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Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou desátý měsíc
roku 2007 a už cítíme, že se
chýlí konec roku. Diář, a nejen
můj, ale asi i ostatních politiků
a kolegů, je plný a přesto do
něho přibývají další a další akce
a nové termíny.

Hlavní téma
Byla jím třídenní návštěva
Václava Klause a jeho manželky Livie, kterou strávili nejprve
v krajském městě, posléze ve
Šluknovském výběžku a nakonec v západní části regionu – na
Litvínovsku, v Kadani a Žatci
(tam pouze paní Livia). Snažili
jsme se prodiskutovat i některá aktuální témata. Kupříkladu
jsme příznivě vnímali názor hlavy státu na splavnění dolního
toku řeky Labe. Projekt prezident označil za racionální. Václav Klaus přikládá vodní dopravě na největší české řece značný
význam, z čehož by měl proﬁtovat nejen náš kraj. Proto se
uvažuje o výstavbě dvou jezů na
Labi. Jedině tak se lodě z děčínského přístavu dostanou po řece
do Německa v době velkého
sucha a napojí se na síť evropských vodních cest. V západní
části kraje diskutoval prezident
s představiteli obcí o těžebních
limitech hnědého uhlí.

Další témata
Od poloviny října má také
Ústecký kraj stálé zastoupení
mezi osmi kraji a dalšími českými
ﬁrmami v Českém domě v Bruselu. Chceme, stejně jako ostatní, více a podrobně informovat
a bezprostředně komunikovat
se všemi, které nějakým způsobem náš region oslovuje. Mezi
událostmi, které by neměly zapadnout, je i dobrá zpráva,
kterou, věřím, veřejnost již zaznamenala. Na některých linkách našich smluvních dopravců se již objevily nové moderní
autobusy. Jde o důležitý požadavek, který vůči svým partnerům Ústecký kraj důsledně
uplatňuje a z něhož nehodlá
slevit ani v budoucnu. Ostatně
kraj ve smlouvách o zajištění
dopravní obslužnosti přesně
stanovil nejdůležitější kritéria,
mezi nimiž jsou i ta o stáří vozů.
Na co bych neměl při výčtu
významných akcí uplynulých dní
zapomenout jsou dvě s bezesporu zásadním významem. Na
krajské strategické zóně Triangle u Žatce už zahájili naši první
japonští investoři z IPS Alpha
a Hitachi běžný provoz. Zatím
tu zaměstnávají dva tisíce lid,
ale s nárůstem výroby se počty
mají zvýšit na více než čtyři
tisíce zaměstnanců. V průmyslové zóně v Krupce u Teplic to
pak byl další japonský investor
světového jména, který ohlásil
plný provoz – Toyota.
V dnešním editorialu jsem
skutečně vyzdvihl jen několik akcí, které svojí důležitostí
vyčnívají nad jiné. A protože
přichází čas, kdy na konci roku
pomalu sčítáme aktiva a pasiva,
přeji vám, vážení čtenáři, aby
těch pozitiv bylo víc než toho,
co se zatím nepovedlo, ale co
můžete ještě ve zbývajících
dvou měsících roku napravit.

Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

vychází měsíčně

ročník 6

Prezident Václav Klaus u nás pobyl tři dny

O

d 15. do 17. října pobýval
v Ústeckém kraji prezident
republiky Václav Klaus. Na návštěvu regionu ho pozval hejtman
Jiří Šulc, který pana prezidenta po
celé tři dny doprovázel.

Svou návštěvu zahájil Václav Klaus
v Ústí nad Labem. Jeho první kroky vedly do Severočeského divadla
opery a baletu, kde mu byl na slavnostním ceremoniálu udělen titul
doktor honoris causa Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně. Po slavnostním obědě se zástupci kraje
ve střekovské restauraci Kovárna
se prezident do divadla vrátil, aby
tu zahájil konferenci „Problémy
životního prostředí a zdraví obyvatelstva v kontextu současného
rozvoje regionu.“ Odpoledne pak
hlava státu zamířila do Děčína, kde
čekala loď, která Václava Klause
odvezla do Hřenska. Kromě prezidentské a hejtmanské delegace byli
na lodi také zástupci obcí ležících
v Českém Švýcarsku, Povodí Labe,
Chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce a dalších. Hovořilo se především o splavnění Labe.
Pokračování na str. 4

Před pár okamžiky začala třídenní návštěva prezidenta České republiky Václava Klause v Ústeckém kraji. Uvítal jej hejtman Jiří Šulc.

Ústecký kraj má v Bruselu své zastoupení Přijďte na Den otevřených dveří
V

pondělí 29. října se otevře
budova Krajského úřadu Ústeckého kraje všem, kteří chtějí
poznat, jak vypadá běžný pracovní den na krajské samosprávě. Den otevřených dveří začne o půl dvanácté a až do čtvrté
hodiny odpolední budou před
budovou úřadu kulturní programy, hudební vystoupení, představí se členové dopravní policie,
hasičských záchranných sborů či
nejmodernější technika zdravotnické záchranné služby. Každou

Ú

stecký kraj, spolu s dalšími
kraji, má od poloviny října své
stálé zastoupení v Bruselu. Slavnostnímu otevření Českého domu
na Rue du Trône číslo 60, v němž
se nachází naše kancelář a kterou povede Markéta Pokorná, byl
přítomen hejtman Jiří Šulc spolu
s náměstkem Petrem Fialou a s dalšími představiteli našeho regionu
a jeho krajského úřadu. Kvůli blížícímu se předsednictví České republiky v Evropské unii do společného
Českého domu přesídlí i české ﬁrmy a úřady.
Ústecký kraj si od svého stálého
zastoupením v Bruselu slibuje lepší
komunikaci se všemi současnými
i budoucími partnery, kteří mají
zájem jakkoliv spolupracovat s naším
regionem či se v něm etablovat.

MŮJ NÁZOR – str. 2

Hejtman Jiří Šulc si v den otevření
nového zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu vyzkoušel útulnou kancelář v 1. patře Českého domu

Budova Českého domu na Rue du
Trône č. 60 v sídle Evropské unie,
v belgickém Bruselu

Co očekáváte od zastoupení Ústeckého kraje v sídle
Evropské unie v Bruselu?

hodinu se uskuteční prohlídky
prostor krajského úřadu včetně
výstavek prací několika příspěvkových organizací kraje, škol, domovů dětí nebo seniorů. Jednotlivé
skupiny budou doprovázet představitelé Ústeckého kraje a jeho
úřadu. Hejtman Jiří Šulc v 11.00
hod. po zahájení Dne otevřených
dveří předá složkám Integrovaného záchranného systému kraje
dary v hodnotě tří milionů korun
a ve 12.00 hod. se ujme průvodcovství první skupiny.

FOTOSTRANA – str. 4 a 5
Třídenní návštěva kraje
prezidenta Václava Klause
a jeho paní Livie

Zamyšlení Radka Vonky

Restrukturalizace krajské vzdělávací soustavy,
to není jen počet a skladba škol
K

dyž se řekne školství, vyvolá to v každém zcela jinou
představu. Většina z nás si vybaví
svá školní léta či současné školní
zkušenosti svých dětí. Více než
17 tisíc obyvatel kraje má pojem
školství spojený se svojí profesí
a zaměstnáním a pro zhruba 150
tisíc dětí, žáků a studentů, je to
prostě jejich škola. Výchovně
vzdělávací soustava Ústeckého
kraje je tvořena více než šesti sty
školami a školskými zařízeními,
které zřizuje kraj, obce, soukromí zřizovatelé, církev či stát. Jde
o rozsáhlou oblast veřejného života, která se dotýká nás všech a jež
v současné době prochází složitým
procesem zásadních změn.
Ústecký kraj je od roku 2001
zřizovatelem především škol středních, vyšších odborných a speciálních, zřizuje rovněž 17 dětských
domovů a část školských zařízení
pro mimoškolní výchovu a volný čas. Od doby svého vzniku se
krajská vzdělávací soustava změnila. Její ﬁnální podoba zatím není

zcela daná. Bude trvat několik dalších let, než se síť škol a školských
zařízení přizpůsobí podmínkám
určeným překotným úbytkem dětí,
žáků a studentů a školskou reformou. Ústecký kraj se na současnou
situaci připravoval. Od roku 2001,
kdy převzal od státu delimitací
189 škol a školských zařízení jako
samostatné příspěvkové organizace, až do současnosti, se muselo
udělat hodně, často velmi obtížné
práce. Postupné narovnání původně značně rozdílných podmínek
v jednotlivých okresech a dílčí
organizační změny v síti škol vyvrcholily v roce 2006, kdy v prosinci
schválilo krajské zastupitelstvo
metodický materiál známý jako
Páteřní školy. Tento materiál vytýčil základní postupy a metody, kterými by mělo být dosaženo optimálního stavu vzdělávací soustavy
kraje. Cíle programu jsme začali
uvádět do praxe v zásadě okamžitě zejména proto, že predikce
demograﬁckého vývoje počtu žáků
na středních školách předpoklá-

dá značný úbytek žáků v lavicích
a vyžaduje dobrou přípravu pro
nejbližších pět let. Restrukturalizace celé krajské školské soustavy, kdy se vytvářejí páteřní střední
školy, je provázena obdobným
procesem ve městech a obcích,
kde se slučují školy základní
a mateřské. Změny v počtech
a skladbě škol však jsou jen jednou ze změn, jimiž žije celá oblast
výchovy a vzdělávání.
V roce 2005 vstoupil v platnost
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
tedy školský zákon. Přinesl řadu
významných změn, které známe
pod souhrnným názvem „školská
reforma“. Pro pracovníky škol bylo
velkou změnou zavedení standardů správního řízení do zásadních
rozhodovacích procesů a s ním
spojený nárůst administrativy.
Všichni zaznamenali přejmenování
škol a školských zařízení a celou
řadu dalších změn a povinností vyplývajících ze zákona. Nový

zákon změnil postup ukončování
střední školy jak v oborech s výučním listem, tak způsob maturit.
V původním znění počítal se zavedením státních maturit od roku
2008. Je to právě státní maturita,
její příprava a ověřování, co přitáhlo pozornost veřejnosti a médií k problematice vzdělávání
v Česku a také, žel, časté střídání
na nejvyšším ministerském křesle
rezortu školství. Zkušenosti, které
učinily krajské střední školy, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu a servisní organizace, jen potvrdily názor odborné
veřejnosti, že státní maturita není
připravená tak, aby ji bylo možné
zahájit v zákonem stanoveném
termínu. Proto i Ústecký kraj doporučil její odložení a dopracování.
Stejně jako v celé ČR, i v našem
kraji začaly základní školy a gymnázia realizovat svůj školní vzdělávací program. Jeho příprava
a ﬁnální zpracování si vyžádaly od
pedagogů mnoho práce, studia
odborných materiálů a kreativity.

Přejme proto jim a hlavně žákům,
aby nový způsob školní práce vnesl do škol duch 21. století a aby je
práce těšila.
Radek Vonka
náměstek a zástupce
hejtmana
Ústeckého
kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Dne 7. listopadu 2007 se
v 10.00 v hlavním zasedacím sále
budovy Krajského úřadu v II. patře
sejde na 22. schůzi Zastupitelstvo
Ústeckého kraje. V navrženém
programu je mimo jiné projednání Memoranda mezi Ústeckým
krajem a čínskou provincií Anhui
nebo Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a italskou
provincií Palermo. Krajští zastupitelé ale budou také diskutovat
o dopravní obslužnosti v autobusové a drážní dopravě.
☞ Žákovský krajský reprezentační
hokejový výběr bude hrát v dresech se znakem Ústeckého kraje.
O bezplatné užití znaku požádal
Krajský svaz ledního hokeje a Rada
Ústeckého kraje na své 93. schůzi
žádosti vyhověla.
☞ Zastupitelstvo Ústeckého kraje
odsouhlasilo udělení mimořádné
dotace z Fondu hejtmana Ústeckého kraje městu Vejprty, které
z krajského rozpočtu získá 3,7 milionu korun. Peníze město využije
k opravě střešního pláště na budově městského úřadu. Ze stejného
fondu obdrží, po kladném vyjádření krajského zastupitelstva, osecký

Krušnohorský klub 400 tisíc korun
na pořízení sněžné rolby. Dotace
byla přidělena projektu Krušnohorská bílá stopa, jehož cílem je
vytvoření přes 350 km ucelených
tras pro běžecké lyžování na našem a německém území.
☞ Krajští radní doporučili zastupitelům k schválení žádost statutárního města Ústí nad Labem, které
požádalo o příspěvek na dodávku
mobilních protipovodňových stěn
pro budovanou protipovodňovou hráz na Střekovském nábřeží
v Ústí nad Labem. Radní zastupitelům doporučili schválit dotaci
ve výši 10 milionů korun z Fondu
hejtmana Ústeckého kraje.
☞ Rada Ústeckého kraje schválila pořízení vodních, plovoucích
nebo kalových čerpadel pro řešení mimořádných situací na území
Ústeckého kraje v celkové hodnotě 1,19 milionu korun. Důvodem
nákupu čerpadel je možnost jejich
okamžitého zapůjčení při řešení mimořádné události na území
Ústeckého kraje, dosavadní zkušenosti z povodní a lokálních záplav
ukazují citelný nedostatek těchto
zařízení v našem kraji.

Fotorám
Josef Podskalský je milionář

Můj názor

Co očekáváte od zastoupení Ústeckého
kraje v sídle Evropské unie v Bruselu?
P

řed čtrnácti dny, jak vás ostatně informujeme na titulní
straně naší přílohy, otevřel Ústecký kraj kancelář svého zastoupení
v sídle Evropské unie, v Bruselu.
Práce čtrnácti krajů České republiky na budování asi prvotního image územních krajských samospráv
v této zemi samozřejmě teprve
začíná. Jaké jsou názory zástupců politických stran v krajském
zastupitelstvu na účelnost vlastní
kanceláře našeho kraje na Rue du
Trône?

Jana
Ryšánková
(ČSSD)
členka
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

Petr Fiala
(ODS)
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

Tak jako existují zcela odlišné
názory lidí na začlenění naší země
do Evropské Unie (podobné to bylo
například u NATO), podobně opačné
postoje můžeme vysledovat při hodnocení účelnosti zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu. Mé osobní stanovisko mezi oběma opačnými póly
osciluje. Na jednu stranu si říkám,
že zastoupení potřebné a výhodné
pro náš kraj je, na druhou, po zku-

šenostech s rozbujelou bruselskou
byrokracií, váhám nad silou a možnostmi zastoupení, které nebude co
do početnosti nijak velké.
Ústecký kraj pro nejbližší desetiletí
potřebuje evropské peníze a pokud
mu k nim zastoupení byť jen trochu
zjednoduší cestu, má své opodstatnění. V Bruselu mají svoje kanceláře
všechny kraje České republiky, a ten,
kdo by chyběl, by jaksi neexistoval.
Navíc za pár měsíců bude Česká
republika předsedat Evropské Unii
a tak enormně stoupne význam stálých zastoupení krajů, ﬁrem, podniků či vládních i nestátních agentur
v tomto centru Evropy. Rozhodně je
potenciál našeho zastoupení velký,
a je i v tom, že sídlíme hned vedle
velvyslanectví ČR při EU, v „našem“
Českém domě je mj. České centrum CEBRE, což je česká reprezentace při EU, a podobně.
Samozřejmě, že nás, tedy Ústecký kraj, bude zastoupení něco stát
a protože mám jako náměstek
hejtmana v gesci ﬁnance a rozpočet kraje, nad každým novým výdajem váhám. Stejně jsou na tom moji
kolegové z rady kraje, a proto také
nějakou dobu trvalo, než jsme se
dohodli o konečném ﬁnancování
našeho zastoupení, tedy provozu
kanceláře v Bruselu. Osobně jsem
byl na slavnostním zahájení provozu Českého domu v centru belgické
metropole a doufám, že z něj naši
zástupci rychle najdou tu nejkratší
cestu k informacím a kontraktům,
které náš kraj potřebuje. Zajišťování kontaktů a propagace kraje ve
všech oblastech jeho působení bude
náročná práce. Naše kancelář musí
šířit dobré jméno Ústeckého kraje
ve společné Evropě. Čas ukáže, jak
se to nám i dalším krajům podaří.

P

rvní dva investoři – japonské
společnosti IPS Aplha a Hitachi
– zahájili na průmyslové zóně Triangle počátkem října běžný provoz. Slavnostního ceremoniálu se
zúčastnil velvyslanec Japonska v ČR
Hideaki Kumazawa, hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, oba jeho
náměstci, Radek Vonka a Petr Fiala,
a další představitelé Ústeckého kraje
a jeho měst a řada dalších hostů.
Jak to bývá u Japonců zvykem,
slavnostní ceremoniál nebyl jen tak
obyčejným sledem projevů a přípitků. Na úvod čestní hosté sázeli
typické japonské stromy – sakury, po projevech následoval velmi
neobvyklý rituál – otevírání zrcadla,
ovšem jen v rovině symbolické. Ve
skutečnosti totiž nešlo o zrcadlo,
ale o sud s rýžovým vínem saké.
Otevírali ho Jiří Šulc, japonský velvyslanec Hideaki Kumazawa, generální ředitel Hitachi Home Electronic Czech John Conlon, předseda
představenstva Hitachi Etsuhiko
Shoyama, generální ředitel Czech
Investu Roman Čermák a viceprezident Hitachi Ltd. Stephen Gomersall. Všichni jmenovaní byli obleče-

ředitele/ky

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.

z krajského rozpočtu vhodně vynaložené.
Jsem přesvědčen že ano, neboť
peníze na tyto účely jsou kapitálem vloženým do budoucnosti.
Prosperující společnost musí vynakládat tyto prostředky i takovýmto
způsobem. Já jako zastupitel však
musím rovněž trvat na zhodnocení.
Proto rovněž očekávám, že dojde
k pravidelnému hodnocení kanceláře a jejího přínosu v rychlosti
podaných informací o dotacích.
Společnou dotaci s Karlovarským
krajem ve výši 750 mil. € musíme
vhodně investovat v následujících
letech. Občané kraje musí pocítit
přínos vynaložených peněz. Větší
část peněz bude vynaložena v následujícím volebním období krajského zastupitelstva. Přeji proto
našim voličům šťastnou ruku při
výběru nového zastupitelstva.

Sakury a také saké v průmyslové zóně Triangle

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

níci zastoupení by měli vést komunikaci přímo s bruselskými úředníky
ohledně získávaní prostředků EU na
podporu rozvoje regionů v období
2007 – 13 a podporovat subjekty
z Ústeckého kraje při jejich přístupu k ﬁnančním programům EU.
Každodenní spolupráce s evropsky
zkušenějšími regiony je výhodou,
které je také třeba využít.
Zda-li se kancelář v Bruselu kraji vyplatí, či nikoli, je zatím těžké
posoudit. Hlavním posláním je
totiž přinášet informace, kontakty,
užitečná partnerství a publicitu, což
je „zboží“, jehož hodnota je těžko
vyčíslitelná a výnosy z něj budeme
moci ocenit až za několik let.

Jaroslav
Cingel
(KSČM)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
Otevření stálého zastoupení Ús- kraje
teckého kraje v Bruselu považuji
za důležitý krok pro úspěšný rozvoj
regionu. Zvláště v situaci, kdy velká většina ostatních krajů již svou
Náš kraj jako jeden z mnoha otestálou kancelář v centru evropské- vírá své zastoupení v Českém domě
ho dění má. Kromě každodenní- v Bruselu. Dům bude centrem, kde
ho monitoringu evropské politiky se občanům Evropské unie dostaa vyhledávání informací přínosných nou informace o celé naší zemi
pro krajskou samosprávu a ostatní dříve než naši zástupci budou předsubjekty lze za výhodu přítomnosti sedat celé EU. Než tomu tak bude,
v Bruselu považovat možnost přímé měla by kancelář informovat občareprezentace kraje směrem k evrop- ny EU o kraji pod Krušnými horami.
ským institucím a dalším význam- Je nutná spolupráce i dalších krajů
ným představitelům „unijního“ po- a tak mne napadá myšlenka, zda
liticko-společenského života. Ve nesuplujeme úlohu našeho státu.
snaze zvýšit povědomí o Ústeckém Je přece jeho zájem prezentovat
kraji by kancelář měla organizovat celou zemi. Když dále rozvinu svou
nejrůznější prezentace, semináře, kacířskou myšlenku, tak se musím
festivaly i umělecké výstavy. Pracov- ptát, jsou-li milionové prostředky

J

osef Podskalský je milionář, dokonce dvojnásobný: Na svém kontě
má totiž 2 miliony kilometrů, které za dobu své profesionální dráhy
„odšoféroval“. Je profesionálním řidičem, v současné době pracuje
u společnosti ČSAD Semily. V den, kdy mu v rámci své třídenní návštěvy prezidentský pár Václav a Livia Klausovi na náměstí v Rumburku
křtili zbrusu nový autobus, prožíval ojedinělost okamžiku dvojnásobně. Ten den mu bylo šedesát let. K významnému jubileu mu manželé
Klausovi blahopřáli a nádavkem přidali s kytičkou také obdiv k odjetým dvěma milionům kilometrům.
„Ty jsem registroval už v červnu, dneska se těším z nového vysoce
moderního autobusu, který naše společnost zakoupila. Jezdím pod
hlavičkou ČSAD Semily od ledna letošního roku, když před tím to byl
Dopravní podnik Ústeckého kraje. Jenže tam to dál už nešlo. A tak jsem
se rozhodl přejít k novému dopravci. Spolu se mnou v první fázi přešlo
osmnáct řidičů, později se přidalo dalších pět lidí,“ říká Josef Podskalský. Pochvaluje si především to, že podnik investuje do vozového parku
nemalé prostředky. V předešlé ﬁrmě tomu tak prý nebylo. „Také jsem
na tom ﬁnančně lépe a opravdu, musím to zaklepat, jsem spokojený,“
přiznává řidič. Prozradil na sebe i to, že svůj krok, přestoupit od DPÚK
pod ČSAD Semily, považuje za správný. „Konzultoval jsem to samozřejmě i doma s rodinou, to víte v mém věku musím myslet na všechno.
Když jsem ale viděl, kam to v Dopravním podniku Ústeckého kraje vede,
jaké podmínky máme pro práci, bylo to jasné. Jsem moc spokojený, třebaže jezdím náročnou trasu Varnsdorf – Rumburk – Dolní Poustevna.“
Josef Podskalský má dva roky do důchodu, rád by ale u svého volantu
ještě zůstal. “Kdo ví jak to bude, záleží především na zdraví. Ale mám
tuhle práci rád, ﬁrma se o nás stará, takže nemám žádný důvod přemýšlet o změnách.“

říjen 2007

V

ni do žlutých kimon, každý z nich
dostal dřevěnou paličku, kterou
pak společně udeřili do víka sudu.
Tento rituál má společnostem zajistit prosperitu. Na tu si pak všichni

„otvírači“ připili saké z tradičních
dřevěných kalíšků.
Úspěch obou ﬁrem by byl úspěchem i pro mnoho obyvatel Ústeckého kraje. Hitachi a IPS Aplha zatím

ve strategické zóně Triangle zaměstnávají dva tisíce lidí. Do budoucna se
má jejich počet, v závislosti na tom,
jak bude narůstat objem výroby,
zvýšit na více než čtyři tisíce.

Padesát pracovních míst v krupské Toyotě

průmyslové zóně Krupka bylo městnaností. „Jméno společnosti
ve čtvrtek 18. října otevřeno Toyota, celosvětově významného
nové logistické centrum společnos- výrobce osobních vozů, je jistotou,
ti Toyota Motor Europe. Přítomni že o atraktivní místa v naší krajbyli velvyslanec Japonska v Čes- ské průmyslové zóně Triangle, zde
ké republice Hideaki Kumazawa, v Krupce i v dalších místech Ústechejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, kého kraje, budou mít zájem dalsenátor a teplický primátor Jaro- ší světoznámí a ekonomicky silní
slav Kubera, prezident a výkon- investoři s promyšleným a perspekný ředitel Toyota Motor Europe tivním programem,“ řekl Jiří Šulc.
(TME) Tadashi Arashima, zástupce
Logistické centrum Toyoty v Kruphejtmana Radek Vonka, starosta ce, tedy sklad náhradních dílů vozů
města Krupky Milan Puchar a celá značek Toyota a Lexus, je investicí
řada dalších hostů.
za více než 13 milionů €. V současJak řekl hejtman Jiří Šulc, krupský né době tu je zaměstnáno na pět
sklad Toyoty bude šetrný k život- desítek lidí, z toho čtyřicet v samotnímu prostředí a je i do budoucna ném skladu s 12 000 m2 a náhradperspektivním
zaměstnavatelem ní díly budou odtud rozváženy
dalších pracovníků z nejbližšího k 43 dealerům v České republice
okolí, tedy z okresů s vysokou neza- a 207 v Německu.

Velvyslanec Japonska v ČR Hideaki Kumazawa a hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc při slavnostním ceremoniálu
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Den stavitelství a architektury a otevřené dveře škol
V

Ústeckém kraji proběhly v sobotu 13. října Dny otevřených
dveří v rámci Dne stavitelství a architektury v pěti středních školách; šlo
vesměs o školy, které nabízejí mimo
jiné nebo pouze obor stavební. Do
jedné z nich, konkrétně do Střední
průmyslové školy v Ústí nad Labem
– Staré ulici, zavítal náměstek a zástupce hejtmana kraje Radek Vonka. Součástí Dne otevřených dveří
bylo také vyhlášení školní soutěže
o nejlepší projekt žáků. Ceny a diplomy z rukou ředitelky školy Heleny Mudrochové a Radka Vonky převzali Andrea Krejzová, Tomáš Frajer,
Martin Krausam, Michal Madej
a Martin Vejškrab. Všichni jsou studenty maturitního ročníku, společným zadáním žákovské práce byl
projekt rodinného domku.
Zástupce krajského hejtmana při
této příležitosti mimo jiné řekl: „Stavebnictví je obor, který se bez přehánění bouřlivě rozvíjí v dnešní době

Beseda s klienty „domova“ ve Skalici
V

Domově sociální péče ve Skalici severně od Litoměřic besedoval náměstek krajského hejtmana Petr Fiala s uživateli služeb.
„Nyní jich je tu 102 a při chystané
rekonstrukci za dva roky chceme
snížit počet vícelůžkových pokojů
a vytvořit tu více místa pro zájmovou činnost klientů,“ řekl nám Petr
Fiala a pokračoval: „Čtrnáct klientů pravidelně či sezónně pracuje,
například v archivu, v zemědělství
nebo při pomocných pracích třeba
ve stravování. Nejvíce mne tíží, že
práce je málo, uživatelé služeb by
chtěli dělat v daleko větším počtu
a při besedě s nimi jsem se dozvěděl
i to, že se těší, až tu přibudou dvoulůžkové pokoje, hlavně pro ženy či
nesezdané páry.

Petr Fiala dostal od jedné z klientek ručně vyrobený dárek

V tzv. chráněném bydlení pro seniory v Litoměřicích je 98 uživatelů
v 16 jednolůžkových a 41 dvoulůžkových bytových jednotkách, které
mají vesměs samostatná sociální
zařízení a každý z klientů tu má
nejen 18 m2 plochy na bydlení, ale
také dalších téměř dvacet metrů pro
společenský život a aktivity. V současné době tu již zahájil Ústecký kraj
rekonstrukční práce na vstupním
vestibulu včetně recepce. V Domově důchodců v Milešově se Petr Fiala seznámil s historií objektu ze 16.
století. Účelné opravy zde potřebuje
topení či výtah, první na řadu ale přijde místní kuchyně. Na tuto rekonstrukční akci příštího roku hodlá
Ústecký kraj vyčlenit ze svého rozpočtu přibližně 7 milionů korun.

Krajem začínají křižovat nové autobusy
O

byvatelé jižní části našeho
kraje mohou cestovat za prací
moderními mercedesy. Není to tím,
že by v této části našeho regionu
prudce vzrostla životní úroveň, řeč
je o autobusech typu Mercedes
Benz Intouro, které do svého vozového parku v Dolním Poohří zařazuje ČSAD Slaný a.s. Tato vozidla,
splňující nejvyšší nároky na kulturu
cestování a vedle toho i nejpřísnější evropské předpisy na ekologičnost provozu, shromážděné
v normě EURO 5, představili koncem měsíce září v Ústí nad Labem
a v Mostě hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc a generální ředitel
společnosti Karel Vodička. „Tento
náš smluvní dopravce, který nám
mimochodem významně pomohl
při loňské autobusové krizi, začíná
realizovat jeden z důležitých bodů
osmileté koncese, kterou od kraje získal. Hovořím o modernizaci
vozového parku, na které trváme

korun čtyřem dopravcům. Chomutovský a mostecký městský dopravní podnik již oznámili připravené
investice do modernizace vozového
parku. „Víme, že to není jednoduché, nákup komfortního autobusu přijde přibližně na šest milionů
korun a dodací lhůta je v řádech
měsíců, nicméně neplnění uzavřené smlouvy není možné přehlížet.
Dopravci to ale chápou, cení si
osmiletého kontraktu s Ústeckým
krajem a chtějí cestujícím nabídnout kvalitní, pohodlnou a spolehlivou dopravu. Náš cíl je tedy stejný
a konečně, po několika letech patových jednání s takřka monopolním
dopravcem, můžeme realizovat naše představy o kvalitní dopravě
v Ústeckém kraji. A jeden z prvních
Za volant autobusu Mercedes-Benz Intouro se na chvíli posadil i hejtman významných kroků byl učiněn, špičJiří Šulc. Musel uznat, že vozy patří k nejmodernějším, které již jezdí po kové autobusy budou krajem vozit
českých silnicích. Cestující se mohou usadit na pohodlně polstrovaných cestující na tzv. vesnických linkách.
sedadlech, vybavených bezpečnostními pásy, vozidla mají vnější zavaza- To považuji za velmi významné,“
konstatoval hejtman Jiří Šulc.
dlové prostory.

a za jejíž nedodržování jsme některé jiné dopravce již pokutovali,“
konstatoval Jiří Šulc, který jízdu
autobusem osobně vyzkoušel.

Rada Ústeckého kraje zatím, na
základě kontrol provedených Krajským úřadem Ústeckého kraje,
udělila pokuty ve výši 1,54 milionu

i v našem kraji. Samotný Ústecký
kraj ročně investuje stovky milionů
korun do modernizací svých objektů a budov, tedy i těch školních, do
zdravotnictví a sociální péče, staví
cyklostezky a buduje mosty a silnice, kterých má ve správě téměř čtyři tisíce kilometrů, investuje ve své
strategické průmyslové zóně Triangle na Žatecku a podobně. Podílí se
tak na tom, aby také přibývalo pra-

covních míst a absolventi škol mohli
jít po maturitě studovat na vysoké
technické školy a nebo přímo do
praxe a pokud možno nikdy nepoznali, jak fungují v Ústeckém kraji
úřady práce.“
Odpoledne si potom ocenění žáci
prohlédli za odborného výkladu
stavařů z ústecké ﬁrmy AZ Sanace stavbu Paláce Zdar na Mírovém
náměstí v Ústí nad Labem.

Krajský úřad se představuje
P

okračujeme v představování jednotlivých odborů Krajského úřadu
Ústeckého kraje, v němž správný výkon stovky svěřených agend
zajišťuje přibližně 430 zaměstnanců. Tradičně nám odpovídá na anketní otázky další vedoucí odboru.

Odbor průmyslové zóny Triangle
Seznamte se:

Ing. Jan Sixta, CSc.
V roce 1979 jsem absolvoval agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské
v Praze. Již během studií jsem se zabýval
problematikou rekultivací devastovaných
území po povrchové těžbě uhlí v našem
kraji. Ve stejném oboru jsem pokračoval
i v koncernu SHD v Mostě a po roce 1990
i ve společnosti Rekultivační výstavba
Most. Rekultivace dodnes přednáším na
České zemědělské univerzitě v Praze. I k práci na Krajském úřadě mne přivedly rekultivace, resp. možnost hledat nová využití
pro rekultivovaná a revitalizovaná území, jakým je např. i bývalé vojenské letiště v Žatci, dnes průmyslová zóna Triangle.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Je nás celkem 9 pracovníků,
přičemž jako jedni z mála máme
čtyři trvalá detašovaná pracoviště mimo Ústí nad Labem. Jsou
to naše poradenská a informační
místa v Žatci, Chomutově, Mostě
a Lounech, kde vždy jeden pracovník krajského úřadu poskytuje
informace o průmyslové zóně Triangle, o možnostech zaměstnání
v nových závodech, které se zde
staví, stejně jako o možnostech
dalšího rozvoje této zóny a jejího
okolí. Poradenská místa byla zřízena v rámci projektu spoluﬁnancovaném přes MPSV z prostředků
Evropského sociálního fondu. Naší
hlavní náplní práce je však koordinace všech odborů a činností
Krajského úřadu i Ústeckého kraje
při přípravných a realizačních pra-

v hodnotě přesahující jednu miliardu korun. Také úzce spolupracujeme s odborem regionálního
rozvoje na propagaci zóny v Česku i zahraničí, což představuje další cca 1 mil. Kč z rozpočtu krajského úřadu. Samostatnou akcí byl
mezinárodní projekt ReRegions
s objemem přesahujícím milion €
spoluﬁnancovaný ¾ ze zdrojů
iniciativy EU Interreg IIIC, který
letos v polovině roku skončil (trval
od roku 2005). V tomto projektu
jsme byli vedoucím partnerem sítě
šesti evropských regionů, které se
zabývají problematikou rekultivace a revitalizace území dotčených
těžbou uhlí.
A zásadní akce ﬁnancované
z uvedených peněz?
Jak jsem již řekl, příprava technické a dopravní infrastruktury

Krátce z našeho kraje
● Počátkem října navštívil náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka nejprve
Velemín, kde je sídlo Lesní správy
Lesů ČR, poté Obecní úřad v Peruci a nakonec odjel do Loun, kde si
prohlédl tzv. hotel Graf. Na jeho
cestě ho doprovázeli pracovníci tří
odborů krajského úřadu.
● V rámci Karlovarského týdne
se uskutečnil počátkem října také
jubilejní čtyřicátý ročník mezinárodní soutěže Tour Film. Už počtvrté byl součástí této prestižní akce
také národní festival Tour Region
Film. Ústecký kraj získal v Karlových
Varech další významné ocenění
– za multimediální CD-ROM Jedinečné výlety pro každého obdržel
Cenu poroty.
● Listopadovému jednání zastupitelů bude předložen návrh,
který již schválila rada kraje. Týká se
ﬁnančních příspěvků obcím Ústeckého kraje, které předložily své
požadavky na činnost jimi zřizovaných jednotek Sborů dobrovolných hasičů. Za peníze, konkrétně

272 200 korun, si devatenáct obcí
pořídí pro dobrovolné hasiče ošacení, obuv, přilby apod.
● „Zdravotní reforma a legislativní plán Ministerstva zdravotnictví České republiky“, to bylo téma
konference 4. října pod záštitou
a v prostorách krajského úřadu.
Setkání s náměstkem ministra
zdravotnictví pro zdravotní pojištění Pavlem Hroboněm zahájil člen
krajské rady Vladimír Záhorský.
● V roce 2010 oslaví Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ústí nad Labem – Resslově
ulici 100 let od svého vzniku. Za
účasti hejtmana byla ve středu 25.
října zahájena slavnostně II. a III.
etapa rekonstrukce školy za více
než 68 mil. Kč. Do jubilea přibude
výtah, tělocvična a další stavby.
● Sociální služby v Ústeckém
kraji, to je téma celodenní konference, která se uskuteční v pondělí
19. listopadu, a to v rámci vzdělávání klíčových účastníků procesu
plánování rozvoje sociálních služeb
v našem regionu. Konferenci zahá-

jí v 10 hodin náměstek hejtmana
Petr Fiala.
● Hejtman Jiří Šulc byl v teplickém lázeňském domě Beethoven
přítomen 5. října inauguraci historicky prvního děkana fakulty výrobních technologií a managementu
ústecké Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně. Do funkce uvedla Františka Holešovského na slavnostním
shromáždění akademiků a přizvaných hostí rektorka univerzity Iva
Ritschelová.
● Femina Grande – jednu z cen
letošní mezinárodní soutěže Femina
Film 2007 převzala z rukou náměstka a zástupce hejtmana kraje Radka
Vonky režisérka Alice Nellis. Hlavní
cenu si odvezl z krajského města
David Čálek za ﬁlm Berkat.
● Několik desítek žáků Hotelové školy Teplice, kterou zřizuje
Ústecký kraj, vyjelo v říjnu na tři
zahraniční stáže, a to do německého Chemnitzu, do nizozemského gymnázia a novinkou letošního
roku je týdenní pobyt patnácti žáků
ve Swansea ve Walesu.

● Regionova, další dvě soupravy
tohoto moderního vlaku pro regionální tratě, byla předána v úterý
k užívání Českými drahami v železniční stanici Louny. Soupravy
Regionova – Ústecký kraj jezdí už
mezi Děčínem a městy ve Šluknovském výběžku, ta nejnovější bude
nasazena na trať Most – Louny
– Domoušice – Rakovník.
● Od ledna do konce září bylo
na silnicích Ústeckého kraje zmařeno 52 lidských životů. Při dopravních nehodách zahynulo nejvíce
osob na Litoměřicku (13), nejméně
na Mostecku (2). Nehod i mrtvých,
žel, přibývá. Připomeňme, že za
celý rok 2006 zemřelo na silnicích
regionu 65 lidí…
● Následující neděle – 28. října –
bude patři Dni krajů. Už od dopoledne budou zpřístupněny všechny
kulturní organizace, jež kraj zřizuje. Například Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
teplická hvězdárna a planetárium,
všechny galerie výtvarného umění
či muzea ve správě kraje.

Letecký snímek na strategickou průmyslovou zónu Triangle u Žatce
z října letošního roku
cích souvisejících s rozvojem strategické průmyslové zóny Triangle,
lákáním nových investorů i péčí
o investory v zóně již působící.
Vedle toho se zabýváme i evidencí a přípravou brownﬁelds, tedy
dříve využívaných a dnes většinou
opuštěných území, k jejich revitalizaci a dalšímu využití. Jejich
databázi, stejně jako databázi aktivních rozvojových průmyslových
zón průběžně udržujeme a aktualizujeme jako součást webových
stránek kraje.
S jak vysokým rozpočtem odbor v roce 2007 hospodaří?
Pro letošek máme k dispozici jen
něco přes dva miliony korun na
běžné náklady aktivit zajišťovaných naším odborem. K tomu je
však nutno zohlednit skutečnost,
že ve spolupráci s majetkovým
a investičním odborem zajišťujeme v letošním roce výstavbu
technické infrastruktury Triangle

SPZ Triangle, marketing a propagace zóny před potenciálními
investory, poradenská činnost pro
potenciální zaměstnance, mezinárodní projekt ReRegions, jehož
závěrečné konference v Mostě se
letos v dubnu zúčastnilo přes 200
účastníků ze sedmi zemí.
S jakými problémy se na váš
odbor občané kraje obracejí?
Činnost našeho odboru není
prioritně zaměřena na spolupráci
s občany. Častěji jednáme s potenciálními investory či dodavateli.
Přesto však průměrně 200 občanů
měsíčně navštíví detašovaná pracoviště našeho odboru, aby se zde
dozvěděli o možnostech, které
poskytují nové továrny v naší průmyslové zóně Triangle, abychom
jim pomohli vyplnit dotazníky či
jen v „nezávazných“ rozhovorech
přiblížili moderní tovární výrobu,
která se na zóně Triangle úspěšně
rozvíjí.
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Diskuse
pak
pokračovala
v Hřensku, kde se téma rozhovoru stočilo na možný zápis
Českého Švýcarska na seznam
UNESCO a problémy obcí ležících v chráněné krajinné oblasti.
První den své návštěvy Václav
Klaus zakončil slavnostní večeří
s poslanci a senátory v restauraci Srdíčko v Brné na Ústecku.

Druhý den se k prezidentovi
připojila také jeho manželka
Livia Klausová. Na programu
byla cesta do oblasti, která bývá
leckdy opomíjena – Šluknovsko.
Nejprve tu prezidentský pár navštívil arboretum Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově-Kunraticích, kde se manželé prošli mezi
vzácnými stromy a také zhlédli
ukázku sokolnictví. Pak už prezidentský pár čekala „šňůra“ po
městech Šluknovska. Šluknov,
Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lí-

pa – tam všude na prezidenta
a jeho manželku čekaly stovky
lidí, otázek a stisků ruky.
V Rumburku prezident pokřtil
nový autobus ČSAD Semily,
smluvního dopravce Ústeckého
kraje. Václav a Livia Klausovi
také poblahopřáli Josefu Podskalskému, řidiči společnosti,
který má na kontě 2 miliony
kilometrů bez nehod, k šedesátým narozeninám. V Krásné Lípě
pan prezident zase slavnostně
otevřel Dům Českého Švýcarska.
Třetí a poslední den prezident-

ské návštěvy v kraji patřil západní
části Ústeckého kraje. Ráno Václav Klaus navštívil Horní Jiřetín,
kde ho kromě tradičního setkání s občany čekala také beseda
se starosty obcí ohrožovaných
těžbou hnědého uhlí a také
s představiteli báňských úřadů.
Řeč byla především o prolomení
těžebních limitů, které ohrožuje
některé z obcí. Tato problematika zajímala i obyvatele Jiřetína, se kterými prezidentský pár

O

Pokračování ze str. 1

FOT

Prezident Václav Klaus u nás pobyl tři dny
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také pohovořil. Kromě Horního
Jiřetína měli možnost setkat se
s prezidentským párem také lidé
v Litvínově a Kadani, kde Václav
Klaus svou návštěvu kraje ukončil. Jeho manželka ale z Kadaně
pokračovala ještě do Žatce, kde
zavítala do tamního dětského
domova, který je podporován
z Nadačního programu Václava
a Livie Klausových.

Václav Klaus hovořil také na
konferenci o životním prostředí a zdraví v Ústeckém kraji

Záběr se slavnostního zasedání UJEP, při němž obdržel prezident čestný
doktorát této jediné univerzity Ústeckého kraje

Prezident Václav Klaus poděkoval vědecké radě univerzity za čestný doktorát

První den své návštěvy strávil prezident odpoledne v Děčíně, odkud se pak
Hlavu státu doprovázel po celé tři dny hejtman Jiří Šulc
vydal lodí do Hřenska

Prezidenta doprovázeli k budově ústeckého magistrátu primátor Jan
Kubata a hejtman Jiří Šulc

Krásnolipští nabídli na uvítanou Václavu Klausovi ošatku s koláčky

Kdo zasadí v arboretu Lesnické střední školy ve Šluknově strom, ten se, prý, O návštěvu hlavy státu se zajímaly stovky lidí. Dokumentuje to i snímek Úterní večer věnoval prezident s doprovodem návštěvě děčínského jazzosem vrátí. Prezidentský pár to slíbil také, zasadil tu vzácný platan západní.
ze zaplněného rumburského náměstí.
vého klubu Škuner
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Dětský soubor v Krásné Lípě
zaujal návštěvu svým folklorním vystoupením

„Uhlí se bohužel ze země nevypaří,“ řekl mimo jiné při setkání s občany Horního Jiřetína prezident ČR Václav Zájem o setkání s prezidentským párem byl po celu dobu návštěvy veliký, mnoho volného místa nezůstalo ani
před hornojiřetínským městským úřadem
Klaus

Stovky obyvatel Litvínova při čekání na manžele Klausovy doprovázené hejtmanem Jiřím Šulcem a jeho manželkou Andreou rozehřívali na náměstí žáci ZUŠ známými jazzovými melodiemi. Většina posluchačů pak trpělivě K třetímu slavnostnímu obědu byly Václav Klaus a jeho žena Livia pozváni do kadaňské restaurace Střelnice, jejíž
vyčkala i na vlastnoruční prezidentský autogram.
personál přivítal prezidenta i první dámu země s patřičnou úctou
Ochranka prezidentského páru měla co
dělat i na třetí zastávce prezidenské cesty Ústeckým krajem.
Tentokrát se musela
činit v Kadani, kdy
manželům
Klausovým a Šulcovým hlídala cestu k podiu na
kadaňském náměstí. I zde, stejně jako
v Ústí nad Labem,
Šluknově, Varnsdorfu nebo v Litvínově
v předchozích dnech
na Václava Klause
i jeho choť čekaly
stovky lidí s památníčky,
fotograﬁemi
nebo knihami, které
chtěly podepsat.

Už několik dní pijí
děti v dětském domově v Žatci čaje z hrníčků, které jim přivezla
Livia Klausová. Jak
ale sama dětem řekla
v téměř hodinové
debatě, nepřijela za
nimi jen s dárky.
„Učte se nebýt odkázané na to, co dostáváte. Spoléhejte na
své znalosti a dovednosti, budujte si svůj
život. Já a můj manžel
jsme založili nadaci,
která vám, pokud to
budete myslet s budoucností
opravdu
vážně, pomůže,“ řekla jim závěrem své
návštěvy.
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Fotokvíz

Ptáme se Mileny Vicenové

M

Kraj na významné transevropské ose
Berlín – Praha – Vídeň

ilena Vicenová je generální sekretářkou pro vyjednávání strukturálních fondů za
Českou republiku pro strategický
cíl Vyvážený rozvoj území a také
koordinátorkou činnosti celého vyjednávacího týmu. Nedávno byla
jmenována novou velvyslankyní ČR
v Evropské unii; funkce se ujme 1.
ledna příštího roku.

Proč jsou ﬁnance z Evropské
unie určeny také pro rozvoj
regionů?
„Cílem politiky soudržnosti Evropské unie je podpořit ekonomický růst v regionech, které mají
znevýhodněnou pozici, a snižovat
rozdíly mezi úrovní rozvoje různých
regionů a členských států Evropské
unie. V České republice bylo na
zlepšení životní úrovně přiděleno
na období 2007 – 2013 přibližně
26,7 miliard €. V České republice
byl šťastně zvolen model, s jehož
pomocí se bude o 17,46 procent
ﬁnančních prostředků rozhodovat
přímo v regionech. Je to tak správné, kdo jiný zná lépe potřeby obyvatel než ten, kdo v regionu bydlí
a pracuje?“

ření a prachových ﬁltrů u tepelných
elektráren se situace výrazně zlepšila. Na území kraje můžeme dnes
nalézt jak oblasti řešící rozsáhlé
ekologické zátěže, tak také unikátní území se zachovalou přírodou
a krajinou. Pro rozvoj cestovního
ruchu mají velký potenciál Chráněná krajinná oblast Labské pískovce
a Národní park České Švýcarsko,
které jsou už dnes vyhledávaným
cílem turistů a sportovců.“

Čím je Ústecký kraj unikátní z
pohledu EU a co může obyvatelům nabídnout?
„Ústecký kraj, který je součástí
regionu Severozápad, má z pohledu EU zajímavou polohu na spojnici
významné transevropské osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. I když se
kraj v minulosti potýkal s vážným
narušením životního prostředí, díky
investicím do plynoﬁkace a do odsí-
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– Kostomlaty. V rámci prioritní osy
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
bude předložen například projekt
revitalizace Nového hradu v Jimlíně. Obyvatelé Ústí nad Labem se
mohou těšit na projekty v rámci
integrovaného plánu rozvoje města, který počítá s druhou etapou
revitalizace městského centra. Mezi
další zajímavé připravované projekty lze zařadit výstavbu vzdělávacího
centra u Integrované střední školy
energetické v Chomutově nebo
rekonstrukci Ústavu sociální péče v
Háji u Duchcova.
Vzhledem k poloze Ústeckého
kraje bude pro kraj přínosem rovněž návaznost Regionálního operačního programu Severozápad
na Operační program Svobodný
stát Sasko – Česká republika 2007
– 2013.“

Uveďte příklad konkrétního programu pro Ústecký kraj.
„Jeden z hlavních faktorů, které
ovlivňují možnosti rozvoje kraje, je
dopravní infrastruktura. Její dobudování usnadní nejen dopravu obyvatel do velkých a středních měst
regionu, ale zpřístupní také rozvojové zóny a oblasti vhodné pro
rozvoj cestovního ruchu. V rámci
Regionálního operačního programu Děkujeme za rozhovor.
Severozápad bude proto důležitá
prioritní osa Dostupnost a dopravní obslužnost. V současné době
předložil hejtman Jiří Šulc například
projekty zaměřené na rekonstrukci
silnic v úseku Duchcov – Teplice,
istopad bude v lázeňských TepliPernštejn – Vejprty nebo Hostomice
cích už tradičně věnován Měsíci
maďarské kultury. Letos už pošesté
se v duchu česko-maďarské vzájemnosti uskuteční například výstava malíře Alexe Cabadaje (od 1.11.
až do konce roku v Galerii UVU)
a třetího listopadu bude položením
květin uctěna památka Maďarů,
kteří se do pohraničí přistěhovali po
2. světové válce. Osmého (čtvrtek)
bude několik odborníků přednášet
o historii národnostních menšin
v Teplicích a jejich kultuře (Městské
sály od 16 hodin), o týden později vzpomene Svaz Maďarů žijících
v českých zemích, konkrétně organizační jednotka Teplice, na významného lékaře Imre Forbátha,
který v tomto městě zemřel právě
před 40 lety. Další program: 16.:
Literární odpoledne z děl českých
a maďarských literátů (16 h. v restauraci Gastrotep), 21.: Vzpomínka
na hudebního skladatele Ference
Liszta (Regionální muzeum v 16
hodin), 24.: Maďarská katalinská
zábava s tombolou (Městské sály
v osm večer).
respektive nejprve o dalším studiu po maturitě. Martina Víchová
přemýšlí o architektuře, Marcela
Z technických důvodů dnes
Krauzová chce jít už příští rok na
nezveřejňujeme čtenářský
fyzioterapii na Univerzitě Karlově.
příspěvek
Na závěr setkání předal hejtman
Co
pro
mne znamená
oběma kanoistkám drobné upoÚstecký
kraj.
mínkové předměty. Na oplátku
chtěl vidět medaile, jenomže ty
Opět se s touto rubrikou
dívky zapomněly doma. A přitom
setkáte v listech Ústeckého
už mají doma dvě – ty letošní byly
kraje v pátek 22. listopadu.
za obhajobu druhého místa z miDěkujeme vám za pochopení.
nulého mistrovství…

Teplický Měsíc
maďarské kultury

J

e příjemné pročítat si vaši poštu
a samozřejmě vás chválíme za
její četnost a především správné
odpovědi. Opět jich byla většina,
ale některým, bylo jich jen pět,
jsme pěkně zamotali hlavu. Náš
fotokvíz vám totiž minulý měsíc
nabídl pohled na nejvyšší horu
Českého středohoří, Milešovku
(837 m). Říká se jí také královna
nebo větrná hora. Miloslav Hrzán
nám ke správné odpovědi připsal
ještě doušku, že samotným Humboldtem je označena jako třetí na
světě, pro nejkrásnější rozhled.
Ten větší „výčnělek“ na fotograﬁi představuje pak znělcovou
horu Kletečnou (706 m) na jejímž
úpatí je ves stejného jména. Ti
nejaktivnější čtenáři připsali ještě
vyčnívající Kubačku. Ano, takové byly v minulém čísle krajských
novin správné odpovědi. Mýlili se
však ti, kteří se domnívali, že jde
o Říp nebo Lovoš či Deblík nebo
Varhošť. Kromě již řečeného Miloslava Hrzána z Libochovic, jsme
za správnou odpověď vylosovali
ještě Hanu Gočovou z Ústí nad
Labem, Krásného Března a také
významnou ústeckou osobnost
a velkou sportovkyni
Bedřišku Kulhavou.
Všem pošta od nás
doručí zajímavé ceny
a věříme, že dárek
se jim bude líbit.

A co že vám nabídneme tentokrát? Jde o kulturní památku
od roku 1958, jejíž vlastníkem je
Královská kolonie premonstrátů
na Strahově. Jedná se o původně
románskou stavbu, po roce 1726
barokně přestavěnou stavitelem
Octaviem Broggiem. Interiér uvedené památky, kterou nám, prosím, pojmenujte a uveďte kde se
v našem region nachází, byl značně poničen a rozkraden. V havarijním stavu byla především střešní
konstrukce a krytina. Postupná
obnova kulturní památky probíhá
od roku 2003. Ústecký kraj přispěl
na opravu střechy a krovu v rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje na rok 2007 částkou 300
tisíc korun. Celkové náklady na
opravu věže dosáhly téměř 550
tisíc korun.
Ozvěte se nám opět, vážení čtenáři! Vaše odpovědi očekáváme
do 11. listopadu 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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eprezentantky České republiky a Ústeckého kraje přijal
hejtman Jiří Šulc. Byly jimi Marcela Krauzová ze Sportklubu 80
v Chomutově a Martina Víchová
z TJ Kajak Děčín. Už druhým rokem
společně sedají do závodního deblkajaku a na přelomu srpna a září
získaly v maďarském Györu stříbrnou medaili na Mistrovství světa
v kanoistickém maratonu.
V zajímavém rozhovoru se Jiří
Šulc od mladých sportovkyň dozvě-

děl o tom, jak se, ač ze vzdálených
měst, sešly v jedné reprezentační
lodi, seznámil se s jejich přípravou a tréninky, které obě berou
jako nutné zlo (hlavně nemají rády
veslování v bazénu) a se zájmem
vyslechl i jejich „kanoistické“ plány do budoucna jak v maratonu,
tak i na krátkých tratích. Ve sportovním životě mají jasno; obě by
chtěly nadále reprezentovat i mezi
dospělými; v osobním životě se
rozhodují o budoucím povolání,

Významný archeologický nález na Stolové hoře
K

oncem března obdržel odbor
kultury a památkové péče
krajského úřadu žádost Jiřího
Buluška o přiznání odměny za
archeologický nález ze 4. ledna na
Stolové hoře (Quaderberg) v Děčíně. Protože nález nebyl učiněn při
provádění archeologických výzkumů, může nálezce do jednoho
roku uplatnit nárok na odměnu,
kterou mu poskytne krajský úřad,
a to až do výše 10% kulturně historické hodnoty archeologického nálezu. Depot tvoří předměty
z pozdní doby bronzové: nůž,
sekera s laloky, bronzová odlévací
forma na sekeru s laloky a kladívko, jenž byly nalezeny ve společné
jámě třicet centimetrů pod stávajícím povrchem. V blízkosti byly pak
nalezeny dva bronzové srpy a dva
bronzové kroužky.
Nález zajistil Ústav archeologické
památkové péče severozápadních
Čech v Mostě, v.v.i. a jeho prostřed-
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Dvě stříbrné kanoistky u hejtmana

?

Kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
● Tužky, až do 18. listopadu, hlavní budova. Výstava barevných
fotograﬁí Emanuela Petráně.
● Po stopách starých řemesel
nejen v Žatci, až do 31. prosince, hlavní budova. Výstava přiblíží svět středověkých řemesel
a počátky průmyslu v Žatci.
SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM
● Tváře moře, až do 22. listopadu, (W. Churchilla 3 - vstup volný). Výstava barevných fotograﬁí
Martiny Balzarové při příležitosti
3. ročníku MFF Voda*moře*
oceány.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
● Dr. Rudolf Wenisch, muzeolog a archivář, až do 10. lis-

topadu, radnice. Muž, který se
chtěl vrátit ke své práci.
● Post Red, až do 11. listopadu,
kostel sv. Kateřiny. Obrazy Romana Zuzuka v rámci Fóra ruských
malířů-emigrantů (FRUvČR).
● Zlatá šedesátá, od 8. listopadu
do 30. prosince, gymnázium.
Nezapomenutelná léta.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

● Jiří Reissig - výstava fotograﬁí, od 8. listopadu do 15. prosince, jízdárna.
● Tomáš Pulc - fotograﬁe židovských hřbitovů, od 8. listopadu
do 2. prosince, výstav. místnosti.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

● Mezi těly, až do 18. listopadu.
Výstava kreseb a obrazů Ivana
Komárka.

Mladí klavíristé už po čtyřicáté

V

nictvím si odbor kultury vyžádal
odborný posudek od Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Kulturně historická hodnota nálezu byla stanovena na minimálně
165 000 Kč. Rada Ústeckého kraje

svým usnesením č. 51/93R/2007
z 3. října odsouhlasila výši odměny
pro nálezce ve výši 16 500 korun.

polovině listopadu (ve čtvrtek 15. a v pátek 16. 11.) se
v krajském městě Ústí nad Labem
uskuteční jubilejní čtyřicátý ročník
m e z i n á ro d ní
soutěže
Virtuosi per
musica
di
pianoforte.
V Severočeském divadle
opery a baletu ji tradičně
organizuje
příspěvková
organizace
kraje – Základní umělecká škola Evy Randové spolu
s Kulturním střediskem města Ústí
nad Labem, přičemž vyhlašovatelem je vedle města také Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jak nám řekla ředitelka ZUŠ Karla
Herajnová, přihlášeno je sedmapadesát klavíristů ve třech věkových
kategoriích
ze
třinácti
zemí Evropy,
Asie a Afriky,
nejvíce
z České republiky. Dvě
z
hlavních
cen věnuje
Ústecký kraj,
půjde o cenu
hejtmana
a také ředitele soutěže,
kterým je i letos Radek Vonka. Slavnostní koncert laureátů se připravuje na pátek 16. listopadu od 18.30
hod. do ústeckého divadla.
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