spojů?
JK: Stále jednáme
s vlastníkem tratí, kterým je státní
organizace
Správa železniční dopravní cesty, o co nejlepší
koordinaci výluk.
V případě dlouhodobějších akcí

se pak připravují celé nové výlukové
jízdní řády, do kterých se snažíme
zapracovat co nejvíce možných
mimořádných vlivů způsobených
stavební činností. Tím lze minimalizovat možná zpoždění. Další
cestou jak zlepšit přesnost vlaků
v celém regionu je například omezení čekacích dob na zpožděné
přípoje. Všem cestujícím se chci
omluvit za případná zpoždění vlaků
a požádat je o trpělivost s výlukami
našich kolegů ze Správy železniční
dopravní cesty.

mi moderními vlaky, které se začaly
objevovat v Ústeckém kraji, jsou
patrové příměstské jednotky City
Elegant. Jezdí na osobních vlacích
mezi Ústím nad Labem, Lovosicemi
a Prahou. Nabízejí komfort srovnatelný s vlaky EuroCity.

JŠ: Ústecký kraj musel kvůli
nedostatečné vytíženosti některé spoje pro rok 2008 neobjednat. Nebudou tedy hrazeny
v tzv. závazku veřejné služby.
Hlavním důvodem byla právě
ekonomická nevýhodnost a neJŠ: Co chystáte v oblasti zlepšení úměrně vysoká prokazatelná
kvality cestování ve vlacích ČD? ztráta z jejich provozu ve vztaJK: Hovořil bych o celkovém zlep- hu k nízkému počtu cestujících.
šení kultury cestování na železnici, Budete tyto spoje provozovat
změny se týkají totiž nejen vlaků, ale na vlastní podnikatelské rizitaké nádraží. Probíhá rekonstrukce ko?
ústeckého hlavního nádraží, která JK: Prakticky nikde v Evropě nejsou
se blíží do ﬁnále. Opravou a ožive- osobní vlaky provozovány na podním projde také nádražní budova nikatelské riziko dopravce. Naopak
v Teplicích a v Chomutově. Zlepšu- soukromé společnosti, které v tomjeme také informační servis či roz- to oboru podnikají, provozují osobšiřujeme možnost nákupu jízdenek ní vlaky jen díky doﬁnancování ztrápřes internet. Dnes je tak možné na ty z veřejných rozpočtů a účtují si
internetu zakoupit vlakové jízdenky i přiměřený zisk. Bez veřejné podprakticky na všechny rychlíky, které pory jsou jen speciální turistické
Ústeckým krajem projíždějí.
železnice například ve Švýcarsku
nebo vlaky jako je Orient Expres.
JŠ: Dočkáme se v Ústeckém kraji Ceny za jejich použití však mnohanových vozidel, které zpříjemní násobně převyšují běžné tarify norveřejnosti cestování?
málních železnic.
JK: Ano. A první z nich v kraji již
jezdí. Na neelektriﬁkovaných tra- JŠ: Ústecký kraj by tyto spoje
tích jsou to motorové jednotky dále dotoval, ale za současRegionova. V kraji jezdí již čtyři tyto né situace, kdy jsou tyto spoje
soupravy. Dvě v jeho severní části, takřka prázdné, to není možna Děčínsku, a dvě na Lounsku. né. Docházelo by tak k mrhání
Nabízejí mnohem vyšší komfort peněz daňových poplatníků,
cestování než staré hranaté moto- když stejné množství cestujících
ráčky. Dokonce v jedněch novinách stejně rychle přepravíme autonám čtenářka dávala tento vůz za busy. Co tedy uděláte, aby takovzor zlepšování kvality cestování vá situace nenastala na dalších
soukromými podniky. Ale spletla tratích a regionální přepravu
se, je to vlak Českých drah. Další- jste zde nemuseli uvolnit auto-

busovým dopravcům, kteří jsou
pro kraj někdy výhodnější?
JK: Samozřejmě, že chceme zajišťovat co největší rozsah dopravy. Je to
cíl každého podnikatele. Zároveň
ale nesmíme vytvářet další ztrátu
z těchto vlaků. Kromě kraje nebo
obcí není nikdo jiný, kdo by ztrátové vlaky mohl podporovat. My se
snažíme snižovat náklady a přilákat
co nejvíce cestujících. To se nám
v posledních letech daří například
díky modernizaci souprav. Dále
nabízíme řadu služeb a cestovních
možností, které autobusy nabídnou
jen těžko. Jde například o přepravu
jízdních kol, kterou nabízíme prakticky ve všech regionálních spojích.
Další cestou jak přitáhnout více cestujících jsou například různé zlevněné jízdenky a slevy. Další možností
je zrychlení spojení a zlepšení přípojových návazností.
JŠ: Jaké ceny platí Českým drahám Ústecký kraj v porovnání
s cenami, které si účtujete u jiných krajů? Existuje nějaké
srovnání?
JK: S každým krajem
máme smlouvu na
úhradu a rozsah dopravy, takže takové
srovnání existuje.
Ústecký kraj nám
hradí něco přes
50 Kč za jeden
kilometr jízdy
vlaku. Aby byla
ztráta
zcela
uhrazena, měla
by být tato
částka o necelou dvacetikorunu vyšší. Jedná se o jeden
z
nejnižších
příspěvků na

osobní vlaky v České republice.
Běžná úhrada od krajů je vyšší. Pro
zajímavost například v Maďarsku je
úhrada ztráty osobních vlaků dvojnásobná. Na Slovensku, které určitě
stále vnímáme jako toho menšího a
slabšího bratra z bývalé federace,
dosahuje úhrada ztráty osobních
vlaků přibližně 115 Kč na kilometr.
V sousedním Německu je to dokonce téměř 130 Kč.
Celý rozhovor si můžete
přečíst na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.eu

Odpovídá:
Jiří Kolář,
náměstek
generálního ředitele
Českých drah
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Krajský ples bude letos v Teplicích
Ú

stecký kraj nebude ani letos
chybět v kalendáři významných
společensko kulturních událostí. Platí to bezesporu i o 5. plese, který se
koná 21. března. Tedy tradici, ke
které se Ústecký kraj hrdě hlásí. Ten
je zajímavý tím, že se každý rok koná
v jiném severočeském městě. Vloni
to kupříkladu bylo v Chomutově.
Letos se politici a jimi pozvaní hosté
sejdou v lázeňských Teplicích, konkrétně v Krušnohorském divadle.
Kromě hostů a celebrit se dostane i na ostatní zájemce. Už od
18. února bude oﬁciálně zahájen
předprodej vstupenek (499 korun).
Koupit je můžete v pokladně Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká
Hradební 48 (v přízemí budovy za
recepcí) a v pokladně Krušnohorského divadla v Teplicích. K dobrému
jménu plesu přispívá jistě i kvalitní
program. Pořadatelská agentura na
to samozřejmě pamatovala. Nabídka je jako obvykle velice pestrá, jak
v malém sále, kavárně i baru divadla. Mezi účinkujícími jsou napří-

Salonní orchestr Národního divadla
nebo Patrola a Šlapeto.
Ples Ústeckého kraje je významnou událostí a podobně jako
v předchozích letech část ze vstupného bude věnována na dobročinné
účely. Za dobu pořádání plesů (bez
chomutovského v roce 2007) byla
na ﬁnančních darech, sestavených
z příspěvků sponzorů a z výtěžků
vstupného shromážděna částka ve
výši 687,5 tisíce korun. Peníze byly
v předchozích ročnících darovány
Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (120,5 tisíce
korun), Ústavu sociální péče v Litvínově – Janově (379,5 tisíce korun)
a Ústavu sociální péče ve Staré
Olešce (127,2 tisíc korun). Dalších
60 tisíc korun putovalo vloni z Chomutova do ÚSP Mašťov.
Na každý ples se zpravidla aktéři
Náš snímek je z obdivovaného předtančení na IV. Reprezentačním plesu chystají dlouho předem. Proto si
zapište do svých diářů, že letošní
Ústeckého kraje. Byl v chomutovském divadle…
jubilejní 5. ples Ústeckého kraje
klad Eva Pilarová, Věra Špinarová, a Pavel Ježek, hosté si mohou vybrat bude v Teplicích 21. března a začíná
Ilona Csáková, Pavla Břínková mezi orchestry jakými budou Relax, ve 20.00 hodin.

Fotokvíz
P

řicházíme opět s tradiční fotokvízovou hádankou. Než přistoupíme k vlastnímu textu, máme
pro tři výherce prosincového kvízu
dobrou zprávu: od Ústeckého kraje
obdrží zajímavý dárek. Že nám šlo
o barokní kapli sv. Josefa v Roudnici nad Labem z roku 1777 jsme
v zadání naznačili. Ale konkrétně
jsme navíc od vás chtěli slyšet, že
šlo o restaurování fresky v kupoli
kaple, na níž přispěl Ústecký kraj
částkou 400 tisíc korun v rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek. Dárek od nás
tentokrát obdrží Svatopluk Šrám
z Klášterce nad Ohří a Jiří Gottwald a Karel Klátil z Ústí n.L.
Dnes se podívejte na dvě fotograﬁe, dokumentují stav před rekonstrukcí a po ní. Jde o kapli v Levínských Petrovicích, o čtyřbokou,
v přízemí zděnou, v patře dřevěnou
drobnou sakrální stavbu na čtvercovém půdorysu. Stanová střecha
je ukončena věžičkou – zvonicí. Je

to pozdně barokní stavba z konce
18. století. Důsledkem povětrnostních podmínek a dlouhodobým
neudržováním byla značně poškozena. V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
na rok 2007 Ústecký kraj přispěl na
záchranu této stavby 180 tisíci, a to
na opravu střechy, krovu a dřevěného pláště kaple, celkové náklady
na obnovu pak přesahovaly částku
330 000 korun. Kaplička je kulturní památkou od roku 1958. Víte v
které části našeho regionu se Levínské Petrovice nacházejí a kde tudíž
tuto památku najdete?
Vaše odpovědi čekáme do
poloviny února na korespondenčním lístku na adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd.
tiskových informací, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí n.L., případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.
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SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM
Mentální anorexie a bulimie,
dvě hluboké propasti, až do
30. ledna, přísálí vědecké části
V. Hradební 49 (vstup volný). Výstava fotograﬁí Luboše Horkého,
které byly pořízeny na Jednotce
intenzivní péče Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.
Nostalgie labské krajiny, až
do 30. ledna, hala palácové vily
Hanse Weinmanna (vstup volný).
Výstava kolekce barevných fotograﬁí německé fotografky Angely Bode.
Nahá Afrika, od 31. ledna až
do 25. března, přednáškový sál
W. Churchilla 3 (vstup volný).
Výstava barevných fotograﬁí fotografů a cestovatelů Michaely
Lorencové a Ondřeje Havelky.
Magické Mali, od 31. ledna až
do 25. března, hala palácové vily
H. Weinmanna ve V. Hradební
(vstup volný). Výstava černobílých fotograﬁí fotografů a cestovatelů Michaely Lorencové a Ondřeje Havelky

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
● Mozart ve Vídni, až do 24. února 2008, výstavní místnosti. Výstava uspořádaná ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem
v Praze.
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ský úřad Ústeckého kraje, odbor
kanceláře hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
mailovat můžete na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Na obálku nebo do
záhlaví mailu uveďte, prosím, heslo
„Křížovka“. A kdo chce knihu, uvede i svoji plnou adresu!

V

Pomůcka:
EKRO, Noah, Obec na
nerd, ahura, Mostecku
ALSA, alp

statování, ale lehké otázky. Odpověď na ni najdete u jednoho ze
zásadních materiálů dnešní přílohy
Ústeckého kraje. Napište nám a)
celou tajenku a b) odpověď na
otázku z ní. Tři úspěšné vylosované luštitele odměníme hezkou
knihou o krásách našeho regionu.
Pište do 18. února na adresu Kraj-

K

pisatelé neuvedli znění tajenky, jen
odpověď), jsme vylosovali dva výherce, a to jednoho z „mailové“ pošty
a jednoho z pošty „klasické“. Jsou
jimi Jaroslav Korpáš ze Stráže pod
Ralskem a Hana Vajdová z Ústí n.L.
Oba dostanou domů brzy výhru.
Po vyluštění dnešní tajenky se
opět nedočkáte citátu nebo kon-

TO

prosinci loňského roku jsme
začali se zveřejňováním křížovek. Premiérová měla tajenku: Kolik
metrů má vánoční stromek v Ústí
a správnou odpovědí byly buď tři
metry (stromek na krajském úřadu), a nebo 10 metrů (na Mírovém
náměstí) nebo oba tyto údaje. Z téměř 200 správných odpovědí (jen tři

FO

V

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
● Zátiší v české malbě 19. století, až do 12. února. Výstava je
pořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze, zahrnuje několik tematických okruhů, částečně
se prolínajících: zátiší 1. poloviny
19. století, zátiší 2. poloviny 19.
století, lovecká zátiší, postava
v interiéru, ateliérová zátiší, zahradní zákoutí.

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
● Perforované kresby, až do 30.
března. Komorní výstava díla
Adrieny Šimotové zaměřená na
její práce, které vznikaly na konci 70. a na začátku 80. let. Výstava má název Perforované kresby,
protože se jedná o práce na papíře, vznikající vpichováním.
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