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Vážení čtenáři,
občané Ústeckého kraje,
dovolte, abych dnes na místě,
kde vám jindy lehce komentuji
obsah našich novin se zvýrazněním toho, co byste si rozhodně neměli nechat ujít, přinesl
zásadní informaci k nově vzniklé Krajské zdravotní, a.s.:
Předseda ČSSD a severočeský
poslanec Jiří Paroubek v poslední době již několikrát odsoudil plánované sloučení pěti
severočeských nemocnic pod
jednu zastřešující akciovou
společnost. Velmi se mě dotkl
způsob, jakým straší občany.
Jeho spekulace o tom, že dojde
ke snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče, pokládám
za nestoudné. Dovolím si tedy
uvést pár slov na vysvětlenou.
Nejen pro obyvatele Mostecka, kteří by snad poplašným
zprávám Jiřího Paroubka a jeho
kolegy Petra Bendy věřili, ale
i pro oba zmíněné pány.
Pokud mluvím o nestoudnosti, myslím to zcela vážně. Pan
Paroubek i pan Benda totiž
občanům naprosto účelově
zamlčují důležitá fakta a zároveň předkládají fantaskní katastroﬁcké scénáře ve stylu „malovat čerty na zeď je snadnější,
než přijít s vlastním nápadem.“
Takže v kostce: Vedení Ústeckého kraje pouze zachraňuje
to, co sociálně demokratické vlády za poslední roky ve
zdravotnictví napáchaly. Nejde o žádné nafouklé bubliny,
které vypouští pan Paroubek,
ale o lehce spočitatelná čísla.
Zatímco stát za vlády ČSSD do
mostecké nemocnice v posledních pěti letech investoval 18
milionů korun, Ústecký kraj
za stejné období nemocnici
poskytl více než 94 milionů!
V době, kdy zdravotnictví kraje
řídili zastupitelé za ČSSD, tedy
v letech 2001 až 2004, narostl
jen v mostecké nemocnici dluh
do hrozivé výše 161 milionů. Od
roku 2005, tj. od doby, kdy na
úrovni kraje již neřídí zdravotnictví ČSSD, se naopak situace
obrátila a zadlužení kleslo na
20 milionů a v roce 2006 skončilo dokonce devítimilionovým
přebytkem!
Z jasných čísel vyplývá také
jasná pravda. Obyvatelé Ústeckého kraje nejsou hlupáci a jistě se dovtípí, kdo vždycky
jen planě mluvil a mosteckou
nemocnici málem zničil, a kdo
se ji naopak pokouší zachránit.
Vznik Krajské zdravotní a.s. je
jen dalším krokem nápravy chyb
sociálních demokratů. Ze všech
přípravných kroků vyplývá, že
jednoznačně nebude ohrožena
kvalita ani dostupnost zdravotní péče. Právě naopak. Dojde k významným úsporám na
sloučené administrativě, zdravotníci se budou moci věnovat
špičkové medicíně a pacienti si
budou moci vybrat to nejlepší
z krajského zdravotnictví.
Myslím, že je na čase se přestat
bát zdravotnictví, které neřídí
stát. Koneckonců mnohé příklady už ukázaly, že nemocnice
na bázi obchodních společností
fungují dobře. Máme takové
i u nás v kraji, v rámci republiky
patří k těm nejlepším.

Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

vychází měsíčně
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Splnili jsme slovo: Silnice Křimov – Vejprty
za 103 milionů korun je hotova
V

obci Výsluní na Chomutovsku
bylo předáno motoristické
veřejnosti 21,7 km zrekonstruovaných úseků silnic II/223 a II/224
mezi Křimovem a Vejprty. Společnost Silnice a mosty (závody
Děčín a Česká Lípa) zde od 27.
března 2007 prováděla na základě
smlouvy s Ústeckým krajem generální rekonstrukci, jež si vyžádala
103 mil. korun.
Její náklady jsou hrazeny z úvěru,
který si kraj v celkové výši 700 milionů korun zřídil u České spořitelny
a.s. na dopravní stavby a na investice v oblasti zdravotnictví. Slavnostního předání silnic kraji se kromě
jeho hejtmana Jiřího Šulce zúčastnil
také člen krajské rady René Budjač.
„Tato silnice je pro horskou oblast
Chomutovska klíčová a její význam
vzroste po přistoupení České republiky k zemím Schengenské dohody, umožňující volný pohyb osob
mezi zeměmi. Stát se k tomuto
koutu naší země choval macešsky, dopravní infrastruktura zde
byla zanedbávána několik desítek
let. To nyní Ústecký kraj, i touto
rekonstrukcí, napravuje. Ostatně,
výsledky zkvalitnění povrchu silnice
jsou okamžitě znát, jízdní doba cesty autem z Chomutova do Vejprt,
i díky dokončení obchvatu Chomu-

Slavnostně ve Výsluní: Vejprtská starostka Jitka Gavdunová, hejtman Jiří Šulc, starosta Křimova Zdeněk Vokatý a generální ředitel SaM silnice a mosty a.s. Dušan Drahoš otevírají nově rekonstruovanou silnici.
tova, který garantovala vláda Mirka
Topolánka, se nyní zkrátila z původních 40 minut takřka na polovinu,“ konstatoval krajský hejtman.

Provedená generální rekonstrukce
silnic spočívala v obnově živičného
krytu, výměně stávajících ocelových
svodidel a nevyhovujících lanových

K

rajský úřad Ústeckého kraje je
od září s ostatními kraji propojen videoserverem, umožňujícím
v reálném čase videokonferenci
s připojenými účastníky ze všech 14
krajů a také s hosty, kteří se mohou
zapojit prostřednictvím telefonních
linek. Systém současně umožňuje
i sdílení dokumentů a jejich prezentaci. Premiérová videokonference,
do níž byl Ústecký kraj zapojen, se
uskutečnila ve středu 12. září 2007.
Pracovník krajského odboru informatiky a organizačních věcí Ladislav Lála rokoval se svými kolegy
v rámci jednání subkomise informatiky Asociace krajů České repub-

svodidel starého typu s betonovými
sloupky, v seřezání nezpevněných
krajnic a v čištění příkopů. Její součástí bylo dále osazení směrových
liky. Provoz systému budou po
dobu pěti let garantovat pracovníci
odboru informatiky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kam
byl umístěn centrální multipoint, na
jehož pořízení všechny kraje v České republice přispěly. Cestu na společné jednání o čerpání prostředků
Evropské unie v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad videokonferenční systém
ušetřil právě dnes dvěma hejtmanům. K jednání usednou ve videokonferenčních místnostech v Ústí
nad Labem a v Karlových varech
hejtman Jiří Šulc a jeho karlovarský
protějšek Josef Pavel.

sloupků, výměna poškozených
a jinak nevyhovujících dopravních
značek a nové vodorovné dopravní
značení.

Zítra na Vinobraní Litoměřice

V

inobraní se uskuteční v sobotu
22. září v samém centru Litoměřic. Návštěvníci si letos budou
moci krom burčáku a dobrého vína
vychutnat též program na 8 podiích. Do Litoměřic přijede elita české hudební scény ze všech žánrů
– Kabát, Pražský výběr II., Žlutý pes,
Tam Tam orchestra, Michael Burian, dýdžej Orbith, Jiří Stivín, Michal
Nesvadba a mnoho dalších. Nebude
chybět doprovodný program, kolotoče, soutěže pro děti. Program je
připraven a směrován na celou
rodinu. Více informací naleznete na
www.vinobranilitomerice.cz.

Zamyšlení Reného Budjače

Promyšlené investice zhodnocují majetek kraje
Ř

ada zařízení například ve sféře
školství nebo zejména v oblasti
sociální péče či komunikací přešla
od státu do správy kraje ve velmi
zanedbaném technickém stavu
a nevyhovujících hygienických
podmínkách. Finanční prostředky,
které kraj vynakládá na nápravu
těchto stavů, se rok od roku zvyšují. Jestliže se podíváme na konkrétní čísla tak zjistíme, že pokud kraj
investoval do obnovy nemovitého
majetku 248 milionů korun v roce
2003, dále 639 mil. Kč v r. 2004,
tak v roce 2005 a 2006 už to bylo
téměř 900 mil. Kč a podle plánu
na rok 2007 již výše těchto investic
dosahuje 1 320 milionů Kč. Takto
vynaložené prostředky se projevují
hlavně ve školství, sociální oblasti, zdravotnictví, kultuře a památkové péči a značné investice
směřují i do obnovy a výstavby
komunikací. Areály a budovy, které ke své činnosti využívají jednotlivé příspěvkové organizace zřízené krajem, prošly v poslední době
výraznými změnami, jež zlepšily

podmínky např. v oblastech hygieny (rekonstrukce kuchyní či
sociálních zařízení), řada opatření
také směřovala do náprav havarijních technických stavů (zatékání střech, náprava statických
poruch apod.) a také do úspor
energií (výměna oken, zateplení či
rekonstrukce otopných soustav).
V dopravě směřovaly zásahy zejména do rekonstrukcí komunikací,
mostů a dále do výstavby nových
komunikací nebo okružních křižovatek. V zájmu urychlení nápravy
stavu komunikací rozhodlo zastupitelstvo ÚK o čerpání úvěru ve
výši 700 mil. Kč na období 2006
až 2008. Většina těchto prostředků půjde do oprav a rekonstrukcí
komunikací a mostů, část také do
zdravotnictví.
Samostatnou kapitolou školství
jsou investice do rekonstrukcí dětských domovů. Ty byly vyvolány
schválením zákona č. 109/2002
Sb., který výrazně upravil systém
výchovné a ústavní péče. Ústecký
kraj zřizuje celkem 17 dětských

domovů a do jejich rekonstrukcí
v období 2003 až 2007 vložil cca
330 mil. Kč. Po úplném dokončením budou všechny odpovídat podmínkám nové legislativy.
Troufám si říci, že v této oblasti je
Ústecký kraj výrazně v předstihu
před většinou ostatních krajů.
Za jedny z nejvýznamnějších
považuji investice do strategické
průmyslové zóny Triangle, kde se
též ﬁnančními prostředky ve výši
75% podílí stát. Po několika letech
přípravy vlastního území, projektové přípravy a složitého majetkoprávního vypořádání pozemků byla
vloni zahájena realizace inženýrských staveb a staveb dopravního
napojení pro konkrétní japonské
investory (IPS Alpha, Hitachi). Od
září 2006 zde Ústecký kraj proinvestoval významné objemy a ačkoliv se to na počátku jevilo téměř
nereálné, všechny smluvní, věcné
i termínové závazky vůči investorům kraj splnil.
Největší investicí v oblasti pozemních komunikací z poslední doby je

realizace Přivaděče k průmyslové
zóně Prosmyky s celkovými náklady ve výši 1,5 mld. Kč, jehož součástí je i nový most přes Labe pro
napojení Litoměřic. Dokončeny
jsou první dvě etapy za 450 milionů (75% je hrazeno z dotací EU),
na pokračování se podařilo letos
zajistit prostředky ze SFDI. Stavba
má také významné protipovodňové prvky a zajistí přístup do Litoměřic i při povodních většího rozsahu.
Byla realizována řada rekonstrukčních zásahů do zařízení využívaných v oblasti školství a sociálních
věcí, výstavba či přístavba nových
objektů, do oblasti zdravotnictví
patří třeba výstavba nových objektů Záchranné zdravotní služby
v Mostě a v Litoměřicích. V oblasti
kultury a památkové péče peníze
směřují třeba na záchranu a obnovu Nového hradu v Jimlíně.
Nemovitý majetek kraje se musí
dostal do stavu, kdy bude plně
odpovídat platné legislativě a bude
důstojně sloužit svému poslání,
a to včetně postupné nápravy sta-

vu pozemních komunikací. Postupné proto, že vzhledem k mnohdy
zanedbávané údržbě a opravám
převedeného majetku v minulém
období požadavky na ﬁnance
podstatně převyšují možnosti rozpočtu kraje a nelze zrealizovat vše
najednou. Výrazně by mělo přispět
čerpání ﬁnancí z regionálních operačních programů dotací EU určených na roky 2007 až 2013

René Budjač
člen Rady
Ústeckého kraje

2

ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Ve středu 26. září 2007 se k 21.
schůzi v hlavním zasedacím sále
sídla Ústeckého kraje sejde Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Jednání
bude zahájeno v 10.00 hod., projednány budou například Smlouva s Libereckým krajem k zajištění železniční dopravy Liberec –
Zittau – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf, žádost Vejprt o příspěvek na rekonstrukci střešního
pláště na objektu městského úřadu nebo dotační programy pro
sportovní nebo kulturní aktivity.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
☞ Radní Ústeckého kraje na
výjezdním zasedání v Krásné Lípě
projednali návrhy čerpání dotací
na projekty obcí, podporované
z Fondu hejtmana, o nichž bude

rozhodovat krajské zastupitelstvo.
Mezi jinými například dotaci obci
Kostomlaty pod Milešovkou na
výměnu oken v budově tamní
základní školy nebo dotaci Sportovnímu klubu Chomutov NH na
rekonstrukci multifunkčního sportovního areálu DUHA.
☞ Ústecký kraj podpoří 50 tisíci
korunami vznik knihy Slavné vily
Ústeckého kraje. Publikace, kterou společnost Foibos připravuje
s Fakultou užitého umění a designu UJEP, patří do edice Slavné vily
Čech, Moravy a Slezska. Nad edicí
převzala záštitu manželka prezidenta ČR, Livia Klausová. Křest
knihy Slavné vily Ústeckého kraje
a vernisáž stejnojmenné výstavy je
plánován na počátek r. 2008.

Navštívili nás
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková

P

očátkem září přijal hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc členku vlády České republiky Džamilu
Stehlíkovou, která je v kabinetu
Mirka Topolánka ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny.
Džamila Stehlíková má blízký vztah
k našemu kraji, jistou dobu pracovala jako psychiatr v tehdejší chomutovské nemocnici s poliklinikou
a ještě vloni měla v Chomutově
i soukromou praxi. Více než hodinové jednání věnovali ministryně
a hejtman problematice nepřizpůsobivých občanů obecně a konkrétně v našem kraji, možnostem
jejich zapojování do volnočasových
aktivit, vzdělávání a především
jejich integraci do majoritní společnosti. Ministryně informovala Jiřího Šulce o některých chystaných
legislativních opatřeních vlády i přípravě na založení agentury, jež by
předcházela sociálnímu vyloučení
některých našich občanů ze spo-

lečnosti. „Jsem rád, že se v romské
problematice konečně něco děje.
Předcházející vlády nepřizpůsobivé občany uplácely více než štědrými sociálními dávkami. To však
musí skončit, stát je díky sociálním
demokratům nehorázně zadlužen
a nemůžeme přihlížet zneužívání
sociálních dávek těmi, co nechtějí pracovat. Práce pro tyto lidi je
v Ústeckém kraji již dost. Agentura
se musí zaměřit vedle Moravskoslezského kraje jako v hlavní prioritě na Ústecký kraj,“ řekl hejtman.
Džamila Stehlíková a Jiří Šulc se
shodli na potřebě změnit vyplácení
sociálních dávek a vyměnili si také
zkušenosti i z jiných zemí Evropy
či ze zámoří, kde sociální dávky
státy tak štědře nevyplácejí a kde
také funguji kontrolní mechanizmy či institut zvláštního příjemce
(například nájmy se zasílají z dávek
přímo majiteli bytu, nikoliv jejich
příjemci).
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Můj názor

Kdo by mohl být kromě Václava Klause
dalším kandidátem na prezidenta ČR?
V

současné době patří blížící
se volba prezidenta České
republiky k pravidelným tématům
českých médiií. Především diskutují političtí odborníci, koalice
i opozice a také laická veřejnost
o tom, koho navrhnout za možného protikandidáta či protikandidáty stávajícího prezidenta Václava
Klause, jemuž končí teprve první
období v této nejvyšší funkci. On
sám již kandidaturu na příští rok
ohlásil. A co další? Svůj názor nám
poslali také představitelé tří politických stran, které mají své členy
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Zděnek
Lavička
(ČSSD)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Vzhledem k tomu, že tuto otázku
nemáme v krajské organizaci dostatečně prodiskutovánu, mohu vyjádřit pouze svůj osobní názor. Předně
bych polemizoval se zněním otázky.
K volbě prezidenta ČR nelze přistupovat tak, že tu je jednoznačný
kandidát Václav Klaus a vůči němu
budou vybíráni protikandidáti. V každém případě tu bude nová volba
prezidenta a všichni navržení kandidáti budou na stejné startovací čáře.
Můj tip je jednoznačný. Měl by to být
politik uznávaný nejen doma, v České republice, ale rovněž na mezinárodní scéně. S morálními hodnotami,
které nejen uznává, ale které i uplatňuje ve svém dosavadním životě.
Měl by být znám tím, co již dokázal
a neměl by se chovat povýšeně nad
žádnou skupinu obyvatel ČR.

A hlavně bych si přál, aby se výběr
kandidáta na prezidenta republiky
nestal pouhým obchodem mezi
politickými stranami natolik, že by
snaha něco za něco, převládla nad
snahou vybrat důstojného reprezentanta většiny našich obyvatel.
Osobnost prezidenta republiky by
neměla zaniknout odchodem z této
funkce.
Vlastimil
Balín
(KSČM)
senátor
a člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

V mediích se již objevilo několik
jmen coby možných kandidátů na
prezidenta ČR. Zatím jediným, jistým, je současný prezident V. Klaus.
Jeho kandidaturu ohlásila ODS,
která si udělala trochu „legraci“
z demokracie, když „předepsala“
poslancům a senátorům za svoji
stranu, že je třeba volit V. Klause.
Zřejmě nevykonávají mandát osobně a musí se řídit oproti složenému
slibu vůlí sekretariátu ODS. Konečně nemálo představitelů ODS se
to naučilo v řadách předlistopadové KSČ. Já jako senátor za KSČM
takovéto dilema neřeším, protože
takový příkaz z ústředí KSČM neočekávám. K volbě prezidenta ČR
budu přistupovat odpovědně. Jména Dienstbier, Pačes či Švejnar jsou
zajímavá. Měřítko vyváženého prezidenta nehledám u V. Klause. Jsou
jiní v naší historii – T.G. Masaryk,
E. Beneš či L. Svoboda. Obklopovali se schopnými spolupracovníky, často i schopnějšími než byli
v určitých oblastech oni sami. Nikdo

z nich nebyl po zvolení čestným
předsedou navrhující strany. Postrádali vlastnosti, které se mi u politika
příčí – samolibost, povýšenectví,
ješitnost, upřednostňování toliko
svého názoru. To předvedl V. Klaus
např. v otázkách EU, k problematice globálního oteplování. Odborné
kruhy obveselil a v zahraničí zanechal poněkud rozpačitý dojem.
Dokázal však rádoby lidovostí svých
spanilých jízd po ČR, populismem
a nacionalismem vydávaným za
vlastenectví zalovit i ve vodách
levicových stran a mediálně ovlivnitelnější části společnosti. Žel, při
poměru sil v Parlamentu ČR – Poslanecké sněmovně a zejména Senátu,
si dovedu představit výsledek volby
prezidenta ČR v roce 2008 slovy
„klasika“: „Král je mrtev, ať žije
Klaus!“
Petr Fiala
(ODS)
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

Pokud mluvíme o kandidátovi
na prezidenta České republiky, je
nutné uvědomit si, koho vlastně
hledáme. Především hledáme osobnost s dostatkem zkušeností. Aniž
bych chtěl věc zlehčovat, tvrdím,
že tohle stručné konstatování platí
obecně pro výběr vhodných kandidátů na všechny veřejné funkce.
Od prezidenta až třeba po starostu
malé obce. Vždy jde o to, aby zájmy
občanů, a může jich být deset milionů nebo jen padesát, hájil někdo,
kdo dokáže nést odpovědnost, jasně říct a obhájit svůj názor. Nevě-

řím na kompromisního kandidáta
neposkvrněného politikou, kterého se dnes usilovně snaží některé
strany prosadit. Takový prezident
by měl příliš silné předpoklady stát
se jen hostitelem pro zahraniční
návštěvy. To je, podle mě, něco, co
si nemůžeme dovolit. Zkušenosti z posledních let jasně ukazují,
že potřebujeme prezidenta, který
bude schopen nejen zastupovat náš
stát navenek, připínat vyznamenání a udělovat milosti, ale dokáže
také vstoupit aktivně v rámci ústavních pravomocí do domácího dění
a svou autoritou jej zklidnit či
usměrnit.
Lidé, kteří byli dosud v mediích
zmiňováni jako možní kandidáti
na prezidentský úřad, jsou vesměs
významní odborníci a některých
z nich si vážím. Rozhodující však
podle mého názoru je, že žádný
z dosud představených uchazečů
by nebyl lepším prezidentem České
republiky a jejich občanů než Václav
Klaus. Myslím, že poslanci a senátoři z řad sociální demokracie, zelených nebo nezávislých by neměli
zapomínat, že ve volbě nevybírají
prezidenta pro svou stranu, ale
pro občany naší republiky. Měli by
se oprostit od osobních antipatií
a přestat uvažovat ve stereotypu, díky kterému je každý, kdo si
dovolí zpochybnit globální oteplování nebo poukázat na nedostatky Evropské unie, označován za
kverulanta či přímo škůdce. Často
se dnes zapomíná, že právě rozdílné názory jsou základem diskusí a polemiky, bez kterých je vývoj
v jakémkoli oboru nemožný. Proto by volitelé měli zvážit, zda není
lepší mít prezidenta, který je schopen projevit názor, byť se ne vždy
shoduje s jejich stranickou linií, než
prezidenta, jehož největší výhodou
bylo, že nevadil většině volitelů.

Je po prázdninách: Krajští politici byli zase mezi školáky
P

rvní školní den navštívil hejtman
Jiří Šulc ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků v Litvínově. Nový školní rok
se tu zahajoval na zahradě školy
a hejtman pozdravil především prvňáčky, kterým popřál, aby se jim
ve školních lavicích líbilo. Rodičům
připomněl, že nástup dítěte do
školy je velkou změnou pro chod
celé rodiny. Před tím, než se prvňáci
poprvé rozešli do svých tříd, je Jiří
Šulc naučil krátkou básničku o škole. Pak už na něj čekaly děti ze třídy
1.B., kterým hejtman rozdal drobné
dárky a popovídal si s nimi. Z Litvínova odjel hejtman do Mostu, kde
pozdravil studenty tamního gymná-

ních ročníků, pedagogům a dalším
zaměstnancům školy. „V poslední době Ústecký kraj tuto školu
modernizuje a nově vybavuje.
Z jeho rozpočtu už představovaly
náklady plných 52 milionů korun.
Přeji vám, žákům prvních ročníků,
aby vás při studiu provázelo štěstí a úspěšně se dočkali vstupu do
maturitního ročníku v roce 2010.
Shodou okolností to bude rok,
v němž ústecká strojní a elektrotechnická škola oslaví 100 let od
svého vzniku.“ V novém školním
roce bude studovat na ústecké
SPŠSaE 450 žáků a pracuje tu padesát pedagogů a dalšího personálu.

Fotorám

Prvňáčkem se stala v litvínovské ZŠ v Podkrušnohorské ulici také malá Sára
Andrea, dcera Jiřího Šulce
již několikrát obsluhovali nejvyšší
státní představitele na oﬁciálních
recepcích,“ řekl Petr Fiala. Týž den
byl i mezi dětmi v dětském odděModerní počítačově řízené obráběcí stroje obdivoval na „průmyslovce“ lení Nemocnice Teplice. Už třetím
v Resslově ulici Radek Vonka
rokem, první školní den a na Mezi-

D

va opravdové hrdiny, kteří prokázali nedávno statečný občanský
postoj, přijal a ocenil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Osobně
poděkoval a ocenil příkladné lidské chování v krizové situaci paní Martiny Bubalové a pana Milana Kučery z Oseka. Oba se pokusili zachránit
život oběti automobilové nehody, i když podle svědectví policie i přivolaných lékařů byly šance na záchranu života nepatrné.

zia, jehož zřizovatelem je Ústecký
kraj. Hejtman ve svém proslovu ke
studentům a pedagogům připomněl, že pro Ústecký kraj je školství
prioritou. „Jen na Mostecku jsme
do resortu školství za léta 2004
až 2007 investovali 184,9 milionů
korun,“ řekl.
Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v ústecké
Resslově ulici, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, navštívil
první školní den náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka. V aule sousední Univerzity J.E. Purkyně
promluvil k většině ze 122 žáků prv-

národní den dětí, sem chodí pravidelně a vždycky malým pacientům
přinese dárky. Tentokrát je rozdělil
mezi devět dětí, které zahájení
školního roku 2007/2008 zastihlo
v nemocnici.

Žáky prvního ročníku Hotelové
školy v Teplicích, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, pozdravil
v začínajícím školním roce náměstek
hejtmana Petr Fiala. Zahájení výuky
uspořádala škola v sále Domu kultury. „Teplická hotelová škola patří
mezi nejúspěšnější školská zařízení
zřizovaná Ústeckým krajem. O kvalitě výuky svědčí nejen celostátní
i mezinárodní renomé školy, dobré pracovní uplatnění jejích absolventů v Čechách i v zahraničí, ale
i fakt, že vaši starší spolužáci jsou
zváni do předních českých grand- Školáky, kteří byli s začátkem školního roku hospitalizováni v teplické
hotelů a také na Pražský hrad, kde nemocnici, navštívil Petr Fiala
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Kraj ﬁnancoval rekonstrukci kuchyně
D

osavadní kuchyně Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště v Kadani
sloužila svému účelu beze změny
téměř padesát let, co existuje zdejší domov mládeže. Od nového
školního roku sem chodí jíst přes
sedm stovek žáků středních škol
v Kadani. „První část rekonstrukce je úspěšně za námi, přišla na
více než 32 milionů korun, dalších
17 milionů stálo vybavení kuchyně. Příští rok na jaře by akce měla
kompletně skončit,“ připomenul
v úvodním slovu hejtman. Při prohlídce kuchyně si detailně prohlédl
její zbrusu nové vybavení a netajil se
tím, že moderní technologie odpovídá těm nejpřísnějším hygienickým

pravidlům. Šéfkuchař Robert Hladký, který zástupce kraje kuchyní
provázel, podrobně vysvětloval co
které zařízení „umí“. Pochvaloval
si například tunelovou mycí linku,
multifunkční varné centrum, novou
vzduchotechniku, rekonstrukcí prošly i sklady. „S tím, jak to tu vypadalo
a co vidím dnes, to se opravdu nedá
srovnávat,“ pochválil Jiří Šulc. Také
ředitel školy Jiří Marek nešetřil slovy
chvály na novou podobu kuchyně.
„Řekl bych, že jde o kuchyň nového tisíciletí,“ konstatoval zástupce
školy. Poděkoval Ústeckému kraji a
pracovníkům krajského úřadu, kteří
na stavební práce dohlížejí, za profesionální přístup a vzornou kolegiální spolupráci.

Národního hasičského sboru Polské
republiky, která byla v době povodní nasazena v oblasti Litoměřicka
v rámci zásahu Čechy 2002 organizovaného ministerstvem vnitra Polské republiky, poté přijali z rukou
hejtmana děkovné listy a dárky
z kláštereckého porcelánu.
■ 20. 9. – Problematikou škol
řízených krajem se zabývalo společné jednání zástupce hejtmana
Ústeckého kraje Miroslava Řebíčka
s představiteli školských odborů.
Na programu bylo hned několik
aktuálních problémů, které trápí
současné školství. „Projednával
jsem s odbory čtyři důležité okruhy
otázek. Šlo o racionalizaci počtu
škol v kraji, přidělování mzdových
prostředků, formy a metody spolupráce, přípravu škol na přechod
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Ing. Jindřich Šimák

k právní subjektivitě od 1. ledna
2003.“
■ 24. 9. – Měsíc po ničivých srpnových záplavách se podařilo ﬁrmě Glanzstoff Bohemia s.r.o. opět
obnovit výrobu umělého kordového
vlákna. Slavnostního aktu se dnes
v Lovosicích zúčastnil i hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Glanzstoff Bohemia s.r.o. je dceřinou
společností rakouské ﬁrmy Glanzstoff Austria ze St. Pöltenu, která již
v roce 1998 odkoupila příslušnou
část objektu lovosické Lovochemie,
kde se pomalu schylovalo k uzavření provozu.
■ 25. 9. – Strategií rozvoje cestovního ruchu se zabýval první
z trojice seminářů, který uspořádal
Ústecký kraj. Zástupci Euroregionů,
mikroregionů, obcí a měst, podni-

katelů a různých institucí z celého
kraje se v něm seznámili s přípravou dokumentu a mohli ve svých
diskusních příspěvcích podat další
náměty a připomínky k analytické
části, kterou předložila odborná ﬁrma DHV CR s.r.o.
■ 27. 9. – Celkem 17 065 458 korun se sešlo na kontě veřejné sbírky
Ústeckého kraje Povodeň k 25. září
2002. Tyto ﬁnanční prostředky jsou
určené výhradně na odstraňování
škod na majetku osob a organizací v Ústeckém kraji. Zásady, dle
kterých byly peníze rozděleny do
jednotlivých obcí, schválila Rada
Ústeckého kraje.
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(Vybráno z webových
stránek Ústeckého kraje:
www.kr-ustecky.cz)

průměrný věk současných zaměstnanců podniku. Krásnobřezenská
ISŠS již rozesílá rodičům budoucích
či potenciálních žáků náborové
letáky, ve kterých se dozví, že Metrostav zajistí vybraným zájemcům

o studium, kteří si řemeslo vyberou
se zájmem a s plnou vážností, řadu
ﬁnančně motivujících výhod. Kromě stipendia budou mít žáci hrazeny jízdenky MHD, stravu či ubytování a také získají jakýsi bonus za
úspěšné ukončení studia a nástup
do Metrostavu. Podmínkou bude
podepsání smluvního závazku na
minimálně dva roky práce u této
ﬁrmy. „Jsem přesvědčen, že tato
náborová akce plně koresponduje
s našimi rozvojovými aktivitami,“ říká Radek Vonka. „Cílem je
nadchnout mladé lidi pro potřebné řemeslo, ﬁnančně jim pomoci
a také vidím ve spolupráci Metrostavu a jedné z našich středních
škol cestu v získávání perspektivních dělnických specialistů. Především pro Ústecký kraj, poněvadž
Metrostav má v našem kraji jednu
ze svých divizí a rozvíjí tady značné
stavební aktivity.“
Oﬁciálně bude zmíněný program
odstartován ve dnech 8. – 9. listopadu na Veletrhu vzdělávání Ústeckého kraje (na SPŠ Ústí nad Labem,
Stará 99).

památky, ochutnat židovská jídla
a košer vína. Od září do prosince tu
bude také probíhat festival židovské hudby.
● 55. výročí založení letos slaví Výzkumný ústav anorganické
chemie v Ústí nad Labem, jenž se
zapsal do historie našeho chemického průmyslu a vychoval řadu
odborníků i pro ﬁrmy v Ústeckém kraji. Nové školící středisko VÚAnCh bylo za přítomnosti
zástupce hejtmana Radka Vonky
otevřeno 6. září.
● Děčínské občanské sdružení
Slunečnice, nezisková humanitární organizace pomáhající mentálně
a tělesně postiženým občanům
z děčínského regionu, připravilo
na 6. září den otevřených dveří se
soutěžemi, prohlídkou zařízení či
chráněných graﬁckých dílen. Mezi
hosty byl rovněž náměstek hejtmana Petr Fiala.
● Pacienti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem z Krajské zdravotní, a.s., se brzy dočkají
léčby využívající kmenových buněk.
Nemocnice se stala projektovým
partnerem Inovačního biomedicín-

ského centra Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, s nímž
bude spolupracovat při provádění
klinických studií.
● Trampská PORTA, už 41. festival folkové, country & western
a trampské hudby se uskutečnil
13. – 15. září v Ústí nad Labem.
Akce se zúčastnilo téměř padesát
kapel a tisíce vděčných posluchačů.
Ústecký kraj poskytl organizátorům
PORTY z programu Podpora regionální kulturní činnosti Ústeckého
kraje částku 100 tisíc korun.
● Český statistický úřad nedávno sdělil, že denně jezdí za prací do
hlavního města země na jedenáct
tisíc pracovníků, kteří bydlí v Ústeckém kraji. Další tisíce lidí z regionu,
jenž má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, hledají obživu
v jiných krajích.
● V Hrušovanech na Chomutovsku začnou na podzim na střeše
bývalých kasáren stavět sluneční
elektrárnu. Bude mít výkon 63 kW
a od příštího jara bude energie
dodávána do sítě ČEZ. Další mimořádný případ smyslu obnovitelných
zdrojů a alternativní výroby energie.

Z jednání u Radka Vonky o spolupráci Metrostavu a krásnobřezenské školy
grovaná škola rozjíždějí projekt,
jehož cílem je získat pro tuto oblast
školství dostatek budoucích zedníků, tesařů, zámečníků či elektrikářů,
kteří na stavbách v Ústeckém kraji
i jinde chybějí a navíc rychle stoupá

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 431 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 budou činnost jednotlivých odborů představovat v odpovědích na anketní otázky jejich vedoucí.

Seznamte se:

Aby u nás nechyběli zedníci, tesaři a jiné profese

stecký kraj má nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí
v rámci celé země (necelých šest
procent), ale také ho trápí nedostatek řemeslníků a mladých odborníků, které vychovávají jeho střední
školy. Dělníci také už kriticky chybějí některým velkým ﬁrmám, které
se podílejí na rozvoji kraje. K nim
patří například i pražský Metrostav,
a.s. Ten se rozhodl zahájil v naší
zemi tzv. pilotní program, v němž
se bude podílet na vybraných školách na výchově nových profesních
odborníků, zručných řemeslníků.
Jednou ze tří specializovaných
středních škol České republiky se
po pečlivém výběru Metrostavu
stala také Integrovaná střední škola
stavební v Ústí n. L.-Krásném Březně. Náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje Radek Vonka přijal
jejího ředitele Vítězslava Šteﬂa a zástupce Metrostavu Pavla Šplíchala.
Ten má v této stavební ﬁrmě na starosti práci s perspektivními a odbornými posilami, tedy s vyučenci, a to
v jednotlivých divizích společnosti.
Metrostav i zmíněná ústecká inte-
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Odbor majetkový

Stalo se před pěti roky
■ 17. 9. – Zástupci švýcarského
velvyslanectví se setkali s hejtmanem Ústeckého kraje, aby společně
prodiskutovali formy možné pomoci
místům, která poznamenala povodeň. Před tímto setkáním navštívili
asi dvě desítky obcí, kde si vytipovali objekty, kterým by Švýcarsko
mohlo pomoci. „Shodli jsme se na
základním principu – pomoc bude
směřovat do kraje tak, aby zastihla
konkrétní města a obce,“ upřesnil
hejtman Jiří Šulc.
■ 18. 9. – Dlouhým potleskem
ocenili členové Zastupitelstva Ústeckého kraje pomoc polské skupiny záchranářů Ústeckému kraji
v období nedávných povodní. Kapitán Leszek Tarnas, major Jeremi Szcyglowski a major Bogdan
Bonczek ze záchranné skupiny

Krajský úřad se představuje

V samosprávě pracuji od roku 1996, když
jsem na magistrátu v Mostě působil jako
daňový specialista. Po vzniku krajů jsem
mezi prvními nastoupil jako samostatný
referent na legislativně právní odbor, kde
jsem byl zodpovědný za realizaci veřejných zakázek. Následně jsem prošel pozicemi vedoucího oddělení veřejných zakázek, které bylo vytvořeno na investičním
odboru. Na základě výběrového řízení jsem byl v květnu 2006
jmenován vedoucím majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Majetkový odbor tvoří dvě oddělení s celkovým počtem 19 pracovníků. Oddělení nakládání s majetkem ve své činnosti zajišťuje
správu majetku kraje, což představuje především prodeje, pronájmy,
zřizování věcných břemen, ale
na opačné straně rovněž nákup
nemovitostí, které kraj potřebuje
pro realizaci investičních akcí. Činnost dalšího oddělení – oddělení
evidence majetku logicky navazuje na nakládání s majetkem, který
musí být veden v účetnictví.
Jaký objem majetku váš odbor
v roce 2007 obhospodařuje?
Účetní hodnota nemovitého majetku kraje, tj. stavby a pozemky,
ke dni poslední inventarizace činila 19,5 miliardy Kč. Pro představu
tak obrovského majetku: jde o přibližně 500 staveb a tisíce pozemků na území Ústeckého kraje,
tento majetek slouží pro činnost
středních škol, nemocnic, sociálních ústavů, apod., tedy příspěvkových organizací, které Ústecký
kraj zřizuje.
Zásadní akce realizované odborem majetku?
V návaznosti na předchozí otázku je nutno uvést, že v součinnosti s uživateli majetku je průběžně
majetek monitorován a určován
tzv. zbytný majetek, to je majetek, který je pro další činnost příspěvkové organizace nepotřebný.

ky na počátku a v průběhu roku
bylo akcí mimořádného významu dokončení majetkoprávních
vypořádání, nutných pro budování inženýrských sítí v strategické průmyslové zóně Triangle. Šlo
o splnění závazku kraje ve vztahu
k japonským investorům, kteří do
Triangle vstoupili vloni. Další akcí
zásadního významu je transformace nemocnic na akciovou společnost, neboť v rámci této transformace byl formou nepeněžitého
vkladu, představovaného nemovitým i movitým majetkem do
základního kapitálu akciové společnosti, vložen majetek v hodnotě okolo čtyř miliard korun.
S jakými problémy se na váš
odbor mohou občané Ústeckého kraje obracet?
Odbor je prakticky v denním styku s příspěvkovými organizacemi
v záležitostech týkajících se majetku. Ale rovněž se na nás obracejí
podnikatelské subjekty, případně
obce i občané Ústeckého kraje,
zpravidla pokud se jejich aktivity dotýkají námi spravovaného
majetku. Nejčastějším obsahem
jejich požadavků jsou žádosti
o vyjádření nutná ke stavebnímu
řízení apod. Občané se na nás ale
obracejí i s požadavky, jimž vyhovět nemůžeme. Poměrně často se
na odboru setkávám s požadavky občanů, aby kraj, respektive
krajský úřad, některé obci nařídil
prodej majetku z vlastnictví obce.
To je samozřejmě omyl. Kraj není

Krátce z našeho kraje
● V rámci Dočesné v Žatci soutěžilo o titul šampiónů piv celkem
36 českých pivovarů se 175 pivy.
V kategorii světlých desítek byl
nejlepší krásnobřezenský Zlatopramen, který vyhrál i mezi jedenáctkami. V ní byl druhý Premium ze
Žatce, jeho tmavé pivo bylo třetí
v tmavých speciálech.
● Ve Velkých Žernosekách na
Litoměřicku spustil výrobce betonových stavebních prvků CS-BETON výrobu na další nové lince.
Slavnostního aktu byl ve ﬁrmě, jež
má obrat kolem 300 milionů korun,
přítomen též náměstek a zástupce
hejtmana kraje Radek Vonka.
● Tradiční Zahrada Čech, specializovaná celostátní výstava ovoce,
zeleniny a potřeb pro zahrádkáře
je otevřena až do soboty 22. září
na litoměřickém výstavišti. V úterý
18. 9. se tu prezentovaly společně
Ústecký a Středočeský kraj (soutěže návštěvníků, autogramiády,
propagační předměty).
● Most v Libochovicích přes
řeku Ohři se dočkal generální
rekonstrukce. Nákladem 34 mil.
Kč z rozpočtu Ústeckého kraje má

širší vozovku, nové chodníky pro
chodce a cyklisty a vyšší nosnost.
Po několika měsících tak skončila
uzavírka mostu a složité objížďky
do vedlejší obce Poplze. Otevřen
byl 31. srpna i za účasti hejtmana
Jiřího Šulce.
● Studenti Obchodní akademie
v Pařížské ulici v Ústí nad Labem,
kterou zřizuje Ústecký kraj, se
nedávno zapojili do mezinárodního programu Sokrates – Comenius
a navázali spolupráci i s lyceem ve
Francii. Nastudovali s francouzskými kolegy společenskou hru v angličtině. Tu chtějí předvést i v krajském městě.
● IPS Alpha, japonská ﬁrma, jež
na strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce vyrábí již od jara LCD
obrazovky, zaměstnává už přes
osm stovek lidí z okolních okresů.
Do budoucna má zaměstnávat až
dva tisíce lidí, stejně jako sousední
továrna společnosti Hitachi.
● Děčínská synagoga oslavila
sto let. V sobotu se v jejích prostorách uskutečnil den otevřených
dveří, kde měli možnost návštěvníci vyslechnout historii této židovské

Nádherný objekt Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích,
příspěvkové organizace kraje. Před třemi lety zde Ústecký kraj investoval 6,4 milionu korun do cvičných bytů.
V takovém případě náš odbor
zajišťuje kroky k prodeji tohoto
majetku. Podle schválených pravidel se převážná většina prodejů realizuje formou dobrovolné
veřejné dražby – informace o tom
lze vyhledat jednak na webových
stránkách kraje, a jednak na centrální adrese, kde se uveřejňují
mimo jiné informace o dražbách
v celé ČR. Co se týče zásadních
akcí realizovaných majetkovým
odborem, tak vzato chronologic-

v oblasti samostatné působnosti,
kam nakládání s majetkem obce
bezesporu patří, v nadřízeném
postavení vůči obci – takový problém musí řešit místní samospráva. Závěrem bych chtěl při této
možnosti připomenout již zmiňované prodeje zbytného majetku
kraje. Ať je podnikatelé i občané
sledují, aby uskutečněním jejich
podnikatelských či vlastnických záměrů docházelo k jeho dalšímu
efektivnímu využití.
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Ředitelka Lydie Šťastná byla
u kardinála Miloslava Vlka

Z

ajímavého a také inspirujícího
setkání se zúčastnila nedávno
ředitelka Krajského úřadu Ústeckého kraje Lydie Šťastná. V Arcibiskupském paláci na pražských Hradčanech byla spolu s dalšími řediteli
krajských úřadů jednotlivých krajů
přijata arcibiskupem pražským, primasem českým a římskokatolickým
teologem kardinálem Miloslavem
Vlkem. K setkání, jež se uskutečnilo před několika týdny, se vracíme
snímkem, na němž se osobně zdraví Lydie Štastná a kardinál Vlk.

„Bylo to v podstatě naše první
seznámení s panem kardinálem,“
řekla nám ředitelka krajského úřadu. „Všichni jsme samozřejmě
zažili několik zajímavých hodin.
S Miloslavem Vlkem jsme hovořili především o naprosto civilních
a světských záležitostech, třeba
o spolupráci orgánů státní správy
na úrovni krajů či samosprávných
orgánů při nakládání s majetkem.
Příkladem budiž situace, kdy třeba
církev vlastní mnohé pozemky, po
nichž dnes vedou také komunikace

II. a III. třídy. A tyto vozovky jsou
majetkem krajů. Vlastnictví pozemků je třeba brzy narovnat, na tom
jsme se shodli.“
Ředitelé krajských úřadů si v doprovodu kardinála Vlka prohlédli
také reprezentační prostory Arcibiskupského paláce na Hradčanském
náměstí a ač většinou ateisté, zajímali se také o problematiku života
církve v jednotlivých diecézích i na
malých farnostech. Vždyť věřící, jak
nám řekla ředitelka Lydie Šťastná,
se i u nás podílejí na rozvoji kraje.

září 2007

Miliony do zámku v Jimlíně
Č

ást unikátních záklopových
stropů ze 17. století na zámku
Nový Hrad v Jimlíně prochází v těchto dnech nákladnou rekonstrukcí.
Jejich konstrukce i unikátní malby
s motivy klasovitě skládaných vavřínových listů a akantů byly v minulosti mechanicky poškozeny a narušeny častým zatékáním. Restaurátor
Petr Novotný postupně stropy čistí

a ﬁxuje. To znamená, že originální
historické malby budou následně
překryty velmi tenkou transparentní
dilatační vrstvou, aby při opravách
zničených míst nedošlo k poškození
originálu. Místa, u kterých nebude
možná rekonstrukce opakováním
použitého prvku, budou barevně
upravena do nerušivého odstínu.
Restaurátorské práce na stropech

jimlínského zámku by měly skončit
v prosinci letošního roku. Oprava
stropů probíhá v rámci projektu,
pro který Ústecký kraj získal dotaci
ve výši 7,6 milionů korun z Finančních mechanismů EHP/Norska. Kromě unikátních stropů bude v rámci
tohoto projektu opravena také
fasáda východního křídla zámku,
římsy a krovy.

Jídelna v Roudnici od září v novém

Z

a účasti člena rady kraje Pavla
Koudy byla počátkem září žákům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici
n. L. předána k užívání nově zrekonstruovaná školní jídelna. Bude ji nav-

štěvovat více než půl tisícovky žáků,
pedagogové a zaměstnanci školy.
Ředitelka školy, jejímž zřizovatelem
je Ústecký kraj, Helena Všetečková,
říká, že se podstatně zvýší kvalita
a kulturnost stravování. V současné

době má už Ústecký kraj připraven
projekt na rekonstrukci dílny pro
automechaniky v objektu Pracner,
se zahájením stavby za několik desítek milionů korun se počítá ještě
v průběhu tohoto školního roku.

nology Europe, s.r.o. nebo populární zpěvák Richard Tesařík, měla
před sebou skutečně nelehký večer.
Adeptky titulu miss se totiž představily v disciplínách, v nichž jejich dívčí
krása opravdu vynikla, ať už to byly
standardní tance, natočení piva na
správnou míru a příprava vhodného
pohoštění nebo královská disciplína těchto klání, tedy promenáda
v plavkách.

Nejvíce hlasů poroty nakonec získala a do královského křesla královny krásy 50. Dočesné s titulem
Miss Zlatý mok 2007 usedla Eliška
Dlouhá, devatenáctiletá městská
policistka z Mladé Boleslavi, která
v soutěži reprezentovala pivovar
Bernard. Titul první vicemiss Zlatý
mok 2007 v našem kraji zůstal.
Jeho držitelkou se stala Daniela
Pešanová, osmáctiletá student-

ka z Mostu, soutěžící za Zámecký
pivovar Chyše. Bronzovou korunku
si odnesla Kladeňačka Michaela
Rozenská, reprezentující ústecký
Zlatopramen. Udělena byla i řada
dalších ocenění, mezi jinými také
Miss sympatie Ústeckého kraje,
kterou se stala Žatečanka Romana Kováčová. Ocenění převzala od
první dámy kraje, elegantní Andrey
Šulcové.

Poslední tři měsíce na výměnu starých „řidičáků“

D

esítky tisíc řidičů z Ústeckého kraje budou mít od nového roku problémy s policií, pokud
si včas nenechají vyměnit řidičský
průkaz. Když se ale řidiči zachovají
zodpovědně a k výměně přistoupí
co nejdříve, lze kompletní výměnu
starých řidičských průkazů zvládnout bez problému. Výměna se
týká všech řidičských průkazů,
vydaných v rozmezí let 1964 až
1993 a vychází ze zákona, který
připravilo Ministerstvo dopravy
ČR (podle § 134 odst. 2 písm. a)
Zákona č. 361/2000 Sb.).
Hejtman Jiří Šulc vyzývá všechny řidiče, aby se podívali do svých

dokladů a zkontrolovali, zda mezi
nimi není některý z řidičských průkazů, které od nového roku nebudou platné. „Pokud tomu tak je,
měli by okamžitě požádat o vydání
nového řidičského průkazu u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností,“ říká hejtman
Jiří Šulc. „Pokud výměnu budou
odkládat na konec termínovaného období, vystavují se nebezpečí
dlouhých front a toho, že výměnu
nebude možné uskutečnit do příslušného termínu.“ Pokud by po 1.
lednu příštího roku vyjel kdokoliv
se starým, tedy neplatným řidičským průkazem, bude se dopouš-

tět přestupku a hrozí mu vysoké
ﬁnanční sankce. Ústecký kraj patří
podle statistik Ministerstva dopravy
ČR mezi kraje s vysokým počtem
dosud nevyměněných řidičských
průkazů, v porovnání s ostatními kraji mu patří 5. místo. Hůř na
tom je jen Praha a kraje s velkými
městy, jako je Moravskoslezský,
Jihomoravský nebo Středočeský
kraj. Veškeré relevantní informace
k výměně řidičských průkazů lze najít na internetových stránkách Ústecký kraj: Doprava – Výzva k výměně
řidičských průkazů, případně na internetových stránkách Ministerstva
dopravy ČR (www.mdcr.cz).

50. žatecká Dočesná s královnami krásy
J

ak charakterizují bedekry zahraničních návštěvníků naši zemi?
Samozřejmě se text od textu
liší, ovšem na 99 procent každý
z nich zmíní základ světově proslulého ležáku piva plzeňského typu;
a tím je chmel z žatecké oblasti
v našem kraji. Není proto divu, že
Žatec, středobod pěstitelů jedné ze
základních ingrediencí vynikajícího
českého piva, hostí jednou ročně

lidové slavnosti pro desítky tisíc lidí,
žateckou Dočesnou, v nichž je nazlátlý mok příjemně nahořklé chuti
zdobený bílou pěnou, centrem všeho dění. A k žatecké Dočesné již
třetím rokem patří ﬁnále soutěže
jednoznačně určené charakterem
oslav. Volba letošní držitelky titulu
Miss Zlatý mok 2007 proběhla 31.
srpna v žateckém městském divadle
pod záštitou hejtmana Ústeckého

kraje Jiřího Šulce, který byl i jedním
z hodnotících porotců.
O právo nosit korunku Miss Zlatého moku letošního ročníku se
ucházelo celkem 52 dívek, ovšem
na pódium večerního galaprogramu se jich svými ženskými půvaby
probojovalo deset. Porota, v níž
nechyběli vedle hejtmana a zástupců pivovarů také Yukihiro Sato,
generální manažer IPS Alpha Tech-

Daniela Pešanová, Eliška Dlouhá a Michaela Rozenská se svými chmelovými žezly

Královnám krásy 50. žatecké Dočesné vzdali hold ředitel soutěže Petr Šimeček, hejtman Jiří Šulc a žatecký starosta Erich Knoblauch
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listy Purkyně a po kraji pak z vrchu
kopce Hněvín v Mostě a ze Řípu
na Roudnicku.
V ústecké Setuze premiér spolu
s ministrem Petrem Gandalovičem, senátorem Petrem Sušickým
a hejtmanem kraje Jiřím Šulcem
slavnostně zahájili provoz závodu na výrobu metylesteru řepky
olejné, kde se má ročně vyrábět
100 000 tun této látky. „Ukazuje se, že loňské rozhodnutí vlády
poslat Setuzu do exekuce bylo
správné. Vyjasnily se tak vlastnické
vztahy,“ řekl u příležitosti otevření
provozu Mirek Topolánek. Řadu
provozů si premiér prohlédl také
ve Spolchemii, kde mimo jiné navštívil výrobu umělých safírů.
Z Ústí nad Labem se pak předseda vlády se svým doprovodem

přesunul do Mostu. Zde na Mirka
Topolánka a hejtmana Jiřího Šulce
čekalo na hradě Hněvín setkání se
starosty obcí, kterých se dotýká
problematika limitů těžby hnědého uhlí. Zástupci obcí s uznáním
přijali zejména premiérovo vyjádření, že při jednání o možném prolomení limitů nesmí být opomíjen
názor obcí. Bez vypořádání střetu
zájmů není možné těžbu zahájit.
Mirek Topolánek starostům slíbil,
že jim pro jednání o prolomení
limitů dává záruku právní jistoty.
Pokud budou obce proti, těžit se
nebude. „Je třeba si však uvědomit, že uhlí je potřeba,“ připomněl v průběhu diskuse premiér
a dodal, že pokud se má region
oživit, není zároveň možné těžbu
hnědého uhlí zcela zastavit.

O

Ú

stecký kraj hostil ve dnech 27.
a 28. srpna premiéra vlády
České republiky Mirka Topolánka.
„Není to poprvé, co jsem v roli
předsedy vlády ve vašem kraji,“
připomněl premiér úvodem, při
setkání s hejtmanem Jiřím Šulcem
v jeho kanceláři, kde se zapsal
do krajské pamětní knihy. „Zdejší
obyvatelé jsou mi – pokud nepočítám Moravskoslezský kraj – svou
mentalitou nejsympatičtější,“ konstatoval. Premiér Topolánek v průběhu své cesty zavítal do ústecké
Matiční ulice, v krajském městě
navštívil také Spolchemii a Setuzu a Masarykovu nemocnici, dále
Lobkowiczský zámek v Roudnici
nad Labem, rozhlédl se po krajském městě ze střechy budoucího
kampusu Univerzity Jana Evange-

FOT

Dva dny Mirka Topolánka na severu Čech

ST

RANA

Návštěva premiéra
Mirka Topolánka je
zaznamenána nejen
ve fotograﬁích, ale
i v Pamětní knize
Ústeckého kraje

Předseda vlády byl také hostem Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem.
Odpovídal nejen na dotazy projednávané daňové reformy, ale nezaváhal V ústecké Setuze byla v úterý 28. srpna zahájena výroba metylesteru řepky olejné. Přestřižení slavnostní pásky se mezi jinými ujali (zleva) ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič, generální ředitel společnosti Martin Procházka, hejtman Jiří Šulc a předseda vlády ČR Mirek Topolánek.
ani v odpovědích, v nichž se vyznal z vřelého vztahu k našemu kraji.

Z Ústí nad Labem se předseda vlády se svým doprovodem přesunul do Mostu. Zde na něj a také na hejtmana Jiřího Šulce, čekalo na hradě Hněvín
setkání se starosty obcí.

Několik hodin své pracovní cesty věnoval premiér návštěvě areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Při příjezdu ho přivítal také náměstek
hejtmana Petr Fiala.

Náš kraj se pyšní stovkami unikátních přírodních scenérií. Na horu Říp se vydal premiér Topolánek i se svým Od sklepů až po střechu si areál budoucího univerzitního kampusu v krajském městě prohlédl premiér i v doprovodoprovodem.
du náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky a rektorky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ivy Ritschelové
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Úspěšné sportovce ocenil také hejtman

Fotbalisté Martin Fenin a Jakub Mareš. Na vedlejším snímku Lucie Zbořilová s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem.

cími břehy až do vinic u Žernosek.
Podívejte se dobře, na horizontu
se tyčí dva známé kopce sopečného původu, které neodmyslitelně
patří k Portě Bohemice a Českému
středohoří. Napište nám jejich jména, především pak toho malého
„výčnělku“ vlevo. Na závěr máme
dobrou zprávu pro Miloslava Vojtíška z Loun, Jarmilu Novotnou
z Varnsdorfu a Miroslava Holeka z Ústí nad Labem: pro ně totiž
máme připravené hezké ceny za
správnou odpověď v srpnovém
fotokvízu.
Vaše odpovědi očekáváme na
naší adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení tiskových
informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem, případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

ÍZ

také něco obětovat. Kéž by o nich
všechno věděli někteří ti …náctiletí,
kteří neví, co dál. Aby si mohli častěji číst o vrcholových a úspěšných
sportovcích, ale ne pouze o jejich
penězích, létání po světě a obdivu
veřejnosti, ale o cestě k pořádnému
místu v životě.“
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tele kraje mj. propagační materiály
Ústeckého kraje (šeky ne, fotbal je
trochu jinde než karate, že?). „Všem
třem sportovcům jsem poděkoval za
vzornou reprezentaci země i našeho kraje,“ řekl hejtman. „Mám rád
mladé lidi, kteří vědí, co od života a
od sportu chtějí a dovedou pro to

ážení čtenáři, děkujeme vám
za vaše odpovědi na srpnovou
kvízovou otázku. Věřte, že nás
potěšilo, že jste odpověděli všichni správně. Skutečně se jednalo
o fotograﬁi kostela sv. Martina ve
Rtyni nad Bílinou. Připomínáme,
že Ústecký kraj v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek na rok 2006 přidělil příspěvek na obnovu věže kostela
částku 400 tisíc korun. Celkové
náklady na opravu střechy věže
této kulturní památky však dosáhly od roku 1958 částky 718 tisíc
korun. Dnešní hádanková nabídka bude zřejmě pro vás, znalce
našeho kraje a přírodních krás
a především turisty, „nošením dříví
do lesa“. Nabízíme vám notoricky
známý pohled na největší českou
řeku a překrásné údolí s vypínají-
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předal hejtman Lucii Zbořilové dar
Ústeckého kraje – symbolický šek
na 30 tisíc korun. Lucii Zbořilovou
poté vystřídali dva mladí fotbalisté
– útočník Martin Fenin a záložník
Jakub Mareš. Oba jsou oporami
FK Teplice a oba se v červenci stali
s týmem ČR 20 vicemistry světa
fotbalových reprezentací do 20 let
a přivezli si stříbro. Z rukou fotbalistů dostal hejtman Jiří Šulc vlajku
české reprezentace z nedávného
mistrovství světa, oni od představi-
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ucii Zbořilovou z ústeckého
oddílu Sport Union a členku
národního týmu Shi Kon Budokai Česká republika přijal hejtman
spolu s jejím trenérem Josefem
Rajchertem. Útlá studentka druhého ročníku Univerzity J.E. Purkyně
v Ústí nad Labem zvítězila koncem
června v italském Bergamu v konkurenci dvaceti karatistek z celého světa a stala se jeho mistryní
v kategorii kumite do 55 kg. Na přípravu a pro cestu k dalším titulům
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Krajským zastupitelům se ve Vejprtech líbí Ucho
Z

ávěru letošního 15. ročníku Mezinárodního sympozia malířů
a graﬁků, navazujícího na červencovou akci sochařů v plenéru vejprtské
Galerie H, se zúčastnili také Zděnek Lavička a Petr Husák, členové
krajského zastupitelstva. Jak nám
prozradili, přijeli už poněkolikáté
pozdravit Petra Hladkého, majitele
galerie a duchovního otce dlouholetého mezinárodního humanitárního
projektu „Kámen a lidé“.

Proč se podle vás sem stojí za to
vracet?
Prostředí Galerie H má neopakovatelnou, zvláštní atmosféru. Trochu
drsné, ale přitažlivé prostředí Krušných hor, ve kterém manželé Hladkých vybudovali nevšední umělecký
stánek, to nemá obdoby. Dnes tuto
galerii znají umělci z mnoha zemí
světa, mají k ní vřelý vztah a dokonce sem jezdí tvořit bez nároku na
honorář.

připraveny koloběžky a jízdní kola
Olpran, další výherci získají cyklisvidí a chápou současný svět, jaké Ministerstvo pro místní rozvoj tické doplňky. Podrobné podmínpohnutky je nutí k tvorbě. Výji- vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti ky zájemci naleznou na stránkách
mečnou je i možnost sledovat s názvem „Namaluj projekt“, kte- strukturálních fondů ministerstva
umělce při práci, dívat se jim, jak rá začíná 20. září. Děti ve věku od pro místní rozvoj (http://www.
se říká „do kuchyně“.
čtyř do patnácti let mohou ztvárnit strukturalni-fondy.cz/srop/vytvarnaformou malby, kresby, graﬁky nebo soutez-se-sropem). Seznam všech
Byly tu vytvořeny desítky origi- koláže jakýkoliv projekt, který byl oceněných bude zveřejněn na internálních děl – na která si vzpomí- vytvořen za přispění evropských netových stránkách a v tisku v drunáte?
peněz v rámci Společného regionál- hé polovině října. Vybraná dílka od
Bylo jich mnoho a jsou umístěna ního operačního programu (SROP). autorů z Ústeckého kraje chystáme
v mnoha zdravotnických zařízeních, Pro tvůrce nejzdařilejších prací jsou zveřejnit i v našich novinách.
nejen v našem kraji nebo České
republice, ale i v zahraničí. Oběma se nám ale vybavuje skulptura
fenomenálního anglického sochaře Alana Warda nazvaná „Ucho“.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
krajiny, až do 28. října, gymTento mimořádně nadaný umělec
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
názium. Výstava k 75. výročí
je velkým přínosem celého humaúmrtí krušnohorského malíře.
nitárního projektu „Kámen a lidé“ ● Barevně vidíme všichni, až do
i proto, že jeho sochy jsou ukázkou
9. října, vila. Výstava černobílých ● Dr. Rudolf Wenisch, muzeolog a archivář, až do 10. listotzv. anglického humoru. Umělecká
fotograﬁí Martina Olšana.
padu, radnice. Muž, který se
hodnota děl spolu s lidským rozmě- ● Tužky, až do 18. listopadu, hlavchtěl vrátit ke své práci.
rem, který projekt „Kámen a lidé“
ní budova. Výstava barevných
● Obrázky ze života, až do 28.
představuje, je to, čím se můžeme
fotograﬁí Emanuela Petráně.
října, gymnázium. Zaniklý krušv Ústeckém kraji chlubit.
● Po stopách starých řemesel
nohorský svět v obrazech Adolfa
nejen v Žatci, až do 31. prosinSachre.
ce, hlavní budova. Svět středově-

Pro mladé výtvarníky

Kulturní pozvánky

V čem vidíte přínos vejprtských
sympozií pro rozvoj kultury
v našem regionu?
Jsme tu svědky konfrontace

nejen mezi umělci samotnými,
ale i mezi umělci a veřejností.
Prostřednictvím jejich děl dostáváme možnost pochopit, jak oni

Soutěž o ceny
Vážení čtenáři,
chcete-li se zapojit do naší
soutěže o ceny, napište nám
10 – 15 řádků na téma:

?

kých řemesel a počátky průmyslu
v Žatci.
„Co pro mne znamená Ústecký
kraj“. Každý měsíc pod touto
výzvou zveřejníme nejhezčí příspěvek. Nezapomeňte uvést své
plné jméno, adresu a mailový
nebo telefonický kontakt. Na
obálku dopisu nebo do záhlaví

e-mailové zprávy uveďte heslo
SOUTĚŽ O CENY. Redakce Krajských novin si vyhrazuje právo
vybrané příspěvky krátit či stylisticky upravit. Autoři zveřejněných příspěvků budou odměněni hodnotnou věcnou cenou,
která jim bude jejich Ústecký
kraj trvale připomínat. Těšíme

se na vaše příspěvky, a to do 15.
října.
Krajský úřad Ústeckého kraje
odd. tiskových informací
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
Můžete také využít e-mailovou
adresu: sebesta.z@kr-ustecky.cz

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Co pro mne znamená
Ústecký kraj
Je to kraj, kde s výjimkou 10 let
žiji celý život. Narodila jsem se
v roce 1941 v Lovosicích. Ráda
jsem zapomněla na trauma, které
mi přineslo rané dětství v Sudetech. Po maturitě jsem odešla na
studia do Prahy a po promoci čtyři
roky pracovala v Hořovicích. Tamnější ráz krajiny mi svou vlídnou oboru mě přivedla zpět. Od roku
pahorkatinou připomínal rodný 1969 jsem pracovala a dosud žiji
kraj. Touha pracovat ve vysněném v Ústí nad Labem. Jsem hrdá na

závidím dnešním pokračovatelům
prostředí, kapacitu a vybavení,
v němž mohou tento nejnáročnější medicínský obor provozovat.
Já si nechtěně užívám zaslouženého odpočinku, avšak nenaříkám.
Z balkonu bytu na Severní Terase se dívám přes krásný park na
panorama Krušných hor a velkou
část Českého středohoří. Tohle
byl a je můj domov.
MUDr. Eva Urbánková,
Ústí nad Labem

● Sbírka K.L. Ficquelmonta, až
do 30. října, výstavní místnosti.
Výstava PhDr. J. Michlové ke 150.
výročí úmrtí K.L. Ficquelmonta.
● Antonín Lábr, od 25. září až do
31. října, jízdárna. Autorská výstava teplického malíře.

● Johan Schicht a jeho blízcí,
až do 2. října, přísálí vědecké
části, Velká Hradební 49, vstup
zdarma. Výstava uspořádaná ke
Dnům evropského dědictví.
SEVEROČESKÁ GALERIE
● Hledám práci v zahraničí, 25.
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
a 26. září vždy od 9.00 hod.,
V LITOMĚŘICÍCH
přednáškový sál W. Churchilla 3,
vstup zdarma. Hana Adamcová ● Mezi těly, od 4. října až do 18.
ve spolupráci s úřadem práce –
listopadu. Výstava kreseb a obraseminář určený pro mladé lidi,
zů Ivana Komárka.
kteří hledají práci v zahraničí ať
již celoroční nebo jen krátkodoOBLASTNÍ MUZEUM
bé aktivity.
V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

to, že mé jméno je trvale spojeno
se vznikem neurochirurgického
odd. v Masarykově nemocnici.
Ráda a často s pohnutkami v mysli vzpomínám na pionýrské doby,
kdy jsme za pacienty vyjížděli po
kraji: do Chomutova, Liberce,
Mostu a Rumburku. Skvělí neurologové z těchto pracovišť již
nejsou mezi námi. Jaká to byla
sláva, když jsme se v r. 1974
dočkali prvních 14 lůžek v Ustí
n. L.! Přesto to byla pro potřeby
kraje kapacita směšně malá. Tiše

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

● Jiří Popel z Lobkovic, až do
28. října, gymnázium. Výstava
k výročí 400 let od smrti renesančního velmože.
● Louis Zimmermann – básník

● Ivan Novosad – Pestře ze
šuplíku, až do 28. října. Výstava
obrazů neprofesionálního výtvarníka.
● 140 let Sokola v Lounech, až
do 28. října. Výstava k oslavám
významného jubilea založení tělovýchovné jednoty.

Slova moudrých: O CITU A SRDCI
•
•
•
•
•
•

Člověk zůstává člověkem i bez nohou. Nikoliv však bez citu. Seneca
Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.
Livius
Kdo s druhým cítí, sám též najde opory.
Publilius Syrus
Srdce udělá vždycky čáru přes rozpočet rozumu. Rochefoucauld
Srdce má své důvody, které rozum nezná.
Bl. Pascal
My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu
nemůžeme všechny rozeznat.
K. Čapek
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