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Milí občané
Ústeckého kraje,
naše dnešní příloha vašich oblíbených novin, ať již se jedná
o Deník, MFDnes či Právo, je de
facto návratem v čase, ohlédnutím za uplynulými týdny
na přelomu října a listopadu.
Setkáváme se spolu letos už
pojedenácté a příště už budete
v plných přípravách na Vánoce.
Také se těšíte?
Dnes vám kromě některých
drobných zpráv o tom podstatném, co se v našem Ústeckém
kraji stalo nebo čím se zabývají
pracovníci jeho krajského úřadu, přinášíme několik zásadních
pohledů na problematiku těchto dní.

Hlavní téma
Dozvíte se, že jako správný
hospodář musí Ústecký kraj
dělat zásadní kroky v racionalizaci dopravy, ať již autobusové či
vlakové. Tato opatření rozhodně
nejsou zaměřena proti naší cestující veřejnosti, tedy mnohým
z vás, ale k vytvoření rozumného
a ﬁnančně únosného systému
přepravy osob za prací, k lékaři,
za zábavou a sportem. Chápu, že
příjemnější čtení může být povídání o více než čtyřech desítkách
miliard korun, které stát bude
muset v nejbližších letech proinvestovat v našem regionu při
výstavbě či rekonstrukcích hlavních silničních tahů, a to včetně
nedávno zahájeného posledního úseku dálnice D8 přes České
středohoří.

vychází měsíčně

Oparenský koncert na výstavbě dálnice D8
Z

ačíná koncert stavbařů. Tak charakterizovali v Oparně zahájení
výstavby posledního úseku dálnice
D8 přes České středohoří čestní
hosté, mezi nimiž nechyběl ani krajský hejtman
Jiří Šulc. Součástí
slavnostního ceremoniálu nebylo jen
symbolické poklepání na základní
kámen stavby, ale
především hudba. Ať už reprodukovaný klasický
Straussův
kousek
Na krásném modrém
Dunaji, jehož melodii
plynoucí ve tříčtvrtečním
rytmu vizuálně doprovodila choreograﬁe stavebních strojů, tak temperamentní podání Montyho čardáše
nebo Metalliky žensky smyslným
smyčcovým triem In Flagranti. Jejich

umění naslouchal nejen hejtman,
ale také náměstek ministra dopravy
Jiří Hodač, generální ředitel Staveb
silnic a železnic Martin Borovka,
generální ředitel společnosti Ředitelství silnic
a dálnic ČR Alfred
Brunclík, generální
ředitel
Státního
fondu
dopravní infrastruktury
Gustáv Slamečka
nebo náměstek
hejtmana Petr Fiala. Zahájení stavby
posledního
úseku
dálnice, jež deﬁnitivně
propojí hlavní město ČR
Prahu a saské Drážďany, přijel do Oparna podpořit také zástupce Ministerstva pro hospodářství
a práci Svobodného státu Sasko
Dietmar Pietsch.
Pokračování na str. 4

Alkohol za sociální dávky?

Další témata
Pobývali u nás představitelé
zemí společné Evropy (Švédska,
Itálie) či Ruska a 21. prosince, tedy ode dneška přesně za
čtyři týdny, se naše země stane
součástí společného evropského, tzv. schengenského prostoru. Tři názory členů krajského
zastupitelstva, v němž dostávají
vždy své místo jeho všechny
tři politické strany (ODS, ČSSD
a KSČM), se právě pádem
posledních bariér na hranicích
ČR a Německa, tedy Ústeckého
kraje a Saska, zabývají. Chceme
jít Evropou volnou cestou? Ani
v listopadové příloze Ústeckého
kraje nechybějí kulturní informace, cestovní ruch a na fotostraně se vracíme k nedávnému
Dnu otevřených dveří našeho krajského úřadu, kterého
využily stovky lidí.
A ještě nakonec: Už od prosince, tedy od dvanáctého vydání
Krajských novin v roce 2007, pro
vás připravujeme několik změn
v graﬁcké tváři novin Ústeckého
kraje. Chceme, aby byly poutavější, více odrážely náš život
v této části České republiky i to,
abyste se častěji mohli seznamovat s prací Ústeckého kraje,
který tu je pro vás. Přidáme více
fotograﬁí, které mají vypovídací
schopnost a přiblíží vám i pohledy na práci jednotlivých organizací, které kraj zřizuje i to, jak
jich využívají občané našeho
regionu. Změn dozná i obsah
novin; s některými rubrikami se
už v prosinci nesetkáte a jiné přibudou. Snad vás potěšíme také
velkou křížovkou, jejíž tajenkou
budou zajímavosti z našeho kraje nebo otázky, jejichž odpovědi
se dozvíte v našem listu.
Zdraví vás hejtman

Jiří Šulc

ročník 6

V litvínovské Schola Humanitas projednávali problematiku vyplácení sociálních dávek hejtman Jiří Šulc (vpravo) či mostecký primátor Vlastimil Vozka

V

Litvínově představil hejtman
Jiří Šulc starostům z oblasti
Mostecka a Litvínovska pilotní projekt Ústeckého kraje, jenž by měl
zásadně změnit systém vyplácení
sociálních dávek některým skupinám obyvatelstva této části regionu
a v budoucnu v celém kraji.

Jestliže v prvním pololetí letošního roku bylo na sociálních dávkách
vyplaceno obcemi v Ústeckém kraji
v porovnání se stejným obdobím
předcházejícího roku o zhruba třináct milionů korun více (celkem
1,1 miliardy korun), už v prvních
sedmi měsících roku 2007 bylo na-

příklad v celém mosteckém okrese
vyplaceno úřadem práce přes osmdesát procent dávek celého loňského roku. „Značná část sociálních
dávek končí v alkoholu, drogách či
ve hracích automatech, a to nelze
už dál trpět. Na Mostecku se snížila
nezaměstnanost na cca 16%, přibývají stovky a tisíce pracovních
míst, brzy ale přijde doba, kdy tu už
nebudou lidi, kteří by byli ochotni
pracovat. Žít na dávkách je jejich
jediný přístup k životu,“ varoval Jiří
Šulc. Drtivá většina sociálních dávek
je nepřizpůsobivými občany zneužívána, podvádění je nepostižitelné a účastníci jednání se shodli
na tom, že budou podporovat
realizaci zmíněného projektu kraje. Uvažuje se o zavedení institutu
elektronické peněženky pro nákup
potravin, dětského ošacení či školních pomůcek, a to u obchodních
společností vzešlých z výběrového
řízení. To by se týkalo dávek tzv.
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek
na živobytí, mimořádná okamžitá
pomoc). „Základem opatření proti
zneužívání sociálních dávek je to, že
nepřizpůsobiví občané nesmějí do
ruky vůbec hotové peníze dostat,“
říká hejtman. V nejbližší době bude
ustaven expertní tým, který započne
přípravu tohoto pilotního projektu,
zatím v oblasti Litvínova.

Poděkování prezidenta Václava Klause

N

ěkolik dní po ukončení své
návštěvy Ústeckého kraje (15.
– 17. října) zaslal prezident České republiky Václav Klaus dopis
hejtmanovi
Jiřímu
Šulcovi. Poděkoval
v něm za organizaci
pracovní návštěvy,
při níž spolu s manželkou a doprovodem strávil u nás
krásné a přínosné dny. Václav Klaus dále
mimo jiné píše:
„Letošní cesta po Vašem
kraji
byla
stejně pěkně připravená, jako
má první návštěva
v březnu 2004. Jsem rád, že
jsem měl možnost navštívit
zase jiná, zajímavá místa Ústeckého kraje. Oceňuji Váš záměr

věnovat se opět trochu jiným
problémům Vašeho kraje a podle nich záměrně sestavit i trasu mé návštěvy.“ S přáním všeho dobrého píše na závěr svého
dopisu pan prezident
krajskému
hejtmanovi:
„Díky Vám
jsem poznal
Váš kraj zase
o něco více
a seznámil se
s jeho aktuálními problémy
i úspěchy. Jsem
tomu rád, protože přesně to
bylo cílem mé
pracovní návštěvy. Za to, že proběhla v přátelské
atmosféře a bez
problémů patří mé i manželčino poděkování Vám a celému
Vašemu týmu.“

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

Zamyšlení Milana France k veřejné dopravě
D

nem 9. prosince začnou také
v Ústeckém kraji platit nové
jízdní řády. Ovšem když čtu noviny vycházející v našem regionu
v kterýkoliv den, mám pocit, že
veřejná doprava je stále uprostřed
krize, kterou jsme zažívali v loňském roce. Nejsou to jen redakční texty, přispívají sami čtenáři
a mnohdy i starostové. Tyto články,
až na čestné a řídké výjimky, mají
jedno společné. Vyčnívá z nich jak
neznalost problematiky, tak mnohdy i vědomá manipulace s názorem
veřejnosti. Pro příklad nemusím
chodit z krajského města daleko.
Častým přispěvatelem je starosta
Telnice Jaroslav Doubrava, k tématu zachování provozu na trati
č. 132 Děčín – Oldřichov. Víte ale,
co pan Doubrava do svých příspěvků nepíše? Že nepožádá zastupitelstvo obce, aby usnesením deklarovalo požadavek na zachování
osobních vlaků na této trati. To už
totiž není jen o propagandistických
výpadech v novinách, to už je jasné

stanovisko, podle zákona o obcích.
Zastupitelé by přiznali, že ignorují
zájem občanů a nepřehlédnutelný fakt. Jaký? Zatímco autobusy
v oblasti zajišťované tratí přepraví
ročně 660 tisíc cestujících, do vlaků
jich nastoupí přinejlepším desetkrát
méně. Občané prostě dávají autobusům přednost. To se ale do boje
o politické body panu Doubravovi
a podobným nehodí. Stejně laciný
je jeho argument, že se obce na
provoz vlakové osobní dopravy složí
a budou ho hradit samy. Napsané
to vypadá opravdu pěkně, ale viděl
už někdo usnesení o tom, kolik
Telnice, Jílové nebo Libouchec skutečně přispějí z napjatých rozpočtů
na poloprázdné vlaky, které ročně
stojí 10,5 milionu korun? To se asi
v novinách od pana Doubravy nedozvíme. A já se ani nedivím, určitě se
mu starostování líbí a dokáže v obci
leccos dobrého zařídit. Za nezákonné utrácení z obecní kasy, která na
vyhazování skutečně nemá, by ale
od voličů hlasy nedostal.

Pravda se autorům těchto příspěvků nehodí, byť je jednoduchá.
Veřejná doprava v Ústeckém kraji funguje. Kraj úspěšně buduje
systém, v němž počítá s využitím
železnice jako páteřní dopravní
sítě, umožňující pravidelnou přepravu velkého množství cestujících. K těmto páteřím míří spoje,
buď železniční nebo autobusové.
Celý systém je možné si představit, odpusťte to laické přirovnání,
jako povodí velké řeky, tu představují tratě v ose Rumburk – Děčín
– Chomutov a Ústí nad Labem
– Praha, k nimž míří tratě „nižšího“
významu, tak jako se menší říčky
a potoky vlévají do většího toku.
A kde má jezdit autobus nebo
vlak? Kritérií je mnoho. Mezi jinými to jsou charakter regionu, kvalita dopravní infrastruktury v místě,
ochota cestujících dopravu využívat, dostupnost zastávek, doba
cestování, úroveň vozového parku,
vlaků nebo autobusů, a tak dále.
A bohužel, rozhodují i peníze.

Krajští zastupitelé jsou vázáni
zákony, nejsou to dávní vladykové,
vládnoucí nad porobenou zemí.
A když už jsme u těch čísel, krajské zastupitelstvo je připraveno
rozhodnout, že v roce 2008 může
být z rozpočtu kraje vydána na
dopravní obslužnost částka až 750
milionů korun (o 70 mil. Kč více
než v r. 2007), za níž kraj u smluvních dopravců může objednat až
26,5 milionů najetých kilometrů.
K 9. 12. ubude pár ztrátových
a v podstatě nevyužívaných vlakových spojů, oproti tomu autobusových spojů přibývá. Jsou tu i první
oblasti, kde proběhly komplexní
projekty optimalizace drážní i autobusové dopravy. A výsledky jsou
dobré, počty krajem objednaných
spojů na Vejprtsku a Kadaňsku
vzrostly o cca 15 %, v oblasti Dolní Poohří dokonce o 33%, dobré
výsledky – 32%, má i Šluknovsko.
Autobusová a ani vlaková doprava
nezaznamenala v tomto roce výrazný úbytek cestujících. Ústecký kraj

svou roli koordinátora a garanta
veřejné dopravy, i přes jednotlivé
hlasy, jimž denní tisk dopřává sluchu, zvládá přinejhorším na chvalitebnou.
Milan Franc
člen Rady
Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ
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☞ Krajští radní doporučili zastupitelům schválit rozpočet Ústeckého
kraje na rok 2008 s příjmy 10,85
miliardy korun a výdaji 11,24 miliardy. Rozpočet je koncipovaný
jako vyrovnaný, rozdíl v příjmech
a výdajích dorovnají úvěry a dále
přebytky hospodaření loňského
roku.
☞ Zastupitelé Ústeckého kraje projednali rozšíření rozsahu dopravní
obslužnosti v autobusové dopravě
na rok 2008 na 19 milionů korun.
Oproti letošnímu roku se jedná
o navýšení o 4,5 milionu objednávaných kilometrů.

☞ Kraj se připojí k projektu „Nízká hustota osídlení: síť nadnárodní
spolupráce pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí s nízkou
hustotou obyvatel v Evropském
prostoru (Low Density)“ ve funkci
projektového partnera s ﬁnančním
podílem ve výši 45 tisíc €.
☞ Ústecký kraj buduje síť regionů,
s nimiž chce navázat užší vztahy. Krajští zastupitelé schválili na
posledním jednání Memorandum
mezi Ústeckým krajem a čínskou
provincií Anhui a Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem
a Regionální provincií Palermo.

Navštívili nás
N

a krátké pracovní návštěvě
byla 15. listopadu v našem
kraji velvyslankyně Švédska v ČR
Catherine von Heidenstam (na
fotograﬁi) s dalšími členy zastupitelského úřadu a Švédské obchodní komory. S hejtmanem kraje Jiřím
Šulcem, ředitelkou krajského úřadu
Lydií Šťastnou a s vedoucími odborů životního prostředí, evropských
projektů a regionálního rozvoje
jednala mj. o možnostech budoucí spolupráce. Hlavním tématem
byla ochrana životního prostředí,
využívání dotací Evropské unie
a také příprava obou zemí na
předsednictví v EU (ČR v první
polovině roku 2009, Švédsko pak
ihned po nás).

Můj názor

Jak se díváte na otevření schengenského prostoru?
U

ž před vánoci, tedy za necelý měsíc, se otevřou hranice a Česká republika vstoupí do
schengenského prostoru. Ústecký
kraj má dlouhou společnou hranici
s Německem, a tedy se stávajícími
zeměmi „Schengenu“. Otázka pro
měsíc listopad pro tři zastupitele
kraje: Považujete tuto skutečnost za
přínos pro zapojení ČR do jednotného evropského prostoru, nebo
očekáváte komplikace a obtíže?
Petr Husák
(ČSSD)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Petr
Brázda
(KSČM)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Tuto změnu samozřejmě vítám.
Považuji ji za logické pokračování
vývoje naší země v nedávné minulosti, za další krok na naší cestě
integrace do Evropy. Vzhledem ke
kulturně historickým tradicím jsme
součástí Evropy odedávna, ale ve
druhé polovině minulého století byl
tento fakt v zájmu vládnoucí ideologie násilně pokroucen. To, že přes
noc zmizí vlastně všechny hranice
kolem nás, považuji za narovnání
přirozeného stavu. Nejde jen o to,
že nás přestanou zastavovat hraniční závory a uniformovaní muži
a ženy u nich. Za podstatný považuji ten pocit, že mohu například jet
autem a vlastně ani nesundat nohu
z plynu – necestuji z jedné země do
druhé, ale prostě jedu po Evropě.
Myslím, že v našich moderních dějinách, které byly ve znamení spous-

Na otevření hranic se opravdu
těším, už proto, že jsem se konečně
dočkal. Vysvětlím. Když mi bylo asi
čtrnáct let, byli jsme, s podnikem
mého tatínka, na výletě v Drážďanech. Mám dojem, že jsme stačili
navštívit obrazárnu Zwinger, klenotnici Grüne Gewelbe a pochopitelně i nakoupit. Když jsme se
plni dojmů vraceli, na hranicích nás
nechala německá hraniční policie
všechny vystoupit a podrobila nás
i autobus zevrubné prohlídce. Ke cti
naší výpravy je třeba říci, že nikoho
nezadrželi a ke cti německé policie
a celní služby je třeba podotknout,
že maso, záclony, náhradní díly
k Trabantům a další převážený tovar
přehlédli. Asi hledali úplně něco
jiného. Tenkrát mi tatínek řekl: „Ty
se jednou dočkáš, že hranice budou
volné“. Trvalo to sice hodně dlouho, ale opravdu se dočkám.

Z
H

ejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a obchodní rada Ruské federace
v ČR Grigorij Sarišvili nedávno otevřeli rozhovory o možné spolupráci mezi naším regionem a podnikateli z Ruska. Ruský obchodní rada
řekl, že ho zajímají nejen informace o investičních možnostech, ale že je
připraven pomoci v kontaktu, ať už významným nadnárodním ﬁrmám
nebo jednotlivým podnikatelům. „Seznamuji se s vaším regionem, zajímáme se o oblasti, které se rozvíjejí a kde se může dařit investicím. Jsme
potěšeni, že věnujete pozornost rostoucímu ekonomickému potenciálu
naší země,“ řekl. Na snímku jsou zleva Gr. Sarišvili a jeho zástupce Givi
Karkashadze.

Fotorám

iřího Buluška, ryze amatérského archeologa z Jablonného v Podještědí, přijal na krajském hejtmanství Jiří Šulc. Předal mu symbolický šek
na sumu 16.500 Kč, která je desetinou z kulturně-historické hodnoty
nálezu z počátku letošního roku na Stolové hoře (Quaderbergu) u Děčína. Byly jím předměty z pozdní doby bronzové: Nůž, sekera s laloky,
bronzová odlévací forma na sekeru a kladívko. Občan Libereckého kraje
tedy dostal nálezné od Ústeckého kraje, poněvadž nález byl učiněn na
území tohoto regionu. Hejtman Jiří Šulc zdůraznil, že Rada Ústeckého kraje na svém zasedání 3. října rozhodla o přiznání odměny. „Je to
poprvé v historii Ústeckého kraje, tedy od roku 2000, kdy odměňujeme takového nálezce,“ řekl. „Poctivý člověk si prostě odměnu zaslouží,
další buď takoví nejsou, neznají svoje povinnosti nebo o svých právech
na nálezné nevědí.“ Poslední nález bronzové formy na odlévání seker
z doby před třemi tisíci roky byl na území Česka učiněn v 19. století
a podobné jsou u nás jen dvě! Po odborném zpracování a konzervaci v Mostě bude celý depot vystaven v Muzeu v Děčíně. Zájem mají
i v Drážďanech či Königsteinu.

Ušetříme spousty času na cestě autem, nebudeme čekat na hranicích
ty desítky minut, na své si přijdou
nejen turisté či houbaři, ale i obyvatelé hraničních obcí a měst budou
mít k sobě o hodně blíž. Ještě by
to chtělo upravit jízdné na železnici
(směrem dolů) a rozšířit přeshraniční autobusové spoje. Věřím ale, že
hranice budou střeženy i nadále. To
aby se nenaplnily obavy obyvatel
z příhraničí z volného pohybu různých individuí přestupujících zákon,
z obou stran hranice. Pokud jde
o obavy, že nás sousedi vykoupí,
tak to, myslím, příliš nehrozí. Naopak, už se nám zase vyplatí jezdit
nakupovat k nim. Máslo a mléko
určitě.

Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana,
člen Rady
a Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
Je mi jasné, že každá nová věc
a událost má od prvopočátků své
klady i některá negativa a názory
našich lidí se samozřejmě na ně liší.
V souvislosti s námi a „Schengenem“ jsem se přesvědčil, že těch,
kteří deﬁnitivní otevření hranic víta-

jí, je mnohem více než pesimistů.
Já patřím k těm prvním, propustné
hranice vítám a těším se na to, že
odpadnou fronty při odbavování,
zmizí mnohdy nedůstojné šikany ze strany celníků. Rozdíly mezi
stávajícími zeměmi schengenského prostoru a těmi novými, které
k nim už brzy přistoupí, se začínají pomalu stírat, a to je smyslem
společné Evropy. Mezi Ústeckým
krajem, jedním ze čtyř v Česku,
a Německem nebudou tedy od 21.
prosince závory, a že těch přechodů pro pěší, cyklisty či motorová
vozidla je! Třeba silničních je dnes
jenom v našem kraji 15 a téměř
desítka dalších přibude. Konečně se
po staletích opravdu a deﬁnitivně
otevřeme Evropě na západ od nás
a prospěje to zcela prokazatelně rozvoji cestovního ruchu, ještě
volnějšímu pohybu osob, zboží
a služeb. Je tomu více než 17 let,
co jsme stříhali ostnaté dráty a nyní
zvedáme i pomyslné závory. Samozřejmě, desítky členů cizinecké
a pohraniční policie vlastně přicházejí o práci, přijde postupná redukce početních stavů, ale určitě jejich
schopností využijí policisté ve „vnitrozemí“, v našich městech a obcích,
kde jich je třeba čím dál tím více
při kontrole pořádku, bezpečnosti
obyvatelstva a ochraně majetku nás
všech. Chápu také obavy občanů
z obcí na hranicích, kteří se bojí
nárůstu nákladní dopravy a dalšímu zatěžování životního prostředí.
Věřím, že to se vyřeší a řidiči kamionů budou jezdit jenom tam, kde
měli povolení dosud nebo na místech, která přibudou a pro nákladní přepravu budou citlivě vybrána.
O to důležitější je pak rychlá dostavba D8.

O šanci města Žatce

veřejňujeme dopis, jenž koncem října zaslal hejtman Jiří
Šulc generálnímu řediteli Národního památkového ústavu v Praze
Pavlu Jeriemu:
„Vážený pane řediteli, s potěšením jsem přijal informace o
zařazení města Žatce do národního potenciálu pro příští nominaci k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví. Žatec představuje symbol historie pěstování chmele
nejen pro Ústecký kraj, ale pro
celou Českou republiku. Na
jeho území se nalézá množství
kulturních památek a jako aglomerace je jediné v kraji vyhlá-
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ty zábran, zátarasů a zákazů, jde
o důležitý mezník. A to, že při tom
zmizí právě hraniční závory, má
v sobě jistou symboliku. Při této
příležitosti nemohu nevzpomenout
určitých historických skutečností, kterými byla mimo jiné snaha
jednoho z našich panovníků Jiřího
z Poděbrad o vytvoření společné
Evropy. A na to jsem jako Čech
hrdý.

šeno městskou památkovou
rezervací i zónou.
V návaznosti na bohatou
historii pěstování chmele v
žateckém regionu je jeho další perspektivní rozvoj prioritou, kterou Ústecký kraj hodlá
maximálně podporovat. Jsme
si dobře vědomi otázky prestiže, kterou představuje být na
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Je to
rovněž velký závazek, kterým je
deklarována úcta k dochovanému dědictví s příslibem chránit
danou lokalitu v celosvětovém
zájmu. Ústecký kraj si velice váží
této nominace a věří v její slibné
naplnění.”

FOTO: MAFA – IVETA LHOTSKÁ

Z jednání rady a zastupitelstva
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Město Žatec, městská památková rezervace

Kraj dostal čestné uznání za most

rajem hrazená rekonstrukce
historického silničního mostu
přes říčku Mandavu v Rumburku
získala 15. listopadu, ve 4. ročníku soutěže Dopravní stavba roku
2006, čestné uznání ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěž každoročně vyhlašuje
Ministerstvo dopravy ČR a SFDI,
jako jednu z doprovodných akcí
stavebního veletrhu For Arch 2007.
Cenu za oceněnou stavbu převzal
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
v pražském paláci HYBERNIA. Do
letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 32 dopravních staveb z celé
republiky. Vůbec nejvíce nominací
bylo z našeho regionu a vesměs se
jednalo o stavební díla před rokem
zprovozněného úseku dálnice D8
Trmice – státní hranice. Mezi jinými nejdelší dálniční tunel v ČR tunel
Panenská, most přes dálnici v Úžíně u Ústí nad Labem nebo most
Knínice. Z regionu bylo do soutěže
nominováno celkem sedm dopravních staveb, Ústecký kraj jako investor přihlašoval pouze oceněný most
v Rumburku.
Most přes říčku Mandavu je
pamětník; jedná se o kamenný
barokní silniční most, po němž
vede frekventovaná silnice spojující
Rumburk s Děčínem a dále s Novým Borem a Českou Lípou. Cílem
rekonstrukce bylo nejen obnovení

a zajištění dobrého technického
stavu mostu, dosažení požadované nosnosti pro silniční provoz
a rozšíření vozovky, ale i zachování jeho historického vzhledu. Proto
byly v závěru prací na mostní pilíře
opětovně osazeny původní barokní
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv.
Šebestiána. Za rekonstrukci provedenou v loňském roce zaplatil kraj
14,85 milionu korun, které čerpal
z úvěru u České spořitelny.
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Na hoře Říp, u její svatojiřské rotundy
N

edávná pracovní návštěva prvního náměstka ministra kultury
Františka Mikeše patřila v úvodu hoře
Říp. Výstupu na ni a jednání o možnostech změn se zúčastnil náměstek a zástupce krajského hejtmana
Radek Vonka, dále starosta města
Roudnice nad Labem Zdeněk Kubí-

nek, odborník z územního pracoviště Národního památkového ústavu
Petr Hrubý a také Luděk Mařas, jenž
je správcem nemovitostí majetku
Martina Lobkowicze. Hora Říp patří
tomuto šlechtickému rodu, rotundu
na jejím vrcholu ve výšce 459 m n.
m. vlastní církev, přičemž její popu-
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Krajský úřad se představuje
P

rvního ledna roku 2000 vstoupilo v platnost nové územní členění naší země. Na správní mapě České republiky vzniklo celkem 14
krajů (včetně hlavního města Prahy), jejichž pravomoci byly posíleny
zrušením okresních úřadů k 31. prosinci 2002 a převedením agend
výkonu státní správy dílem na města a obce a dílem na krajské úřady.
Krajský úřad Ústeckého kraje sídlí v centru města v Ústí nad Labem
a správný výkon stovek svěřených agend v něm zajišťuje 450 zaměstnanců. Není jednoduché přiblížit pestrou a objemnou škálu pravomocí
a kompetencí, za které je krajský úřad odpovědný. Snad nejjednodušší
cestou k získání alespoň rámcové představy by bylo představit si území
Ústeckého kraje jako jednu velkou obec, která má svůj „obecní úřad“.
Přesto je však i v našem regionu mnoho občanů, kteří nevědí, k čemu
jim může být Krajský úřad Ústeckého kraje, jak se říká, dobrý. Především jim je určena tato rubrika, v níž představujeme jednotlivé odbory
v odpovědích na anketní otázky.

Odbor správních činností
a krajský živnostenský úřad
Seznamte se:

Ing. Květoslava Milerová

Z leva jsou František Mikeš, Radek Vonka a Zdeněk Kubínek; neplánovaně
si na Řípu popovídali také s pražskými školáky…
larizaci mezi veřejností zajišťuje stát.
„Shodli jsme se s panem náměstkem ministra Mikešem,“ říká Radek
Vonka, „že Ústecký kraj spolu se
státem, církví i rodem Lobkowiczů musí urychleně udělat zásadní
kroky k tomu, aby památná hora
Říp, tato národní kulturní památka,
a to včetně její rotundy, nezůstávaly nadále na pokraji zájmu Čechů,
turistů ani zahraničních návštěvníků. Bude třeba zkvalitnit infor-

mační systém, už v Praze, v centru
kraje, na dálnici i v okolních obcích.
Samozřejmě hledání peněz bude
obtížné, vždyť opravou musí projít
rotunda i její okolní dlažba, která je
v neutěšeném stavu, zlepšit je třeba
sociální zařízení u přilehlé restaurace a začínáme také přemýšlet,
jak sem až na vrchol zavést vodu.
Vzhledem k podloží by si vybudování potrubí v nezámrzné hloubce
vyžádalo enormních nákladů.“

S přípravou na příští turistickou
sezonu pomáhají evropské dotace
K

tomu, aby v příští turistické
sezoně byl náš region na domácí i zahraniční návštěvníky ještě lépe připraven, by měl přispět projekt
„Turistická databanka Ústeckého
kraje“. Jeho cílem je usnadnit návštěvníkům přístup k informacím
o turistických cílech a zajímavostech a nalákat je k návštěvě. V rámci projektu, který připravil krajský
úřad, konkrétně odbor evropských
projektů, tak byly na patnácti
vybraných místech Ústeckého kraje umístěny nástěnné informační
mapy a speciální stojany se soubory
informačních propagačních materiálů. Ty jsou doplněné fotograﬁemi,
mají jednotný design a jsou k dispozici v české, anglické a německé
verzi. „Náš region nabízí návštěvníkům velké množství nejrůznějších lákadel. Spousta informací
o nich je pochopitelně v turistických
průvodcích nebo na internetu, ale
bohužel trochu chybí přímo v terénu. To jsme chtěli změnit a tak díky
Turistické databance budou mít

né mapy jsou umístěny například
v Podkrušnohorském zooparku
v Chomutově, na děčínském a ploskovickém zámku, v soutěskách ve
Hřensku nebo na zámku v Duchcově a v teplickém muzeu. Posled-

ní dvě jmenovaná místa Petr Fiala
navštívil osobně. „Například zámek
v Duchcově si ročně prohlédne asi
dvacet tisíc návštěvníků. V posledních letech se tu výrazně rozšiřuje
expozice a Turistická databanka
všem nabídne tip na další zajímavé výlety. Projekt je přesně zacílen
na ty, kteří mají o pamětihodnosti
zájem a věřím, že přispěje k tomu,
aby se návštěvníci do našeho regionu vraceli,“ řekl Petr Fiala. Spolu
s pracovníky odboru evropských
projektů diskutoval o Turistické
databance i s kastelánem duchcovského zámku Petrem Horákem,
ředitelem teplického muzea Dušanem Špičkou a náměstkem teplického primátora Pavlem Šustáčkem.
Celkový rozpočet projektu Turistická databanka Ústeckého kraje
je bezmála 2 mil. Kč, 75 procent
z této částky, tedy asi 1,5 milionu,
získal Ústecký kraj ze Společného
regionálního operačního programu. Partnerem projektu je Svaz
cestovního ruchu DELITEUS.

ní ekonomika a sociální kapitál.
V úvodu dvoudenní akce promluvil
též náměstek hejtmana Petr Fiala.
Konference byla uzavřením tříletého programu, který se pro roky
2005 – 2007 zabýval sociální ekonomikou v České republice i srovnáváním s EU.
● Pan Shima Toshiaki, prezident
a jednatel společnosti FUJIKOKI
Czech, podepsal nedávno s ředitelem Střední školy technické v Mostě-Velebudicích Jiřím Škrábalem
smlouvu o spolupráci. FUJIKOKI se
tak stala dalším partnerem (už dříve
společnost Koito) této školy v rámci
Projektu Vzdělávacího a tréninkového centra Ústeckého kraje.
● Na Veletrhu vzdělávání podepsal náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka s ředitelem Integrované střední školy stavební v Ústí
nad Labem Vítězslavem Šteﬂem
a Pavlem Šplíchalem z útvaru personální strategie ﬁrmy Metrostav
smlouvu o spolupráci při náboru
učňů a podpoře jejich studia.
● Ve čtvrtek 6. prosince se
budou odborníci ze zdravotnictví,
zastupitelé i představitelé měst
zřizujících nemocnice zabývat mj.

hodnocením nemocnic i kvalitou
a dostupností zdravotní péče pro
obyvatelstvo. Setkají se na krajském úřadu na již třetím ročníku
konference Efektivní zdravotnictví
v podmínkách Ústeckého kraje
● Americký středozápad, to je
téma přednášky cestovatelů Jarmily Turbové a Zdeňka Čecháčka.
Uspořádá ji ve čtvrtek 29. listopadu Severočeská vědecká knihovna,
příspěvková organizace Ústeckého
kraje, začátek je v 17 hodin v budově knihovny v ulici W. Churchilla.
● Až do konce listopadu je
u konferenčního sálu Krajského
úřadu Ústeckého kraje zpřístupněna výstava Jak poznat a pochopit
přírodu. Připravil ji Přírodní park
Krušnohoří-Vogtland z německého
Saska a přibližuje mj. snahu organizace o záchranu vzácných rašelinišť
na této straně Krušných hor.
● V letošní turistické sezoně si
vstupenku do románské svatojiřské rotundy na památné hoře Řípu
zakoupilo 9 748 návštěvníků, dalších lidí, kteří na Říp vystoupili, bylo
samozřejmě mnohem více (novoroční výstupu, pouť, mše, svatby
a další akce).

Před Muzeem Teplice jsou (zleva) Petr Fiala, Pavel Šustáček a Jiří Hubka,
vedoucí odboru evropských projektů krajského úřadu
návštěvníci těch nejatraktivnějších
míst zdarma k dispozici stručnou
informaci o dalších zajímavostech
v regionu,“ říká náměstek hejtmana Petr Fiala.
Speciální stojany s letáky a nástěn-

Krátce z našeho kraje
● Petr Hossner byl Radou Ústeckého kraje jmenován novým ředitelem Nemocnice Chomutov, jež
je jako odštěpný závod součástí
Krajské zdravotní, a.s. Nastoupí na
místo Milana Burši, který nedávno
podal výpověď.
● Téměř sedmnáct set lidí navštívilo 28. října, na Den krajů, jednotlivá kulturní zařízení, která zřizuje
Ústecký kraj. Volný vstup byl mj.
do Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem, teplické hvězdárny a planetária, do jednotlivých
muzeí či galerií výtvarného umění.
● Poslední říjnový víkend proběhla v Bílině veselá akce Bílina
plná lodí. Už šestého ročníku se
zúčastnilo několik desítek dvojčlenných posádek, z břehu přihlíželi
také hejtman kraje Jiří Šulc a jeho
náměstek Petr Fiala.
● V akademickém roce 2007
– 2008 bude Ústecký kraj i nadále
podporovat vysokoškoláky, kteří se
dobře učí. Ti, pokud projeví zájem
a splní předepsané podmínky,
dostanou od kraje dvacet tisíc
korun. V současné době má s Ústeckým krajem uzavřenou smlouvu 225 studentů, letos rada kraje

odsouhlasila stipendium pro 74
dalších studentů.
● 2,7 milionu korun činily náklady na Marketingovou studii cykloturistiky v Ústeckém kraji; byly hrazeny jak z rozpočtu kraje, tak ze
Společného regionálního operačního programu. Kraj také nákladem
17 milionů korun nechává zpracovat projekty čtyř páteřních cyklostezek („Ohře“, „Labe“, „Ploučnice“
a „Krušnohorská magistrála“).
● Kraj požaduje pro záměr výstavby prodejny LIDL v Duchcově
zpracování dokumentace EIA podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Výstavbu nového supermarketu v samém centru
města zatím provázejí rozporuplné
názory na jeho budoucí existenci.
● Na největší prestižní soutěži
mladých módních návrhářů v ČR
– Mladý módní tvůrce ČR, která se
konala v Jihlavě, obsadili studenti
Střední školy služeb a cestovního
ruchu ve Varnsdorfu v kategorii
společenské oděvy druhé místo.
● Fakulta sociálně ekonomická
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uspořádala
mezinárodní konferenci Sociál-

V roce 1986 jsem absolvovala stavební
fakultu ČVUT a poté jsem nastoupila do
děčínského Okresního stavebního podniku. Od roku 1992 jsem byla na okresním
živnostenském úřadu Okresního úřadu
v Děčíně, kde jsem v r. 2001 byla jmenována vedoucí referátu zdravotnictví. 1. září 2002 jsem nastoupila na Krajský úřad
Ústeckého kraje, kde jsem se mimo jiné
podílela na přípravě vzniku odboru krajský živnostenský úřad
a po výběrovém řízení jsem byla od 1. ledna 2003 jmenována
vedoucí odboru krajský živnostenský úřad, po třech letech byl
tento odbor rozšířen o oddělení správních činností a přejmenován na odbor správních činností a krajský živnostenský úřad.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Je nás celkem 25 pracovníků
rozdělených do dvou oddělení:
oddělení správních činností (OSP)
s celkem 14 a oddělení krajský
živnostenský úřad (OKŽÚ) s 9 pracovníky. OSP zajišťuje přenesenou
působnost a jako druhoinstanční
orgán zajišťuje veškeré činnosti
na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému
soužití, proti majetku a přestupků, které nejsou zařazeny u jiných
odborů krajského úřadu. Dále
vykonává přenesenou působnost
na úseku evidence obyvatel, na
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů nebo na úseku
státního občanství České republiky, zejména vydává osvědčení
o státním občanství, a agendu na
úseku matrik. Koordinuje činnost
v oblasti válečných hrobů nebo
zajišťuje vidimaci (ověřování) a legalizaci, vydává osvědčení strážníkům městské police a vede evidenci Registru zájmových sdružení
právnických osob. Vydává osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky, resp. sbírek a dohlíží
na jejich řádné vyúčtování. Toto
oddělení zajišťuje veškeré činnosti
související s volbami do územních
samosprávných celků, do obou
komor Parlamentu ČR i do Evropského parlamentu. Oddělení krajský živnostenský úřad zajišťuje
přenesenou působnost v oblasti
živnostenského podnikání a v oblasti evidence zemědělských podnikatelů, řeší třeba odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů a odborů, které
vedou evidenci zemědělských
podnikatelů. Poskytuje metodickou pomoc úřadům a občanům

na základě dotazů. Krajský živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku a na
základě žádostí vydává výpisy
nebo potvrzení o skutečnostech
z tohoto rejstříku. Současně provádí dozorovou činnost na dodržování ustanovení zákona o regulaci reklamy a cenovou kontrolu, kdy při zjištění protiprávního
jednání ukládá sankce.
S jak vysokým rozpočtem bude
odbor v roce 2007 hospodařit?
Odbor správních činností nemá
vlastní rozpočet, provoz je plně
hrazen z rozpočtu kanceláře ředitelky.
S jakými problémy se na váš
odbor občané kraje obracejí?
Vzhledem k tomu, že náš odbor
má velmi rozsáhlou agendu, dostává dotazy či řeší problémy velmi
různorodé, které zasahují do všech
oblastí přenesené působnosti.
Podstatná část dotazů a žádostí
je směřována k získání českého
občanství nebo získání cestovního dokladu. Nemalou část těchto dotazů tvoří dotazy z matriční
agendy, např. se občané dotazují
jakým způsobem lze získat matriční doklady, ale dotazují se i na
hodinu a minutu svého narození
pro účely vytvoření svých horoskopů. V době voleb jsou dotazy úzce
zaměřeny k této problematice,
a to jak z řad občanů – voličů, osob,
které se voleb aktivně účastní, tak
i z řad pracovníků obcí našeho regionu. Další podstatná část dotazů
a žádostí od občanů či pracovníků
obcí je směřována do oblasti živnostenského podnikání, podnikání
v oblasti zemědělství nebo činnosti
v oblasti reklamy.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ředitele/ky
Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
Požadavky na uchazeče:
■ ukončené VŠ vzdělání
■ zkušenost s vedením a motivací pracovníků,
komunikativnost (minimální praxe ve vedoucí
funkci 5 let), praxe v sociální oblasti vítána
■ organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
■ strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
■ doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
■ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■ vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
■ čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
■ vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Obálka musí být na vrchu viditelně označena: VŘ – DD Dubí
Přihláška musí být doručena do 20. prosince 2007.
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Hejtman: Chci desítky miliard
na silnice v našem kraji
Ú

stecký kraj si poprvé za dobu
své existence může pochvalovat vztahy s ministerstvem dopravy.
Důvodem ke spokojenosti je rozpočet na dopravní infrastrukturu, který bude mít pro dopravní projekty
na následujících několik let. Podle
hejtmana Jiřího Šulce je jedním
z přínosů dobré spolupráce s ministerstvem dopravy jednotná stranická příslušnost jeho představitelů.

Máte informace o tom, kolik stát
plánuje investovat do dopravní
infrastruktury v Ústeckém kraji
v následujících šesti letech?
Zhruba před měsícem schválila vláda harmonogram výstavby
dopravní infrastruktury na období
2008 – 2013. Z tohoto dokumentu plyne, že by do Ústeckého kraje
mohlo na dálnice, rychlostní silnice
a silnice I. třídy přijít z rozpočtu fondu dopravy v uvedených letech více
než 42 miliard korun.

nemůžeme stěžovat. Pokud připočítáme krajské prostředky na údržbu silnic II. a III. tříd, pak jde o velký
nárůst, kterého chceme jednoznačně využít.
Máte určeny priority na využití
zmíněných peněz?
Prioritou jsou pro nás opravy či
rekonstrukce stávajících komunikací, ale zejména výstavba nových
dálnic, rychlostních silnic a obchvatů. Mým osobním přáním je, aby
byl Ústecký kraj s velmi slušnou
dopravní infrastrukturou v ČR.

Které investiční projekty plánujete pro dálnice a rychlostní
silnice?
Samozřejmě zcela zásadní je dokončení úseku dálnice D8 z Lovosic
do Řehlovic. Na tento projekt bude
z rozpočtu fondu proinvestováno
více než 12 miliard korun. První
vozidla se na tomto úseku projedou v roce 2010. Neméně důležité
Jak hodnotíte tuto sumu v po- je pro nás dokončení plánovaných
rovnání s léty přecházejícími?
úseků na rychlostních silnicích R7
Objem investic je pro následujících (Slaný – Louny – Chomutov) a R6
několik let v rekordní výši. Určitě si (Praha – Ústecký kraj – K. Vary).

Co je podle vás největším přínosem nových silnic v Ústeckém
kraji?
Slibujeme si především zlepšení
mobility obyvatel. Jsem přesvědčen, že lepší dopravní infrastruktura
pomůže i v politice zaměstnanosti.
Cesta z Ústí nad Labem do Prahy
se zkrátí z hodiny na 40 minut.
A především bude pro řidiče mnohem bezpečnější, než tomu bylo
doposud. Počty těžkých havárií
i usmrcených neustále stoupají a tomu chceme zabránit.
Jaké další plány máte s dopravou v Ústeckém kraji obecně?
Podařilo se nám stabilizovat autobusovou dopravu. Ačkoliv lidé museli v roce 2006 projít těžkou zkouškou
při stávce DPÚK, tak se nakonec vše
v dobré obrátilo. Dnes máme v kraji
několik dopravců, kteří si konkurují.
A budeme stále více tlačit na zlepšení jejich vozového parku, dodržování jízdních řádů a současně i lepší
nabídky služeb pro cestující. Chtěl
bych lidem v kraji v případě problémů v roce 2006 poděkovat za jejich
trpělivost a podporu.

Oparenský koncert na výstavbě dálnice D8

O spolupráci Ústeckého kraje
a italské provincie Palermo
D

Pokračování ze str. 1

První metry scházejícího úseku
dálnice D8 jsou u Oparna
V úterý 6. listopadu byla slavnostně zahájena jedna ze staveb posledního úseku dálnice D8 mezi Řehlovicemi a Lovosicemi. Realizaci 16,4
km dlouhého úseku dálnice, jenž
má být dokončen v prosinci roku
2010, provede konsorcium ﬁrem
pod vedením společnosti Stavby
silnic a železnic. „Přišel dlouho očekávaný okamžik, zahajujeme stavbu, která měla být dokončena před
deseti lety. Děkujeme za to nejen
současnému ministru dopravy Ale-

ši Řebíčkovi, ale i zde přítomnému
náměstkovi ministra dopravy Jiřímu
Hodačovi,“ řekl mimo jiné hejtman
Jiří Šulc. Ten dále poukázal na negativní úlohu, kterou v období příprav
stavby dálnice sehrály ekologické
občanské aktivity, jež s hejtmanem
jednaly pod vedením ekologického sdružení Děti Země. „Kvůli nim
je stavba opožděna o několik let
a dražší o miliardy korun,“ konstatoval hejtman, který v této souvislosti zmínil i důsledky tragických
nehod na silnici E55 mezi Lovosicemi a Teplicemi.
Investor stavby, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, uvedl, že scházející
úsek dálnice bude stát bez DPH

va dny strávila v minulých
dnech delegace z Palerma
v Ústeckém kraji a při této příležitosti se setkala s jeho nejvyšším vedením. Generální zástupce
této provincie Antonio Caruso (na
snímku vpravo) podepsal s hejtma8,95 miliardy korun, investice do nem Jiřím Šulcem Prohlášení o spoekologických opatření se předpo- lupráci, které se má stát základem
další kooperace. Vyměňovat bykládají ve výši jedné miliardy.
Budou vybudovány 3 mimoúrov- chom si měli navzájem zkušenosti
ňové křižovatky, tunely Prackovice
(270 m) a Radejčín (620 m) a 29
mostů, z toho největší jsou Vchynice, Oparno a Dobkovičky. Úsek
0805 navazuje na již fungující dálnici z Prahy do Lovosic a na druhé
straně končí na rovněž provozovaném úseku z Řehlovic na státní
hranice. Zatím poslední část D8
byla otevřena v prosinci 2006, na
které řidiči překonávají Krušné hory
nejen po nových mostech, ale také
nejdelším dálničním tunelem v ČR
Panenská (2115 m).

ROZAM, to je ROzvoj ZAMěstnanců

P

očátkem listopadu se v sídle Svazu průmyslu a obchodu
v Praze konala tisková konference
k zahájení projektu ROZAM, zaměřeného na rozvoj vzdělávání v malých
a středních podnicích. Ústecký kraj,
který spolu se Zlínským krajem

i velmi dobrá infrastruktura vzdělávání, roli hrála i zkušenost s projekty spojenými s aktivitami Evropské
unie. Na konferenci vystoupil také
člen Rady Ústeckého kraje Pavel
Kouda (na snímku uprostřed), který
zdůraznil: „Podpora malého a středního podnikání, stejně jako podpora
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,
jsou jedny z priorit Ústeckého kraje.“ ROZAM nabízí podnikatelům
možnost získání dotace na vzdělávání ve výši 50 – 80% z ceny kurzu,
jednoduše a bez náročné administrativy. Více o projektu, jehož realizace byla zahájena v říjnu tohoto
roku, se zájemci dozví na webových
a krajem Vysočina patří mezi pilot- stránkách www.rozam.cz. „Využití
ní regiony, byl realizátory projektu možností, které jsou dány v rámci
osloven zejména proto, že před- projektu ROZAM, může být dobrým
stavitelé kraje mají velký zájem odrazovým můstkem pro změnu
o inovace a zkoušení nových cest, přístupu ke vzdělávání, ale i dalšího
jak podpořit rozvoj dalšího profes- rozvoje podnikání,“ uvedl na závěr
ního vzdělávání. Zároveň je v kraji konference Pavel Kouda.

a poznatky z oblasti ekonomické, kulturní, sociální i vzdělávání.
Prohlášení pamatuje rovněž na
turismus a také výměnu zkušeností, souvisejících s projekty, na
které lze získat ﬁnanční prostředky
z Evropské unie. Hejtmana těší, že
budeme mít přátele z oblasti, jež
má zcela jiný charakter, než má
náš region. „Velké možnosti vidím
především v oblasti vzdělávání,“

řekl a pokračoval: “Přestože jsou
oba kraje tak odlišné, najdeme
určitě společné téma – například
v pěstování vinné révy.“
První den se návštěvě věnoval
náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka, který hosty zavedl mimo jiné na děčínský Sněžník
a představil Italům rovněž obecně
prospěšnou společnost České Švýcarsko a její aktivity.
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zastupitelstva nebo jednací místnost rady kraje; otevřené dveře
měly také pracovny hejtmana
a jeho náměstků. Právě ti, tedy
hejtman Jiří Šulc, jeho zástupce
a náměstek Radek Vonka, náměstek Petr Fiala a také ředitelka

krajského úřadu Lydie Šťastná
návštěvníky po budově úřadu
provázeli. V rámci prohlídek se
představily některé příspěvkové
organizace kraje: Hotelová škola Teplice, Střední škola textilní
Teplice, SŠ technická Varnsdorf

Převážně ústeckou veřejnost přivítal s úderem poledne hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc

a Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice,
Diagnostický ústav sociální péče
Čížkovice a Psychiatrická léčebna
Petrohrad. Čekání na prohlídky
si mohli návštěvníci krátit sledováním programu, který před

budovou úřadu připravily složky
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, které
také od svého zřizovatele získaly ten den dary v hodnotě 3,5
milionu korun. Hezkou pohodu
před budovu úřadu obstarala

O

V

pondělí 29. října se poprvé
v historii existence Ústeckého kraje otevřely dveře jeho
krajského úřadu. Návštěvníci,
kterých bylo kolem dvou set,
měli možnost prohlédnout si
krizové pracoviště, zasedací sál

FOT

Den otevřených dveří na krajském úřadu

ST

RANA

hudební vystoupení žáků Základní školy Evy Randové, teplické konzervatoře a nebo skupiny
Hájští kohouti z Ústavu sociální
péče Háj u Duchcova.

Se složením Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje seznamuje zájemce náměstek hejtmana Petr Fiala

Uvnitř konferenčního sálu se při návštěvě skupiny vedené náměstkem a zástupcem hejtmana Radkem Vonkou
Pro návštěvníky jsme připravili také několik výstavek. Zde jsou práce klientů z Ústavu sociální péče v Čížkovicích.
konala právě konference Ano pro Evropu

Den otevřených dveří

29. října 2007

Opravdovými profesionály se ukázali členové Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kteří slanili osm pater budovy úřadu

O hudbu se postarali mladí lidé z několika zařízení kraje, třeba z ÚSP v Háji u Duchcova, ZUŠ Evy Randové v Ústí
nebo tito žáci z teplické konzervatoře

Ukázka požární techniky; „železný oř“ slouží při likvidaci požárů v těžko přístupných terénech

Ředitelka krajského úřadu Lydie Štastná vysvětluje návštěvníkům strukturu úřadu a jeho odborů
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Mimořádný úspěch sboru Ventilky na Maltě

Fotokvíz

E

V

ncyklopedie praví, že ventil je
mechanické zařízení regulující průtok tekutin či plynů. Ventilu
malých rozměrů se říká ventilek
a když je ventilků něco kolem dvou
desítek, jde o pěvecký soubor. Nelekejte se, nejde o řádění tiskařského
šotka. Ventilky je totiž název pěveckého souboru z Jirkova. Založila
ho v roce 1998 skupina mladých
lidí, pro které byl, jak říká sbormistr Luboš Hána: „zpěv jistý způsob
„ventilování“ přebytečné energie
mládí.“ Odtud název „Ventilky.“
Tento asi dvacetihlavý soubor
mladých lidí vede kromě zmíněného Luboše Hány také Marie Fialová. Pod jejich taktovkami Ventilky
nacvičují hudební díla ze všech
období, přednost ale dostává sborová hudba dvacátého století. Co
se žánru týče, Ventilky si z děl dvacátého století vybírají především
spirituály a jazzové skladby. S tímto
přístupem k ventilování přebytečných sil slaví jirkovští zpěváci úspěchy. Za dobu svého trvání soubor
odehrál desítky vystoupení doma
i v zahraničí, především v sousedním Německu, vydal pět cédéček
a podílel se dokonce na natáčení
dvou alb rockové skupiny Kabát.
Letos dokonce soubor zorganizoval
sborový soutěžní festival populární

hudby „Jirkovský písňovar,“ který
se setkal s velkým ohlasem. Na příští rok už je naplánován druhý ročník
a Ventilky věří, že se z tohoto festivalu stane tradice.
Pořádáním vlastního festivalu
Ventilky zúročily zkušenosti získané na nesčetných festivalech,
soutěžích a přehlídkách sborového zpěvu. Kromě zkušeností si
sbor z těchto soutěží přivezl také
nejedno ocenění. Tím posledním

a zatím asi nejcennějším je to,
které Ventilky na počátku listopadu získaly na Maltě. Organizace
Musica Mundi tu pořádala festival,
kterého se účastnilo osmnáct sborů ze třinácti států Evropy. Ventilky
se v silné konkurenci neztratily
a v obou kategoriích, ve kterých
soutěžily, získaly zlaté pásmo.
V kategorii „sakrální hudba“ se
staly dokonce absolutním vítězem. Na tomto místě je třeba říct,

že malinkatý díl zásluhy na tom
má i Ústecký kraj, který Ventilkům poskytl pro účast na soutěži
ﬁnanční podporu ve výši 50 tisíc
korun z fondu hejtmana.
Po návratu domů oceněné Ventilky uspořádaly koncert, kterého se
zúčastnil i hejtman kraje Jiří Šulc.
Ten souboru poděkoval za vzornou
reprezentaci kraje a využil i možnosti společně s Ventilky upustit
trochu energie – tedy zazpívat si.

ážení čtenáři, s blížícím se
koncem roku bilancujeme také my v pravidelné rubrice Fotokvízu. Prošli jsme si vaši poštu
od počátku roku. Tato inventura
dopadla jednoznačně ve váš prospěch! Drtivá většina odpovědí
byla správná a konstatujeme, že
Ústecký kraj máte velice dobře
zmapovaný. Obdivujeme i vaši paměť, což dokazujete nejrůznějšími
detailními podrobnostmi, které
k vašim odpovědím přidáváte.
Minulý měsíc jste poznali, že jsme
vám prezentovali hřbitovní kostel
sv. Petra a Pavla v Doksanech a je
pro nás příjemné zjištění, že ani
jedna z došlých odpovědí nebyla
špatná. Pěkné ceny od nás tentokrát dostane Margita Lepičová
z Doksan, Alfred Uhl z Velkých
Žernosek a Miroslava Kejmarová ze Straškova-Vodochod. Listopadová hádanka fotokvízu se
týká barokní sochy světce z konce
18. století. Je osazena na návsi
u silnice, poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. V minulosti byla
několikrát renovována, naposle-

dy to bylo v letech 1970 – 1980.
Socha je od roku 1958 prohlášená za kulturní památku. V rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek přispěl v letošním roce Ústecký kraj vlastníku
této památky částkou 179 398
korun. Náklady na restaurování plastiky dosáhly 199 332 Kč.
Napište nám jak se jmenuje tato
socha a kde přesně se nachází.
Pomůžeme vám malou nápovědou: Jde o Lounsko. Vaše odpovědi tentokrát očekáváme do
11. prosince 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.

Jubilejní Virtuosi byli rekordní
Č

V

ÍZ

Stoliarenková v kategorii nejmladších interpretů, Tomáš Vrána a Jan
Vojtek ve 2. a David Hausknecht
s Mártonem Balázsem Kissem
z Rakouska v kategorii třetí (kromě
Kisse jsou všichni z České republiky). Absolutním vítězem prohlásila
porota Davida Hausknechta, jenž
převzal také cenu ředitele soutěže
a Radek Vonka předal rovněž cenu
hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce, kterou získal za mimořádný
výkon v soutěži třináctiletý Tomáš
Vrána.

?

K
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tyřicet let završila v pátek 16.
listopadu mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di
pianoforte pořádaná každoročně
v Ústí nad Labem. Jejími vítězi byli
v dětství také dnešní známí interpreti a hudebníci, připomeňme si
alespoň jméno Igora Ardaševa,
výrazné osobnosti generace evropských klavíristů (vítěz 1. kategorie v roce 1978) nebo skladatele,
sbormistra a klavíristy Miloše Boka
(ten vyhrál druhou kategorii o tři
roky později).
O letošní jubilejní Virtuosi byl
opravdu mimořádný zájem, vždyť
se jich zúčastnilo dvaapadesát mladých klavíristů ze čtrnácti zemí tří
kontinentů. Samozřejmě nejvíce
bylo Čechů a dalších Evropanů, ale
přijeli sem i klavíristé z Taiwanu či
Jihoafrické republiky. Soutěž i letos
po organizační stránce perfektně zvládli pořadatelé ze Základní
umělecké školy Evy Randové, příspěvkové organizace Ústeckého
kraje. To ocenil také na závěrečném
koncertu laureátů mezinárodního

Toulky po památkách
V

Hraje čtrnáctiletá Edyta Lajdorf z Polska (narodila se 23. 11. 1993, právě
dnes tedy slaví narozeniny!), druhá ve 2. kategorii
klání ředitel soutěže Radek Vonka,
náměstek a zástupce hejtmana
kraje. Předal ředitelce školy Karle

Herajnové kytici i upomínku na 40.
ročník Virtuosů. Alespoň některá jména: Vítězi se stali Anastasia

Měsíc česko-slovenské kulturní vzájemnosti
ským psychologem PhDr. et PhMr.
Štefanem Medzihorským, rodákem
z Bratislavy, který od roku 1990 žije
a podniká v Praze. Setkání moderoval dr. Peter Lipták, předseda Obce
Slováků České republiky. Na závěr
měsíce kulturně společenských
akcí odezněla přednáška pedagoga
a cestovatele Jaroslava Fišera na
téma Krásy Slovenska aneb Slovensko známé – neznámé.
Peter Budinský

říjnu byl pokřtěn projekt TV
Lyra Toulky po památkách
Ústeckého kraje I., který vznikl za
podpory Ústeckého kraje. Jak již
z názvu vyplývá, projekt bude mít
své pokračování i v dalších letech.
DVD mapuje památky regionu, kterých je mnoho co do druhu i počtu.
Do prvního cyklu jsme vybrali pět
úchvatných zámků, které však
všechny stojí mimo největší centra
turistického ruchu (Benešov nad
Ploučnicí, Ploskovice, Libochovice,
Duchcov, Krásný Dvůr). Pětici zámků doplňuje Františkánský klášter
v Kadani, jehož postupně odkrývaná výzdoba patří zřejmě k největším
památkářským objevům posledních
let. Obrovský dík patří Ústeckému
kraji, který celý projekt svou koprodukcí zaštítil a ﬁnancoval. Věříme,
že první díl zmíněného DVD bude
stejně, ne-li více úspěšný, jako
ostatní „dévédéčka“ z naší kolekce Toulky a stane se vyhledávaným

dárkem k blížícím se vánocům.
DVD bude k dispozici u všech dobrých knihkupců v Ústí nad Labem,
Děčíně a samozřejmě ve městech,
o kterých tento díl vypovídá (vyšel
v nákladu 2000 ks a stojí 249 Kč).
Mgr. Pavlína Hulíková, TV Lyra

Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

R

egionální obec Slováků v Teplicích pořádala od poloviny října
do poloviny listopadu Měsíc česko-slovenské kulturní vzájemnosti
Teplice 2007. Pestrá nabídka akcí
mnoha žánrů se za značného zájmu veřejnosti uskutečnila pod záštitou náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky
a primátora statutárního města
Teplic Jaroslava Kubery.

Kulturně společenská akce byla
zahájena koncertem českých a slovenských umělců v lázeňském domě Beethoven. Vystoupili Antonia
Zelinková, Lenka Kozderková-Šimková, Jan Valta sen. a Jan Valta jun.
Zazněla díla Luigi Boccheriniho,
Claude Debussyho, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Maurice Ravela. Další program byl připraven ve spolupráci s Židovskou

obcí v Teplicích. V jejich středisku
v Lípové ulici pohovořila pracovnice Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Jana Michlová na téma
Teplicko-židovské literární vztahy.
Pořad Klub měsíčníku Korene, prvního slovenského časopisu v České
republice, zahájil druhou polovinu
Měsíce česko-slovenské kulturní
vzájemnosti. V Regionální knihovně se uskutečnil večer se sloven-

se uskuteční ve spolupráci s Národní galerií v Praze: zátiší 1. poloviny 19. století, zátiší 2. poloviny 19. století, lovecká zátiší,
postava v interiéru, ateliérová
zátiší, zahradní zákoutí. Obrazy
umělců zvučných i díla méně
známých umělců i anonymů.

● Expedice Orinoko 2004 – 05
s plachetnicí Dandy, až do 31.
12., hala palácové vily Hanse
Weinmanna v ul. W. Churchilla
(vstup volný). Výstava barevných
fotograﬁí z cesty kolem světa.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
● Malíř a ilustrátor Josef Lada,
V TEPLICÍCH
až do 31. prosince, tamtéž (vstup
volný). Výstava ke 120. výročí ● Jiří Reissig – výstava fotograautorova narození.
ﬁí, až do 15. prosince, jízdárna.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
● Zátiší v české malbě 19. století, od 6. 12. do 12. 2. Výstava

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
● Po stopách starých řemesel
nejen v Žatci, až do 31. prosince, hlavní budova. Svět středo-

věkých řemesel a počátky průmyslu v Žatci.
OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
● Historie a současnost požární
ochrany, až do 31. 12., hlavní
budova. Výstava pořádaná ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

● Zlatá šedesátá, až do 30. 12.,
gymnázium. Připomenutí nezapomenutelných let.
● Vánoce v muzeu, od 24. 11.
do 6. ledna, radnice. Betlémy
historické a současné.
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