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Vážení čtenáři,
už poosmé v letošním roce
vám dnes předkládáme jako
přílohu Mladé fronty Dnes,
Deníků a Práva krajské noviny Ústeckého kraje. Věřím,
že letní a prázdninové měsíce
jste si užili v pohodě, že vám
přibyly nové zážitky a poznání
a s lehkým srdcem a vzpomínkami zase chodíte do práce.
Ty, které dovolená teprve
čeká, protože dnes už jezdíme
za sluncem a k moři de facto
po celý rok, přeji to nejlepší.

Hlavní téma
To nejhorší nás všechny
potkalo právě před pěti lety,
kdy se na pár dnů srpna otevřela obloha a potoky, říčky
a řeky zahrozily našemu kraji.
Nikoliv jen zahrozily; škody
z velké vody byly děsivé.
Ohlédnutí za „velkou vodou“
(tak mírný jsem k ní jenom proto, že jinak je životodárnou)
z před pěti let, ale také alespoň několik pohledů na to, co
se již Ústeckému kraji podařilo
v realizaci protipovodňových
opatření udělat, si přečtěte
a prohlédněte na stranách 4
a 5 našich novin. Dozvíte se
o hotových nebo chystaných
akcích, které musejí v budoucnu našemu kraji pomoci, aby
důsledky povodní a záplav
byly co nejnižší. Žádné nebudou, žel, nikdy.

Další témata
Je poslední srpnový den,
začíná víkend a v pondělí se
po devíti týdnech otevřou
naše školy. Na druhé straně
dnešní přílohy si máte možnost přečíst několik přání
představitelů Ústeckého kraje. Já jsem osloven nebyl, ale
přesto své přání přidávám
alespoň na tomto místě: Rodičům prvňáčků přeji, aby první
zážitky jejich ratolestí ze školy
byly co nejhezčí. A také to, aby
maminky i tatínkové nebyli
z prvního školního dne nervózní. Já povedu svoji malou
Sáru také poprvé do školy, vím
tedy o čem mluvím.
V dnešním vydání krajských
novin se dozvíte o zítřejším
deﬁnitivním spojení pěti krajských nemocnic takříkajíc pod
jednu střechu – do akciové
společnosti Krajská zdravotní,
o další modernizaci jednoho
z jejích odštěpných závodů
– Nemocnice Most, i třeba
o tom, kolik ﬁnančních prostředků dává Ústecký kraj do
svých zařízení poskytujících
sociální péči dětem, zdravotně
postiženým či seniorům. Ani
v srpnu nebyla v našem regionu okurková sezóna a tak vám
přiblížíme další akce a události, které nás všechny společně
snad posunou zase o krůček
dopředu.
Vážení čtenáři, občané Ústeckého kraje, přeji vám všem
hezký zbytek léta a brzy zase
na shledanou nad stránkami
Ústeckého kraje. Nezapomeňte také na to, že máme i internet a webové stránky, telefony a faxy a mailovou poštu…

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně

ročník 6

Premiér Mirek Topolánek na
dvoudenní návštěvě našeho kraje
P

očátkem tohoto týdne pobýval v Ústeckém kraji na dvoudenní pracovní návštěvě premiér
vlády České republiky Mirek Topolánek a někteří ministři jeho vlády.
Hostitelem byl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, který hosty po
oba dva dny doprovázel spolu
s dalšími představiteli kraje.

Předseda vlády se nejprve zapsal
do pamětní knihy Ústeckého kraje
v budově jeho krajského úřadu.
V pondělní odpoledne si prošel
nechvalně známou Matiční ulici v ústecké čtvrti Krásné Březno
a besedoval se zástupci Krajské hospodářské komory. Ve Spolchemii si
prohlédl výrobnu umělých safírů
a rovněž výstavbu nového provozu
epoxidu. V úterý se Mirek Topolánek zúčastnil zahájení nového
provozu výroby biopaliv ve střekovské Setuze, prošel si budoucí
univerzitní kampus a v krajském
městě také ocenil nové operační
sály očního oddělení Masarykovy
nemocnice. Součástí návštěvy českého premiéra byla rovněž mostec-

Premiér Mirek Topolánek si v pondělí prohlédl spolu s hejtmanem Jiřím Šulcem a v doprovodu generálního ředitele Spolchemie, a.s. Martina Procházky (vlevo) některé provozy tohoto chemického závodu
ká jednání se starosty měst a obcí
dotčených těžbou hnědého uhlí
či návštěva Roudnice nad Labem

spojená s výstupem na památnou
horu Říp.
K dvoudenní návštěvě premié-

ra české vlády Mirka Topolánka se
vrátíme v zářijovém vydání novin
Ústeckého kraje.

Vyšší komfort nemocnice v Mostě
M

osteckou nemocnici navštívil
ve středu 8. srpna hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Stalo se
tak u příležitosti slavnostního otevření rekonstruované varny a přípravny stravovacího provozu. Investorem rekonstrukčních prací, které
přišly na 19 milionů korun, byl totiž
Ústecký kraj.
„Od roku 1973, kdy byla nemocnice postavena, tu prakticky žádné zásadní úpravy neproběhly.
Nemocnice vždycky doplácela na
to, že se na ni nahlíželo jako na tu Otevření nové varny a přípravny stravovacího provozu si vzali na starost
„novou“ nemocnici,“ řekl na slav- krajský hejtman Jiří Šulc, (uprostřed), člen Rady Ústeckého kraje Vladimír
nostním otevření varny hejtman Jiří Záhorský (vpravo) a ředitel Nemocnice Most Vladimír Müller

Šulc. „Varna a přípravna byly už ve
stavu, který naprosto nevyhovoval
hygienickým normám,“ připomněl
ředitel nemocnice Vladimír Müller,
který také poukázal na to, že
podobných zásadních rekonstrukcí
je v nemocnici potřeba více. Rekonstrukce varny a přípravny stravovacího provozu začala letos v lednu.
Firma METALL QUATRO s.r.o., která práce prováděla, musela v rámci rekonstrukce vyměnit stávající
skleněný plášť, rozvody instalací,
vzduchotechniku. Nové kuchyňské prostory byly také vybaveny
moderním příslušenstvím.

Peníze na opravy

S

ilnice II. a III. třídy, na kterých
vznikly škody v souvislosti
s výstavbou úseku dálnice D8
Trmice – státní hranice na Ústecku, by měly být opravené ještě
v tomto roce. Vlastníkem poškozených silnic je Ústecký kraj,
investorem dálnice Ředitelství
silnic a dálnic. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc se proto obrátil
na ministerstvo dopravy jako na
zřizovatele investora D8 s dotazem, zda ŘSD poničené komunikace opraví. Náměstek ministra
dopravy Jiří Hodač hejtmanovi
odpověděl, že náprava škod byla
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
projednána a prostředky na tyto
opravy jsou zajištěné. Jedná se
o následující komunikace: II/248,
III/2482, III/25361, III/2487,
III/2488, II/253, II/257, II/528,
II/613, III/25832, III/25357.
Všechny by měly být opraveny
ještě letos.

již od zítřka

T

ransformace pěti velkých
krajských nemocnic, které
byly dosud samostatnými příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, do společnosti
Krajská zdravotní, a.s., nastává
zítřejším dnem, tedy 1. zářím
roku 2007. V této společnosti, jejímž jediným akcionářem
a tedy vlastníkem je Ústecký
kraj, budou odštěpnými závody
nemocnice v Děčíně, Chomutově, Mostě a v Teplicích a Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem. Obrat společnosti bude
přibližně čtyři miliardy korun
a podobnou částku představuje
také hodnota jejího movitého
a nemovitého majetku. Posláním Krajské zdravotní, respektive všech jejích 6 500 lékařů,
sester, TH pracovníků a dalšího
personálu je nadále zkvalitňovat
péči o zdraví občanů kraje.
(Viz Zamyšlení Petra Fialy)

Zamyšlení Petra Fialy

Modernizujeme podobu i organizaci krajských nemocnic
O

d prvního září dojde ke spojení pěti nemocnic v Ústeckém
kraji do jedné akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ústecký
kraj, který je zřizovatelem nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově tento
krok chystal od jara 2005. Jistě
by stálo za to připomenout, co
krajské zastupitele vedlo k tomu,
aby začali takovou změnu podoby
zdravotnictví připravovat.
Ústecký kraj převzal od státu
zmíněné nemocnice v letech 2001
a 2002. Slovo převzal není ale zcela
přesné, protože stát na kraje tehdy převedl nemocnice, aniž by se
ptal, zda je nově se tvořící krajské
samosprávy chtějí. Dobrovolně by
si totiž kraje vzaly silně zadlužená
a špatně hospodařící zdravotnická
zařízení jen těžko. Stát sice poskytl po nátlaku krajských samospráv
na oddlužení nemocnic účelovou
dotaci, ta však nepokryla celou výši
dluhu včetně technického zastarání budov a zařízení. Se stabilizací
hospodaření krajských nemocnic
se tak kraj musí vypořádat sám.
Situaci komplikoval především
fakt, že zatímco příjmy nemocnic
ze zdravotního pojištění dlou-

ho zůstávaly neměnné, provozní
náklady, ať už platby za energie,
teplo nebo vodu, výrazně rostly.
Život nemocnicím neusnadňovala
ani sociálnědemokratická vláda,
která několikrát rozhodla o zvýšení
mzdových tarifů zdravotníků bez
toho, aby dokázala říct, kde mají
na toto zvýšení platů nemocnice
ve svých napjatých rozpočtech vzít
peníze. Postupně se však kraji daří
ekonomickou situaci v nemocnicích stabilizovat, otočit trend jejich
zadlužování a dostat jejich průběžné hospodaření do kladných čísel.
Zároveň s tím Ústecký kraj od roku
2003 investoval do svých nemocnic více než 440 milionů korun.
Během této doby se opakovaně
ukazovalo, že jednou z největších
slabin krajských nemocnic je jejich
právní forma, tedy to, že existují jako příspěvkové organizace.
Tato právní forma nemocnic se již
přežila. Krajští zastupitelé proto
loni rozhodli o tom, že se budou
naše nemocnice transformovat na
akciovou společnost. Dá se říct, že
jsme k tomuto kroku byli dotlačeni ministry zdravotnictví z řad
sociální demokracie, kteří nebyli
schopni jeden z největších problé-

mů našeho zdravotnictví efektivně
řešit a připravit pro nemocnice
v majetku samospráv novou právní úpravu. Proto mi dnes přijdou
výroky některých říčných kritiků
o tom, že je transformace nemocnic a jejich sdružování chybou,
minimálně nemístné či spíše populisticky zavádějící. Předcházející
ministři zdravotnictví nedokázali
přijít za poslední léta s žádným
koncepčním řešením pro krajské
zdravotnictví. Poplašné mediální
výkřiky o tom, jak se v souvislosti
s transformací nemocnic zdravotnická péče v našem regionu zhorší, si ale dnes, ke své vlastní škodě,
neodpustí.
Co tedy spojení krajských nemocnic jako odštěpných závodů do
jedné akciové společnosti přinese? Především to bude lepší možnost řízení a kontroly hospodaření
nemocnic. Neméně důležité je i to,
že se výrazně posílí odpovědnost
vedení nemocnic. Nemocnicím se
bude lépe vyjednávat se zdravotními pojišťovnami i distributory léčiv
a zdravotnického materiálu. Jde
nám o kvalitní, ale i efektivní zdravotnictví v Ústeckém kraji. Kraj jako
jeho zřizovatel rozhodně nezapo-

míná na to, že pro kvalitu péče
o pacienty jsou vedle ekonomické
stability určující zejména kvalitní
a dobře motivovaní lékaři a zdravotnický personál. Osobně si velmi vážím toho, že se nám podařilo
uzavřít se zástupci odborů lékařů
a zaměstnanců nemocnic Memorandum o porozumění a věřím,
že právě to významně uklidňuje
možné obavy z chystaných změn.
Máme zájem na tom, aby lékaři,
zdravotní sestry i další zaměstnanci nemocnic měli pro svou
práci ty nejvhodnější podmínky
a byli za ni adekvátně ohodnoceni.
Krajská zdravotní, a.s. k vytvoření
takových podmínek napomůže.
Ústecký kraj bude nadále stoprocentním a jediným výhradním vlastníkem nemocnic. Nejedná se tedy
o privatizaci, a jak fakticky v červnu
konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
jde jen o vnitřní organizační změnu v rámci jedné
ekonomické skupiny, tedy
Ústeckého kraje.
Tak, jako máme zájem, aby v regionu
působily silné a stabilní podniky, chce-

me v našem kraji i silná a stabilní
zdravotnická zařízení. V nejbližší
době pacienti změnu v krajském
zdravotnictví pravděpodobně ani
nepocítí, nemocnice budou poskytovat stejnou péči jako dosud.
Transformace krajských nemocnic
je však výrazný vklad do budoucna. Umožní těmto zdravotnickým
zařízením v dalších letech nejen
udržet stávající úroveň zdravotní péče, ale také ji dále zvyšovat
souběžně s tím, jak se lékařská
věda a zdravotnické možnosti rozvíjejí a modernizují.
Ing. Petr Fiala
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje
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Z jednání rady
☞ Rada Ústeckého kraje doporučila krajskému zastupitelstvu
rozhodnout o poskytnutí dotace
městu Vejprty ve výši 3,7 mil. Kč.
Peníze jsou určeny na rekonstrukci
střechy tamního městského úřadu.
Zastupitelé by o dotaci měli hlasovat 26. září na své 21. schůzi.
☞ Petr Veselský se stal novým
členem Komise zdravotní Rady
Ústeckého kraje. Změnu v komisi odsouhlasili krajští radní s tím,
že nový člen vystřídal Jana Christopha, který byl z členství v komisi
odvolán.
☞ Krajští radní doporučili krajským
zastupitelům navýšení plánu oprav
silnic II.a III. tříd. Doplnění plánu

oprav je navrhováno ve výši 182
mil. Kč. Letošní plán oprav silnic
v majetku kraje nyní předpokládá
využití bezmála 285 mil. Kč. Jedná
se o opravy povrchů silnic a mostních objektů většího rozsahu, kterých by v letošním roce mělo být
provedeno kolem stovky.
☞ Město Kadaň bude od žadatelů o vystavení osvědčení nebo
potvrzení o státním občanství
České republiky, které vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, vybírat
správní poplatky na místě při přijetí
žádosti. Ušetří tím občanům cestu
do krajského města. S vybíráním
těchto správních poplatků v Kadani
souhlasila Rada Ústeckého kraje.

N

a krátkou pracovní návštěvu přijel do krajského města
generální konzul České republiky
v Šanghaji (Čína) Milan Hupcej. Ve
své pracovně ho v pátek 17. srpna
přivítal i hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc, který v dubnu letošního
roku navštívil spolu s dalšími českými hejtmany Čínskou lidovou
republiku a také provincii An Hui.
Zástupci této provincie už tehdy
projevili zájem navázat s Ústeckým krajem užší kontakty a právě
český generální konzul informoval
hejtmana o tom, že čínští představitelé by chtěli už letos v listopadu podepsat s Ústeckým krajem
memorandum o budoucí spolupráci. Předpokládá se, že setkání
představitelů provincie An Hui
a Ústeckého kraje na nejvyšší
úrovni budou předcházet jednání
úředníků a Ústecký kraj se poté
stane druhým regionem České
republiky, jenž bude mít s některou z čínských provincií podobnou
smlouvu (Plzeňský kraj ji už má).
Hejtman Jiří Šulc zdůraznil,

Můj názor

Co popřát školákům, studentům
a pedagogům do nového školního roku?
V

pondělí 3. září to začne. Školáci půjdou na hodinku – dvě
do školy, a v úterý už školy opravdu zahájí naplno. Začíná školní rok
2007 – 2008. Naše dnešní otázka
je tedy nasnadě: Co přejete školákům, studentům a pedagogům
do budoucích deseti měsíců?
Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana

Navštívili nás

že spolupráci je možné rozvíjet
v oblasti etablování čínských investorů v jednotlivých průmyslových
zónách v kraji, ve vývozu zboží
a služeb podnikatelských subjektů
kraje do Číny a samozřejmě i na
poli cestovního ruchu. Vždyť tisíce
čínských turistů obdivují Prahu, ale
do Ústeckého kraje zatím zajíždějí jen minimálně. Dodejme také,
že provincie An Hui ve východní
Číně má rozlohu 130 000 km2
a žije tu téměř 64 milionů obyvatel, Ústecký kraj má 5 335 km2
a přibližně 824 tisíc lidí. Čínská
provincie An Hui je tak 28krát větší než náš region a žije tam dokonce 78krát více lidí než v Ústeckém
kraji, což jistě nepřekvapuje. Přesto se v mnohém podobají, například čínská provincie je významná
chemickým průmyslem a v Ústeckém kraji působí pět renomovaných společností a ﬁrem z této
průmyslové sféry, jak zdůraznil
hejtman Jiří Šulc. A kraj i čínskou
provincii spojuje také snaha o užší
spolupráci…

Fotorám

srpen 2007

Především se mi skoro nechce věřit
tomu, že už to zase v našich školách vypukne. Vždyť nedávno jsem
byl na řadě škol přát hezké prázdniny a byl jsem třeba i u předávání výučních listů nebo maturitních
vysvědčení. Devět týdnů uplynulo;
pro tisícovky dětí z krajského města
dokonce stejně rychle uteklo jedenáct týdnů, poněvadž ty byly šťastnější a kvůli celorepublikové dětské
olympiádě si užily delších prázdnin.
Přibližně 113 500 žákům základních a středních škol v našem regionu deﬁnitivně skončily prázdniny
a 3. září zahájí školní rok 2007/2008.
V oblasti základního vzdělávání
půjde do běžných základních škol
i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přibližně 73 200
žáků, z toho asi tři tisíce školáků do
škol, které zřizuje sám Ústecký kraj.
V denní formě v úrovni středního
vzdělání zahájí školní rok 40 500
studentů. Ústecký kraj je zřizovatelem 81 škol poskytujících nejrůznější formy středního vzdělání a do
nich se po letním odpočinku vrátí
přes 35 tisíc studentů. Co popřát
žákům základních a středních škol,
nakonec i studentům vysokých škol
a také pedagogům? Aby měl stát
více peněz na školství a i náš Ústecký kraj mohl rozdělovat sympatičtější sumy na provoz škol, jejich
modernizaci a vybavení, aby se díky
promyšleným investicím zlepšovaly
podmínky ke studiu a pedagogové,
tedy hlavně učitelé, neučili ve stresu
a zbavili se zbytečného papírování.
Aby žáci a studenti využívali toho,
že si svobodně mohou vybrat školu a budoucí povolání, nebáli se
řemesel a technických škol, aby se
pedagogové konečně dočkali od
nás všech morálního, a ještě lépe

i ﬁnančního uznání své práce. Aby
se nemusely přepisovat učebnice
a uznané a ověřené pravdy platily
pořád i v dějepisu a společenských
vědách, jako třeba v matematice už
řadu tisíciletí platí při součtu dvou
jedniček stále stejný výsledek a ve
fyzice aspoň staletí, že cihla spadne
na nohu jen a jen díky přitažlivosti zemské. Školákům, studentům
a učitelům bych samozřejmě také
přál, aby jim mnohem víc pomáhala rodina, bez toho se moc dopředu
prostře nepohneme. A tady, myslím,
mluvím i jménem všech zřizovatelů
nejrůznějších typů škol; jménem
Ústeckého kraje, měst a obcí, ale
také církve a dalších subjektů.
Dovoluji si také k přání budoucího ideálního naplnění deseti měsíců školy přidat i ujištění, že rozvoj
školství je v Ústeckém kraji jednou
z našich nejdůležitějších a společných priorit.
Pavel
Kouda
(ČSSD)
člen Rady
Ústeckého
kraje

Blížící se konec srpna ohlašuje
nejen konec léta, ale především
konec letních prázdnin. Poslední
srpnové týdny jsou charakteristické četným výskytem reklamních
spotů nabízejících výhodnou koupi školních pomůcek a vybavení,
doporučení psychologů a pedagogů rodičům, jak správně připravit
potomky na opětovný nástup do
školy, s nímž je spojeno plnění ne
vždy populárních povinností, tak
aby dítě neutrpělo šok z náhlé změny. Konec prázdnin prostě pozná
i ten, jehož se škola netýká ani
v nejmenším. Je třeba konstatovat,
že takových osob, které nemají se
školou nic společného a vůbec s ní
nepřijdou do styku, moc není. Do
školy nechodí jen žáci a studenti,
ale s nimi i jejich rodiče a zákonní zástupci, učitelé, vychovatelé
a technický personál škol a školských zařízení. Podle toho, o jakou
školu se jedná, zda základní, střední, vyšší odbornou či základní uměleckou, začíná školní rok i zřizovatelům. Většina škol v létě nezavírá,
jen se mění činnosti, které na půdě
školy probíhají. Léto, kdy si děti uží-

vají volna, je obdobím ideálním pro
malování, přestavby a rekonstrukce. Pro příklad lze uvést Gymnázium v Děčíně, kde již od poloviny
června trvá čilý stavební ruch, který
se potáhne až do poloviny září, kdy
by se gymnazisté měli všichni sejít
v obnovené a modernizované budově, odpovídající současným vzdělávacím požadavkům a trendům.
Konec srpna bývá často obdobím, kdy si žáci, studenti a učitelé,
ale často i rodiče a zřizovatelé škol,
kladou předsevzetí. Ti první, že
v tomto školním roce si už konečně povedou všechny sešity pořádně
a budou se připravovat průběžně
z hodiny na hodiny, ti druzí, že
budou brát žáky jako rovnocenné
partnery, budou vlídní a chápaví
a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.
Rád bych tedy do nového školního roku popřál žákům a studentům školu příjemnou a vlídnou, do
které budou chodit rádi a která jim
poskytne mnoho nových zajímavých informací, poznatků a vědomostí. Učitelům žáky, kteří se učí
s chutí a zájmem, ředitelům klidný
a předvídatelný vývoj obou pololetí
a plné třídy, budoucím absolventům
úspěšně dovršení studia a rodičům
zejména zdravé děti a hodně sil
k jejich výchově.
Petr
Brázda
(KSČM)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Končí prázdniny, sladký čas odpočinku a začínají povinnosti. Ještě
tak do páté třídy jsem se do školy
po prázdninách docela těšil, hlavně
na kamarády. Potom se však moje

pocity začaly diametrálně měnit.
A protože jsem přes dvacet let
působil jako učitel, těšíval jsem se
spíš na konec školního roku.
Ať je to tak nebo tak, nový školní rok je zase tady. Prvňáci určitě
nebudou moci dospat, školní brašna už byla několikrát vyzkoušena.
Také ti, kteří jdou poprvé na střední školu nebo do učebního oboru,
jsou plni očekávání a zvědaví na
novou školu, učitele, spolužáky.
Věřím, že se dostanou na školu, na
kterou budou celý život vzpomínat
jako na nejkrásnější období svého
života. Všem chci popřát perfektní
start, bezva učitele, prima partu ve
škole. Těm starším také, aby, až je
ovane „stříbrný vítr“, to nebylo příliš znát na známkách.
Střední školství prochází velmi
složitým obdobím. Žáků je málo,
škol hodně. Ústecký kraj se snaží
některé málo početné školy slučovat s těmi většími. Přál bych si, aby
tento proces probíhal citlivě. Vždyť
zrušení školy je zásah do života
žáků, školského kolektivu, může
nepříznivě ovlivnit klima ve škole, obci nebo městě. Chybný krok
může být jen těžko napraven. Rád
bych slíbil, že k procesu slučování
škol budu přistupovat velice ostražitě a pokusím se, aby chybných kroků bylo co nejméně.
Kdysi jsem působil na malé vesnické škole jako ředitel. Přišlo rozhodnutí školu zrušit. Tenkrát jsem se
postavil proti a načas jsem dořediteloval. Škola však byla zachráněna,
alespoň 1. stupeň. Je tam dodnes
a vypadá to, že bude mít opět dost
dětí na školu plně organizovanou.
Žákům, studentům, učňům, učitelům, vychovatelům, školníkům,
kuchařkám, prostě všem školským
pracovníkům přeji úspěšný školní
rok. Rodičům pak jen samé dobré
zprávy ze školy jejich ratolestí. Totéž
přeji i sobě a své rodině, protože ten
můj nejmladší nastupuje do prvního
ročníku střední školy.

Cykloturisté si budou pochvalovat

Jedenačtyřicet milionů do Brtníků

Č

M

anželé Luděk a Gabriela
Vyškovských bydlí ve Středočeském kraji nedaleko Buštěhradu. Vloni v listopadu během
jejich výletu do Liberce se paní
Vyškovské předčasně narodila
dcera Karolína. Vážila pouhých
850 gramů, proto byla převezena
do Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, na jednotku intenzivní
péče tamního novorozeneckého
oddělení. V Ústí se podařilo holčičku zachránit, za což vděční rodiče
darovali později novorozeneckému oddělení 8 tisíc korun. Za tyto
prostředky zdravotníci zakoupili tzv. EEG čepičku, která slouží
k šetrnému EEG sledování novorozenců. „Děkujeme zaměstnancům novorozeneckého oddělení
za profesionální práci a především
lidský a citlivý přístup,“ řekl Luděk

Vyškovský při setkání v nemocnici. „Chtěli bychom říct, že čepička
byla tím nejmenším, čím jsme mohli
přispět,“ doplnila manžela Gabriela Vyškovská a dodala: „Budeme
rádi, když pomůže dalším dětem.“
Na snímku jsou manželé Vyškovští spolu s dcerkou Karolínkou ve
společnosti hejtmana Jiřího Šulce
(vlevo) a primáře dětské kliniky
Masarykovy nemocnice Jaroslava
Škvora. „Jako představitel kraje,
který je zřizovatelem Masarykovy nemocnice, vám za váš dárek
upřímně děkuji,“ řekl mladým
manželům krajský hejtman. „Váš
dar je důkazem toho, že jsou mezi
námi lidé, pro které zdravotnictví
není jen vděčným terčem kritiky
a špičkovou zdravotnickou péči
neberou jen jako samozřejmost
a dokáží vyjádřit svůj vděk.

tyřicet jeden milion korun,
včetně přípravy stavby a technického dozoru, takový bude účet,
který sám sobě vystaví Ústecký
kraj za generální rekonstrukci, která probíhá v Ústavu sociální péče
v Brtníkách na Děčínsku už druhým
rokem. Rekonstrukce řeší řadu letitých problémů, kterým jak klienti,
tak i personál ústavu museli čelit.
Dnes je jedna z hlavních budov úplně vyklizená a v jeho interiéru se
pohybují řemeslníci nejrůznějších
profesí. Až odejdou, což by mělo Náměstek hejtmana Petr Fiala s řebýt v příštím roce, bude dispoziční ditelkou ÚSP v Brtníkách Blankou
uspořádání jiné. V suterénu při- Trojanovou
bude navíc bazén pro rehabilitaci.
„Nejdůležitější změna se však týká la i novou trafostanici. V Brtníkách
způsobu vytápění. Kotelna na uhlí je v současných dnech opravdu živo.
byla zcela nevyhovující a v havarij- Klienti byli kvůli rekonstrukci sestěním stavu, takže tento problém byl hováni do dalších objektů. Stavební
prioritní,“ říká náměstek hejtma- ruch dopadá logicky na všechny, ale
na Petr Fiala, který byl na inspekci vidina zcela nového zázemí pardov Brtníkách spolu s radním Vladimí- nuje mnohé útrapy. „Tento ústav má
rem Záhorským a Petrem Severou, velkou tradici a péče o klienty je tu
vedoucím odboru sociálních věcí příkladná. Jsem rád, že rekonstrukci
a zdravotnictví Krajského úřadu hlavního objektu, o které jsem mluÚsteckého kraje. Dodal, že v obci vil s vedením ústavu při své poslednení plyn, takže v ústavu se bude ní návštěvě v prosinci, se podařilo
topit elektřinou. „Do budoucna tu rozjet,“ pochvaloval si zástupce
počítáme i s ohřevem vody pomocí kraje Petr Fiala. Je přesvědčený, že
solárních panelů“, přidává informa- po skončení rekonstrukce budou
ci ředitelka příspěvkové organizace mít obyvatelé ústavu nesrovnatelÚsteckého kraje Blanka Trojanová. ně lepší podmínky než tomu bylo
Změna způsobu vytápění si vyžáda- doposud.

Projektant ing. Vladimír Budínský, vítěz soutěže na zpracovatele studie
cyklostezky Ploučnice (vyhlášené Ústeckým krajem) seznámil náměstka
a zástupce hejtmana Radka Vonku s vyhledávacím dokumentem, který
bude podkladem pro územní rozhodnutí cyklostezky

„C

ykloturistika se v posledních letech stala oblíbenou
i mezi rodinami s dětmi, které rády
vyjíždějí do přírody. Jde doslova
o novodobý fenomén, vyhledávaný všemi věkovými skupinami obyvatel,“ říká náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka. „Území
Ústeckého kraje je jednou z oblastí,
která nabízí mnoho krásných a zajímavých míst a památek, které lze
na kole navštívit.“ Rodící se cyklostezka Ploučnice povede přes pět
měst a obcí – Děčín, Malou Veleň,
Benešov nad Ploučnicí, Františkov
n. P. a Starý Šachov. Bude dlouhá
17 kilometrů a naváže na Labskou
trasu, která je ve své realizaci nejdál.
Nová cyklotrasa bude patřit mezi
čtyři páteřní, které v Ústeckém kraji budujeme. Z větší části je nejdál
zmíněná Labská, nyní se dokončuje
studie Ploučnice, vypracovává se
studie Pooherská a probíhá výběrové řízení na Krušnohorskou magistrálu. „Výstavba všech čtyř páteřních

cyklostezek určitě přispěje k dalšímu rozvoji našeho regionu,“ říká
Radek Vonka.
Nedávno se v Lounech a v Budyni nad Ohří setkali také starostové
s pracovníky odboru regionálního rozvoje krajského úřadu, aby
se seznámili se studií cyklostezky
Ohře, s možnostmi realizace této
stavby i jejím budoucím provozováním. Trasou cyklostezky má být
dotčeno na zhruba 143 kilometrech 33 obcí. Zpracování studie
bylo svěřeno společnosti TEO plus.
Výstavba všech čtyř páteřních cyklostezek by měla přijít na 1,5 miliardy korun, především ze Společného
regionálního operačního programu,
tedy „evropských“ peněz, největší
náklady si vyžádá právě cyklostezka Ohře se 713 miliony. Přítomní
zástupci obcí na jednání ke studii
projevili ochotu po dokončení stavby převzít jednotlivé úseky do své
správy a zajišťovat jejich běžnou
údržbu a opravy.

Finanční dar dobrovolné hasiče potěšil
V

Chabařovicích na Ústecku předal hejtman Jiří Šulc zástupcům
obcí Ústeckého kraje symbolický
šek na 1 849 685 korun. Peníze jsou
určené na činnost jednotek Sborů
dobrovolných hasičů, které obce
zřizují. „Chceme tak ocenit obětavost dobrovolných hasičů, kterou
prokazují nejen při hašení požárů.
Všichni máme jistě v živé paměti
jejich pomoc při likvidaci následků
ničivých povodní před pěti lety,“
řekl na slavnostním předání v Chabařovicích hejtman kraje Jiří Šulc.
„Jsme si vědomi toho, že peníze
zdaleka nepokrývají potřeby dobrovolných hasičů. Doufáme tedy, že
to není naposledy, kdy pro ně kraj
uvolnil ﬁnanční prostředky.“
Peníze byly uvolněny z rozpočtu
kanceláře hejtmana. Obce, bylo jich
obdarováno 98, mohou příspěvek
čerpat, pokud z vlastního rozpočtu
přidají ještě ﬁnance v minimální výši
třicet procent z poskytnuté sumy.
Peníze by měly být použity hlavně na
výstroj, poněvadž hasiči často zasahují v nevhodném a nebezpečném
oblečení. Největší částky dostaly
Tisá, Velké Chvojno a Chabařovice, „Důvodem pro takovéto rozděle- a dodal, že Ústecký kraj chce, aby na dálnici. V příštích letech budou
a to 60 tisíc korun, a obec Steb- ní sumy byl fakt, že tyto obce leží dobrovolní hasiči z těchto obcí byli kritéria pro rozdělení krajského příno, která obdržela 46 tisíc korun. blízko dálnice D8,“ vysvětlil hejtman dobře vybaveni pro případ zásahu spěvku nastavena zase jinak.

Budou u nás losí farmy? Vědomice vesnicí roku 2007
P

átek 10. srpna patřil oﬁciálnímu předání ﬁnančních ocenění,
diplomů a věcných cen v soutěži
„Vesnice Ústeckého kraje roku
2007“. V salonku hotelu Sport Lípa
v areálu SK Roudnice n. L se malé
slavnosti zúčastnili vedle hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce
také místopředseda vlády České
republiky pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva pro
místní rozvoj, Spolku pro obnovu
venkova, Svazu měst a obcí a dalších vyhlašovatelů letošní celostátní
soutěže. Mezi oceněnými obcemi
byly například Zubnice, Polerady,
Místo, Travčice, Dušníky či Dobříň.
Za vzorné vedení obecní kroni-

E

kofarmu Moose Garden ve
švédské obci Orrviken, kde se
zabývají chovem losů, navštívil 18.
července člen Rady Ústeckého kraje
Antonín Terber. Na služební cestě ho
doprovázeli starosta obce Staré Křečany Martin Mänzel, ekonomická
referentka téže obce Libuše Hlinková
a ředitelka EQUIPARK, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) Svinčice
Ivana Staňková. „Diskutovali jsme
s majitelem ekofarmy panem Sune
Häggmarkem o možnosti chovu
losů v některých oblastech Ústeckého kraje. Podrobně jsme se vyptali
na ekonomické, veterinární i technické podmínky pro její založení.
I když se to moc neví, přírodní i klimatické podmínky některých oblastí
Ústeckého kraje jsou těm v Orrvike-
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ky získala ocenění obec Mneteš,
diplom za vzorné vedení obecní
knihovny a oranžovou stuhu za
spolupráci se zemědělským subjektem a za rozvoj agroturistiky obec
Horní Podluží. Vesnicí roku vyhlásila komise obec Vědomice ležící
u Labe naproti Roudnici nad Labem.
První písemná zmínka o Vědomicích
je v zemských deskách z roku 1505.
Dnes má toto sídlo 760 obyvatel
a během osmi předcházejících let
se o něm psalo mnohokrát. Například v roce 1999 zvítězily Vědomice
v soutěži Vesnice roku, před pěti
lety ji v srpnu postihly ničivé záplavy, před dvěma lety oslavila svých
500 let a letos tedy byla opět vyhlášena vesnicí roku.

nu značně podobné,“ konstatoval
Antonín Terber. Česká delegace se
na místě dozvěděla, že ekofarma
produkuje losí mléko, mléčné výrobky a dále vyrábí papír z losích exkremetů. Tento papír je 100% ekologicky čistým výrobkem, který je pro
svou výjimečnost vyhledávaným artiklem a farma jej s úspěchem vyváží
do zahraničí. „Orrvikenská farma
už pomáhala zakládat chov losů
v Polsku a podobný zájem, jako jsme
projevili my, mají například i farmáři
ze Skotska,“ objasnil Antonín Terber. Jedním ze závěrů návštěvy české delegace ve Švédsku je pozvání
Sune Häggmarka do Ústeckého
kraje na podzim tohoto roku, který Z rukou hejtmana Jiřího Šulce převzali starosta Václav Tyl (vpravo) a míspřijede posoudit reálné podmínky tostarosta Václav Líska věcnou cenu, dále broušený pohár a symbolický
pro chov losů u nás.
šek na 100.000 korun, které obci věnoval Ústecký kraj

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 investiční
Seznamte se:

Ing. Jiří Smrčka
Jsem rodákem ze severních Čech, ve kterých jsem v podstatě strávil kromě studií
celý svůj život, tím je také dán můj kladný
vztah k tomuto regionu. Vystudoval jsem
stavební fakultu na ČVUT Praha, obor
pozemní stavby a po jejím absolvování
jsem nastoupil do stavební společnosti
Báňské stavby Most, ve které jsem pracoval na různých pozicích v oblasti stavební
výroby až do roku 2002. V dubnu téhož roku jsem na základě
výběrového řízení a jmenování nastoupil na nově vzniklý investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje na pozici vedoucího odboru.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Investiční odbor se skládá ze
dvou oddělení: investic a údržby
majetku kraje resp. veřejných zakázek. Oddělení investic a údržby
zajišťuje převážně komplexní přípravu a realizaci investičních akcí
a akcí charakteru velkých oprav na
nemovitém majetku kraje, zejména pro příspěvkové organizace
v oblastech školství, sociálních věcí, kultury, částečně zdravotnictví
a investiční akce v dopravě. Kromě
akcí, hrazených přímo z rozpočtu
kraje, připravuje a zajišťuje i řadu
akcí hrazených ze státního rozpočtu a dotací EU a také přípravu
návrhů rozpočtu na další rozpočtová období v oblasti kapitálových
(investičních) výdajů. Oddělení investic a údržby zajišťuje akce od
zpracování studií a jednotlivých
stupňů projektové dokumentace
včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení,
přes realizaci až k předání uživateli
a zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí, ke všem činnostem prováděných externími
dodavateli zajišťuje též přípravu
smluvních vztahů. Oddělení veřejných zakázek zajišťuje komplexní
přípravu zadávání všech veřejných zakázek zajišťovaných přímo
investičním odborem, a to v souladu s platnou legislativou, zejména
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a interními
pravidly pro zadávání veřejných
zakázek (jejichž přípravu má též
na starosti). Pro ostatní odbory
a příspěvkové organizace zajišťuje
metodickou a konzultační pomoc
a také centrální evidenci všech
veřejných zakázek Ústeckého kraje nad 100 tis. Kč (jen za první
pololetí jich bylo 109).

krajského úřadu. Největší ﬁnanční objemy směřují do oblastí:
Průmyslová zóna Triangle (1,1
mld. Kč), dopravy (komunikace
a mosty – 570 mil. Kč), školství,
mládeže a tělovýchovy (316 mil.
Kč) a regionálního rozvoje (Fond
rozvoje – 299 mil. Kč). V průběhu uplynulého období roku 2007
již byla dokončena a předána
řada investičních akcí dle plánu
roku 2007. Největší z hlediska
ﬁnančních objemů a důležitosti bylo dokončení a zprovoznění
inženýrských sítí a komunikací
v termínech dle smluv o prodeji
pozemků pro IPS Alpha Technology Europe, pro Hitachi Home
Electronics a okružní komunikace
kolem průmyslové zóny Triangle.
Dále např. dokončení „I/13 Most
nadjezd RICO, křižovatky silnic II.
a III. tř. Litvínov A a C, okružní křižovatka na II/229 Louny, v oblasti
pozemního stavitelství např. „Dětský domov Truhlářova v Ústí, ISŠE
Chomutov, rekonstrukce domova
mládeže či rekonstrukce varny
a přípravny stravovacího prostoru
v Nemocnici Most. Odbor v rámci
svého rozpočtu vykonává funkci správce Fondu obnovy, jehož
ﬁnanční prostředky slouží pro
obnovu území Ústeckého kraje
postiženého povodněmi či jinou
přírodní katastrofou.
S jakými problémy se na váš
odbor mohou občané Ústeckého kraje obracet?
Vzhledem k tomu, že odbor
ve své činnosti vykonává pouze
samostatnou působnost a v podstatě je výkonným odborem, který zajišťuje přípravu a realizaci
požadavků v oblasti kapitálových
výdajů a velkých oprav dle schválených rozpočtů, potkáváme se více
s občany, kteří jsou přímo dotčeni

Krátce z našeho kraje
● Dlouholetý plán na přeměnu
nevyužitých armádních objektů
v Terezíně na vysokoškolské koleje
a učebny, tedy vytvořit zde jakési
univerzitní město, kampus, pravděpodobně deﬁnitivně padl. Oznámil to místopředseda české vlády
pro evropské záležitosti Alexandr
Vondra spolu se starostou Terezína
Janem Horníčkem.
● V neděli 19. srpna se na mosteckém hipodromu uskutečnil
v rámci dalšího dostihového dne
také Prezentační den Ústeckého kraje, na němž se na jakémsi
malém veletrhu cestovního ruchu
představila většina informačních
center v jednotlivých městech regionu.
● Na zasedání Rady Ústeckého
kraje ve středu 1. srpna podpořili
její členové zahájení diskuze o tom,
aby v budoucnu mohl být zapsán
Národní park České Švýcarsko do
seznamu světového dědictví UNESCO. Status této organizace dosud
žádný přírodní útvar v ČR nemá.
● V Lounech otevřel Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova,

který dle smlouvy s Ústeckým krajem zajišťujete v této oblasti autobusovou dopravu v závazku veřejných služeb, novou informační
kancelář. Cestující zde získají informace o jízdních řádech, tarifech,
přepravních podmínkách a koupí si
tu i například čipové karty integrované dopravy.
● Japonský investor IPS Alpha
investuje na strategické průmyslové zóně Ústeckého kraje Triangle
u Žatce více než 2,5 miliardy korun.
Už nyní tu stovky českých operátorů vyrábějí 66, 81 a 94 centimetrové displeje do televizorů; příští rok
po úplném najetí výroby jich má
být až 7 000 denně.
● V dostavbě dálnice D8 padla další z překážek. Městský soud
v Praze zamítl žádost ekologů ze
sdružení Děti Země, kteří chtěli
dosáhnout pozastavení platnosti
rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí ČR. Investor, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, tak může žádat
o stavební povolení na dálnici D8
přes České středohoří. ŘSD ČR již
získalo stavební povolení na stav-

bu mostu přes Opárenské údolí
a most Dobkovičky. Nejsou ale pravomocná.
● Od nového jízdního řádu Českých drah 2007/2008 (od letošního
prosince) chce Ústecký kraj, aby na
novou trať Most – Louny – Domoušice – Rakovník (Středočeský kraj)
nasadily ČD další moderní motorové soupravy Regionova Ústecký
kraj. První jezdí už několik měsíců
mezi Děčínem a městy ve Šluknovském výběžku.
● Solární elektrárna blízko Uštěka na Litoměřicku začala počátkem
srpna vyrábět první kilowatty elektřiny. Stavitelem a majitelem druhé
největší solární elektrárny v Česku
je soukromá osoba, elektrárna má
tři tisíce solárních panelů s plochou
4 000 m2 a do veřejné sítě odsud
půjde až 0,5 MW ročně.
● Videokonference krajů se bude účastnit i náš region. Radní
a úředníci všech 14 krajů budou vzájemně komunikovat pomocí konferenčních videotelefonů. Koordinátorem projektu je Moravskoslezský
kraj, který vytvoření celorepubliko-

vé sítě realizuje. I Ústecký kraj má
připraven videokonferenční multipoint. První videokonference mezi
kraji se má uskutečnit 12. září.
● Firma KOITO, podnikající na
Žatecku, uvažuje o výstavbě další
haly. Japonský výrobce světlometů
do automobilů uvažuje o rozšíření
svých výrobních prostor vzhledem
k potřebě navýšení své produkce
z 1 milionu vyrobených světlometů
na přibližně dvojnásobek.
● Stipendia vysokoškolákům
poskytuje Ústecký kraj od roku
2004. V současné době jich je 228,
další stovka studentů má možnost
je získat, pokud se do 5. října přihlásí na odboru školství Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Podmínkou je mimo jiné studijní prospěch
do 1,8 v minulém ročníku vysoké
školy.
● Paní Marie Jandová se dožila
101 let. Do Domova důchodců
v Meziboří, organizace Ústeckého
kraje, kde paní Jandová žije, ji přijel
poblahopřát člen rady kraje Vladimír Záhorský. Předal ji kytici a také
věcný dar od krajského hejtmana.

Jedna z nejvýznačnějších akcí: Komunikace u závodu Hitachi v zóně
Triangle
S jak vysokým rozpočtem váš
odbor v roce 2007 hospodaří?
Rozpočet investičního odboru
na rok 2007, který byl schválen
v krajském zastupitelstvu vloni
v prosinci, byl rozepsán ve výši
1 423 579 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 37 400 tis. Kč
v oblasti běžných výdajů, tj. celkem 1,46 mld. Kč. Po provedených
rozpočtových změnách v průběhu
roku činí v současné době aktuální stav rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů 3 164 401 tis.
a v oblasti běžných výdajů 72 669
tis. Kč, tj. celkem 3,24 mld. Kč.
K navýšení došlo postupným přídělem z dalších zdrojů, jako např.
evropských a státních dotací
a z rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2006. Kromě
akcí na nemovitém majetku kraje se jedná o veškeré investice
pořizované pro jednotlivé odbory

naší činností například při majetkoprávním vypořádání v rámci přípravy staveb nebo při vlastní realizaci.
I když se snažíme negativní dopady
stavební činnosti minimalizovat, je
třeba objektivně říci, že v mnoha
případech se jim vyhnout nedá,
zejména u rekonstrukcí či výstavby
komunikací a mostů.
Je však jednoznačné, že od roku
2003, kdy kraj převzal od státu
plnohodnotně péči o nemovitý
majetek, se ﬁnanční prostředky vkládané do údržby a obnovy
majetku kraje výrazně zvýšily. Díky
těmto zásahům prošla výraznou
proměnou řada zařízení, která
jsou využívána k činnosti příspěvkovými organizacemi kraje
a dnes tato zařízení plně odpovídají platné legislativě, ať už z pohledu hygieny, požární ochrany,
bezpečnosti práce nebo ústavní
a výchovné péče.

4

ÚSTECKÝ KRAJ

srpen 2007

FOT

Pět let poté Pět let poté Pět let poté
O

ST

Vzpomínky hejtmana

vé situaci v jejich čele poprvé není
úředník z Prahy, ale volený občan
ovodně 2002 byly pro náš kraj kraje, tedy hejtman. Jako hejtman
obrovskou zatěžkávací zkouš- – předseda Krizového štábu – jsem
kou. Kraje tehdy existovaly necelé se musel najednou vyrovnat s obrovdva roky, všechno bylo nové, všech- skou zodpovědností.
no bylo poprvé. Při povodních poprV souvislosti s tím se mi vybavuje
vé zasedal Krizový štáb kraje. Složky hlavně Terezín. Na svou odpovědintegrovaného záchranného systé- nost jsem nařídil evakuaci Terezína
mu, hygienici, lidé z povodí, také a celého okolí, a to i přes nesouhlas
tehdy stále ještě fungující okresy – ti starostů a pamětníků, kteří svorně
všichni poprvé zažívali, že v tako- tvrdili, že do Terezína zatím nikdy

P

voda nepřišla a tak nepřijde ani teď.
Pokud by Terezín skutečně zaplaven
nebyl, asi bych si to pěkně odnesl.
Měl jsem ale tehdy za to, že pokud
se tím zachrání byť jediný lidský
život, pak evakuace třeba pěti tisíc
obyvatel má cenu. Když pak voda
zaplavila kraj, přicházely okamžiky
do té doby nezažité – jedním z nich
byly třeba ty pověstné utržené lodě.
Nebo telefonický rozhovor s premiérem, kdy jsem měl asi šedesát vteřin

na to, abych se rozhodl, zda utržené
lodě potopit.
Často si ale také připomínám
obrovskou solidaritu lidí, která se
projevila především když voda začala opadávat. Jednou jsem například
v televizi řekl, že kraj nemá auta,
která by mohla jezdit v rozbahněném nebo zaplaveném terénu. Druhý den nám – dodnes nevím kdo
– nezištně zapůjčil několik terénních
čtyřkolek. Telefonovali nám staros-

tové obcí z celé republiky, že nabízejí ubytování a pomoc pro obec,
která je stejně velká jako ta jejich.
Přijížděly sem stovky dobrovolníků
nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí.
Povodně byly také obrovská prověrka pro zaměstnance krajského
úřadu. Tehdy tu ještě nebylo zařízené krizové pracoviště, všechno se
tehdy řídilo z kanceláře hejtmana
a přilehlých místností. Pracovníci

RANA

kraje, kteří měli s povodněmi co
do činění a i já, jsme tu v podstatě
bydleli, spalo se na zemi ve spacáku.
Naše rodiny nám sem nosily čisté
oblečení a jídlo. Často se také stávalo, že prostě přišel nějaký neznámý člověk a přinesl nám třeba hrnec
guláše, řízky nebo mísu koláčů. Bylo
to strašně milé. To krásné chování
lidí během povodní bylo pro mě
jako náplast na všechny ty hrůzy,
které voda našemu kraji způsobila.

Tolik vody kolem sebe nikdo, koho se dotkla povodeň v roce 2002, nikdy nemohl vidět. A přesto nejcennějším darem postiženým lidem v zatopených městech a obcích kraje byla …balená voda.

O pár hodin později než v Ústí kulminovalo Labe také v Děčíně na soutoku s Ploučnicí

FOTO: MAFA

Krajské město Ústí nad Labem v době vrcholící povodně, Labe tu mělo při kulminaci 16. srpna 2002
11, 85 metru na vodočtu na Střekově, průtok vody při kulminaci byl 5 070 m3 každou sekundu!

Letní povodně v roce 2002 byly zatěžkávací zkouškou pro velkou část obyvatel postiženého regionu
a také životní zkušeností pro představitele Ústeckého kraje. Hejtman Jiří Šulc byl tehdy 20 měsíců ve
funkci a osobně řídil záchranářské práce. Na tomto snímku koordinuje činnost složek integrovaného
záchranného systému přímo z paluby armádního vrtulníku.

Povodně 2002 v číslech
11 295 214 000 Kč – celková škoda, kterou voda
napáchala v Ústeckém kraji
2 736 874 000 Kč – škody na majetku státu
247 693 000 Kč – škody na majetku kraje
1 287 934 000 Kč – škody na majetku obcí
3 971 940 000 Kč – škody na majetku podnikatelských subjektů
2 780 421 000 Kč – škody na majetku fyzických osob
nepodnikajících
270 352 000 Kč – škody na majetku právnických osob
nepodnikajících
79 – tolik bylo v kraji obcí postižených velkou vodou,
nejvíce v okrese Litoměřice – 31
25 063 656 korun se vybralo prostřednictvím veřejné povodňové
sbírky od léta 2002 do konce roku 2003, nejštědřejší dárci:
ČEZ – 2 500 000 Kč, dárce z Norska: 1 500 000 norských korun,
Česká spořitelna: 1 500 000 Kč, dále po milionu korun věnovaly
města Ostrava či Sokolov, Mostecká uhelná, Královéhradecký kraj,
Česká raﬁnérská a Českomoravská záruční banka a potom celá
dlouhá řada měst, ﬁrem, společností i fyzických osob, například malá
obec Hrušovany plných sto tisíc korun. Bezmála všechny tyto peníze
šly na pomoc postiženým obcím.

Až na dno sil si sáhli všichni členové Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje: dobrovolní i profesionální hasiči, zdravotníci či policisté, pomáhala armáda i tisíce jednotlivců…

201 270 009 korun – tolik se od roku 2002 do roku 2005 vybralo
na Fondu obnovy. Z něj byly přidělovány peníze obcím, příspěvkovým
organizacím, ﬁrmám i jednotlivcům, kteří byli nějak postiženi povodní. Největším přispěvatelem do fondu byla vláda Svobodného státu
Sasko, která darovala 154 750 000 korun.

Je třeba slov?
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V přípravě jsou protipovodňová
opatření za miliardy korun
P

ovodně v roce 2002 (nakonec
i ty loňské) ukázaly na jeden
ze základních problémů ochrany
majetku v blízkosti říčních toků
v Ústeckém kraji před podobnou
katastrofou. Řeka Labe, nejmohutnější vodní tok v České republice,
protéká naším regionem a v Hřensku ho opouští, bez regulací přehradami nebo jinými vodohospodářskými díly. Navíc několik desítek
let kolektivizačního zemědělství
změnilo schopnost zemědělské
krajiny nástup povodně zadržet.
„Proto jsme v Ústeckém kraji zažili,
zejména v roce 2002 povodňovou
vlnu, jejíž vodočet mohl být, kdyby bylo přitékající vodu možné na
chvíli zadržet rozlitím v poldrech
a alespoň jednou přehradou, nižší
i o několik metrů. Jasně se ukázalo, že Ústeckému kraji jakákoli
ochrana před několikasetletou vodou chybí. Stát, jenž je správcem
vodních toků, selhal, s nápravou
a prevencí jsme o několik desítek
let pozadu,“ konstatoval hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Ústecký kraj po srpnové povodni
v roce 2002 začal shromažďovat
podklady pro zpracování protipovodňových opatření. Rada Ústeckého kraje uložila připravit pro
osm lokalit na dolním toku Labe
Prioritní protipovodňová opatření Ústeckého kraje. Jde o lokality

– Hřensko, Děčín levý břeh, Děčín
pravý břeh, Ústí nad Labem levý
břeh, Ústí nad Labem pravý břeh
(tedy Střekov), Lovosicko, Křešice,
Roudnice nad Labem. „Nechali jsme zpracovat pro Hřensko,
Děčín levý břeh, Ústí nad Labem
levý břeh, Lovosicko a Roudnici
nad Labem nezbytné podklady
pro zařazení do Programu Podpora prevence před povodněmi II
č. 129120 Ministerstva zemědělství ČR. Z tohoto programu budou
stavby ﬁnancovány,“ vysvětlil hejtman. Ústecký kraj pro budoucí
protipovodňová opatření v těchto
lokalitách tedy zpracoval projektové dokumentace k územnímu
řízení, včetně podkladových studií, vyjednal potřebná podkladová rozhodnutí, například vyjmutí
ze zemědělského půdního fondu
a především získal územní rozhodnutí pro zmíněná protipovodňová
opatření. „Pro všech pět protipovodňových opatření už bylo územní řízení zpracováno a vydáno
i územní rozhodnutí,“ řekl Jiří Šulc
a doplnil: „Teď plánované stavby
posoudí ministerstvo zemědělství
a doufáme, že je zařadí do programu Podpory prevence před povodněmi. My pak dokumentaci předá- a celkový objem nákladů předstame investorovi, Povodí Labe, který ji vuje přibližně 1,3 miliardy korun.“
Ústecký kraj ale spolupracuje na
potom použije pro stavební řízení.
Stavět by se mělo začít v roce 2008 přípravě dalších opatření. Napří-

Mapa budoucích
protipovodňových
staveb
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Revitalizace také na potocích

J

edním z mnoha protipovodňových opatření, jejichž přípravu
Ústecký kraj zahájil, je projekt
revitalizace Lučního potoka na
Litoměřicku. Jde o projekt, jehož
cílem je vybudování vodohospodářských staveb a dále terénních
a vegetačních úprav, které mají
posloužit ke zpomalení a vyrovnání povrchového odtoku vody,
zlepšení vodní bilance, zvýšení
úrovně protipovodňové ochrany, zajištění technické bezpečnosti vodních děl a zlepšení ekologického a chemického stavu
vodních útvarů v tomto území.
Záměr obsahuje na desítky opatření, které budou zpracovány do
projektové dokumentace. Na její
pořízení uvolnila před několika týdny Rada Ústeckého kraje
6 milionů korun. Součástí této
zakázky je však nejen zpracování projektu, ale i zajištění všech
nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů.

„K protipovodňovým opatřením, jež v našem kraji nezbytně
potřebujeme zrealizovat, opatření na menších tocích také patří.
Například probíhá revitalizace
Černého potoka, nacházejícího
se v přírodní rezervaci Černá louka. Potok byl v rámci náhradních
rekultivací napřímen a nyní je
navracen do původního koryta
nebo je vytvářeno nové koryto
s meandry a příčnými objekty pro
zpomalení odtoku vody,“ přiblížil
Jiří Šulc podrobnosti. V Ústeckém
kraji ale probíhají úpravy i na menších vodních tocích. Vedle projektu revitalizace Lučního potoka
na Litoměřicku jde o revitalizaci
povodí vodního toku Srpina,
včetně dříve přeložených vodních
toků, přitékajících z Krušných hor
do oblasti hnědouhelných lomů
Mostecké uhelné společnosti a.s.
Ve výhledu je revitalizace povodí
Úštěckého potoka, říčky Modla
a ve spolupráci s Libereckým krajem povodí Ploučnice.

klad pro Bohušovice n.O., Terezín,
Dolní Zálezly, Štětí nebo České
Kopisty, představují investice odhadované na 420 mil. Kč.

P

ovodňové události z let 2002
a 2006 nebyly jen záležitostí
rozvodněných řek. Stamilionové škody napáchaly také bouřící potoky, jejichž koryty teče
v klidných měsících vody sotva
na zchlazení kotníků. Z paměti
obyvatel Dubí ještě mnoho let
nezmizí vzpomínky na běsnící
potok Bystřice, který se počátkem srpna 2002 z klidného potůčku za několik hodin v průběhu přívalových dešťů proměnil
v běsnící živel vyvracející statné
stromy, rvoucí kameny z břežních
regulací a podemílající domy, silnice a mosty. Obezřetnost a respekt před rozvodněným potokem, to však není zkušenost jen
obyvatel Dubí, kteří se jako první
začali ptát, jak bylo možné, že
je před neštěstím nikdo nevaroval. Odpověď přišla před několika měsíci, kdy byl na můstku
přes horní tok Jílovského potoka
v obci Libouchec představen
jeden z prvních 11 měřících bodů,
sloužících k sledování pohybu

hladiny potoka v reálném čase.
Ultrazvukové sondy jsou součástí systému, budovaného v rámci
projektu Severočeského sdružení
obcí (SESO). Realizátorem probíhající fáze projektu je Klastr
Aquarius o.p.s. Záštitu nad celou
akcí převzal náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka.
Měřící body jsou tvořeny z robustního přepínacího panelu,
integrovaného vysílacího modulu
a ultrazvukového senzoru. Čidlo
vysílá a zachycuje ultrazvukový
signál, odrážející se od hladiny.
Získanou informaci zpracovává
speciální software a při prudkém
vzestupu hladiny je celý systém
schopen rozeslat elektronickou
cestou varování před blížícím se
nebezpečím formou faxů, e-mailů nebo sms zpráv. „Po ověřovací
fázi může následovat realizace
kompletního projektu, předpokládající zřízení až 130 měřících
bodů. Odhadované náklady představují 35 milionů korun,“ konstatoval Radek Vonka.

Ultrazvukové měřící body v Ústeckém kraji
1

Jílovský potok, Libouchec

mostek pod vodním
stupněm na horním toku

2

Hornojílovský potok, Jílové

silniční mostek na horním
okraji obce

3

Neštěmický potok, Ryjice

kamenná hráz retenční
nádrže nad obcí

4

Lužecký potok, Povrly

silniční mostek, soutok
s Bukovským potokem

5

Telnický potok, Telnice

opěrná zeď v nadjezí MVE
nad obcí

6

Račí potok, Malšovice

silniční mostek mezi obcemi
Bohyně a Malšovice

7

Tisá, Tisá

hráz retenční nádrže v obci

8

Petrovický potok, Petrovice

silniční mostek u zastávky
ČSAD Petrovice

9

Ploučnice, Březiny

opěrná zeď v podjezí poblíž
limnigrafu pod sledovanou
MVE

10

Ploučnice, Malá Veleň

silniční most nad MVE

11

Ploučnice, Valkeřice

MVE – Valkeřice, opěrná
zeď v nadjezí
(MVE = malá vodní elektrárna)

Snad nejdůležitějším protipovodňovým opatřením Ústeckého
kraje je již probíhající výstavba silničního přivaděče od dálnice
D8 k průmyslové zóně Prosmyky, na níž naváže tzv. Západní most
přes Labe do Litoměřic. Celá tato první etapa stavby si vyžádá
náklady přes 1,5 miliardy korun, které budou ze tří čtvrtin hrazeny z evropských strukturálních fondů EU, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu, zbývající část půjde
ze samotného rozpočtu Ústeckého kraje. Před čtrnácti dny byla
uvedena do provozu komunikace II/247 do kilometru 1,6 v délce
přes 1 km, která přišla na 244 milionů korun. Vozovka přivaděče
je vedena na silničním tělese několik metrů nad „pětisetletou
vodou“, je to tedy vlastně hráz proti povodním. Zabrání např.
vniknutí vody do lovosického areálu průmyslové chemie, dva
nové mosty budou sloužit jako kanály pro odvedení záplavové
vody do polí a umožní její rychlejší návrat zpět do koryta. Kromě
toho samozřejmě přivaděč i budoucí most ulehčí automobilové dopravě mezi Lovosicemi a Litoměřicemi a kraji přibude další
tolik potřebný most přes Labe.

➤

Před povodní může varovat i ultrazvuk

➤

➤

Na střekovském nábřeží
v Ústí nad Labem byla 5. března 2007 slavnostně zahájena stavba protipovodňové
zemní hráze v hodnotě 84
milionů Kč (bez DPH), do níž
bude zapouštěna hráz mobilní. Na místě byli s hejtmanem
Ústeckého kraje Jiřím Šulcem
také generální ředitel Povodí
Labe s.p. Tomáš Vaněk (oba
na snímku). Investory díla jsou
Povodí Labe a statutární město
Ústí nad Labem, koordinátorem opatření je Ústecký kraj.
Celé dílo má dle projektantů
zajistit ochranu domů na střekovském nábřeží před rozvodněným Labem do průtoku
Q20 (tzv. dvacetileté vody). Na
dodavatele mobilních protipovodňových stěn vyhlašuje
v současné době Město Ústí
nad Labem výběrové řízení.
Realizaci dodávky s ﬁrmou,
kterou město již vybralo,
v létě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prvostupňovým rozhodnutím zrušil…

S činností jednoho z prvních ultrazvukových čidel, umístěných
na můstku přes horní tok Jílovského potoka v obci Libouchec, se
důkladně seznámili náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka a výkonný ředitel Severočeského sdružení obcí (SESO) Pavel
Tošovský
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Mezinárodní spolupráce židovských obcí

Fotokvíz

S

C

Snímek byl pořízen na židovském hřbitově v Teplicích, kam zavítala delegace Židovské obce z Drážďan
lím Teplic. Někteří z našich hostů vyvrcholil návštěvou terezínského
se např. přiznali, že prvně v životě ghetta a Malé pevnosti.
jeli na sedačkové lanovce (cestou
Alexander Lebovič,
na Komáří vížku a zpět). Pobyt
Židovská obec Teplice

Po dvou letech zase doma

Dostupnější internet
D

z nich bude mít k dispozici vlastní
byt s obývacím pokojem, kuchyní,
sociálním zařízením a třemi ložnicemi. Život dětí v nově upraveném
domově by se tedy měl co nejvíce
podobat životu v běžné rodině.
„Máme tu sice centrální kuchyni,
chceme ale, aby například o víkendech si děti za pomoci tet, které
se o ně starají, připravovaly jídla
samy,“ vysvětlila ředitelka dětského
domova Věra Kristlová.
Po dobu rekonstrukce střekovského dětského domova byli děti
i personál přechodně umístěni
v dětském domově v Povrlech.
Do domova na Střekově se vracejí
postupně, nejprve do nových prostor přijdou nejstarší děti, které
budou „tetám“ pomáhat s přestěhováním těch mladších. Běžný provoz by tu měl začít od září.

Slova moudrých: O SVĚTĚ
• Kdo chceš hýbat světem, hni sám sebou.
Sokrates
• A tak svět pořád mládne. A mládí ho bere do svých rukou. A nám,
kteří jsme žili o něco déle, se s každým dalším krokem o něco víc
odcizuje.
Ch. Chaplin
• Všechna dobrá pravidla jsou na světě; nedostatek je jen v tom, že
je neuplatňujeme.
Bl. Pascal
• Svět spasí myslící lidé.
Carlyle
• Veškerá mizérie světa tkví v tom, že hlupáci jsou si sebou jisti a rozumní lidé jsou samá pochybnost.
B. Russel

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 vybra-

Co pro mne znamená
Ústecký kraj
V tomto kraji žiji od narození.
Nejdříve jako malá jsem z vesnice
jezdila s mamkou za nákupy hlavně do Ústí nad Labem, později ke
známým do Brné za koupáním.
Okusila jsem i koleje na Klíši,
navštěvovala divadlo. Jako už
máma s dětmi jsem jezdila vláčkem podél vody do krásnobřezenské zoologické zahrady, na
hrad Střekov i na starou tržnici. Ty

?

Kulturní pozvánky

Soutěž o ceny
Vážení čtenáři,
chcete-li se zapojit do naší
soutěže o ceny, napište nám
10 – 15 řádků na téma: „Co pro
mne znamená Ústecký kraj“.
Každý měsíc pod touto výzvou
zveřejníme nejhezčí příspěvek.

V
ÍZ

d roku 2005 procházela budova Dětského domova v Truhlářové ulici v ústecké čtvrti Střekov
rozsáhlou přestavbou. V polovině
srpna byl domov za účasti hejtmana
Jiřího Šulce a člena Rady Ústeckého
kraje Reného Budjače slavnostně
předán do užívání. „Za přestavbu
Ústecký kraj zaplatil bezmála 45
milionů korun,“ řekl u příležitosti slavnostního otevření krajský
hejtman. „Stavební práce, které tu
proběhly, byly skutečně rozsáhlé.
Tak, aby domov odpovídal dnešním
nárokům, a byl vhodný i pro děti
s tělesným postižením.“
Součástí přestavby domova byla
jednak rekonstrukce stávajícího
objektu, a jednak přístavba nového traktu. Výsledkem je moderní
budova pro 32 dětí, které budou
rozděleny do čtyř skupin. Každá

seznámit s dokumenty umístěnými
na krajské úřední desce. Přístup
k internetovým stránkám s obsahem
nevhodným pro děti nebo obsahem,
jehož zveřejňování je v rozporu se
zákonem, bude na internetových
kioscích omezen prostřednictvím
specializovaných programů.
Celkový rozpočet projektu Ústecký kraj On-line je přibližně 19 milionů korun, přičemž 75 procent
z této částky získal kraj jako dotaci ze Společného regionálního
operačního programu Evropské
unie. V rámci projektu bylo pořízeno nejen 18 internetových kiosků, ale také servery umožňující
jejich propojení a dálkovou správu
a potřebné programové vybavení.
Internetové kiosky byly instalována na nádražích ČD: Rumburk,
Varnsdorf, Litoměřice, Lovosice,
Roudnice nad Labem, Bílina, Most,
Litvínov, Chomutov, Kadaň, Ústí
nad Labem, Teplice, Žatec, Louny,
Děčín a Podbořany.

K

O

o testovacího provozu bude
v těchto dnech v Ústeckém
kraji uvedeno 18 internetových
kiosků. Byly zakoupeny v rámci
projektu Ústecký kraj On-line a nainstalovány na veřejně přístupných
místech – ve vestibulu krajského úřadu, v informačním centru
v Hřensku a na 16 nádražích ČD
v regionu. Uživatelé z řad občanů
budou moci jejich prostřednictvím
nejen bezplatně pracovat s internetovou sítí, ale také snadno získat
informace z nového portálu Ústeckého kraje. Kiosky jsou propojeny
s počítačovou sítí krajského úřadu
a je na nich tedy možné takřka
okamžitě zveřejňovat aktuální zprávy o činnosti úřadu a jeho příspěvkových organizací, informace o veřejných zakázkách nebo krajských
dotačních programech. Toto propojení zároveň umožní občanům
mimo jiné zasílat z kiosků zprávy
do elektronické podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo se

ře odpověděla Jana Malá z obce
Klapý, Vlastimil Balada z Lovosic,
Jindřich Schuster z Chomutova,
Jana Bulisová z Mostu a další Daleko od pravdy nebyli ani ti, kteří ve
svých odpovědích uváděli částku 161 700. Dnešní fotokvíz vás
zavede na Teplicko, do obce, která
spravuje také Kozlíky, Malhostice,
Sezemice, Velvěty a Vrahožily. Ve
středu obce stojí mohutná historická památka, na jejíž záchranu
(konkrétně báně) významně přispěl Ústecký kraj částkou 400 tisíc
korun. Do záchrany této dominanty výrazně osobními ﬁnančními
příspěvky vstoupili také jednotliví
obyvatelé obce i samotná radnice.
Její představitelé by si nyní přáli, aby s příchodem letošní zimy
skončily téměř po čtyřech letech
všechny práce a tato, od roku
1958 kulturní památka, sloužila
budoucím generacím. Napište
nám, vážení čtenáři, nejen jméno
obce, ale také barokní nemovitosti, která neodmyslitelně patří
k uvedené vesnici a po staletí rovněž k Českému středohoří.
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.

TO

dýna. Připravili jsme pro vzácnou
návštěvu zajímavý program, ve kterém se seznámili nejenom s našimi
památkami, ale i s nejbližším oko-

o člověk to názor, říká se a korespondence, kterou vedeme
s našimi čtenáři, kteří reﬂektují na
rubriku Fotokvízu, dávají tomuto
úsloví zapravdu. Přidáme navíc
ještě jedno, a sice to, které praví,
že změna je život. Proto se také
změnila trochu i „tvář“ fotokvízu,
v němž jsme vám kupříkladu minulý měsíc nabídli spíše hádanku,
než jednu z dalších krásně vyvedených pamětihodností či přírodních
scenérií našeho kraje. Chtěli jsme
textem především zdůraznit fakt,
že Ústecký kraj na své památky
a významná historická místa pamatuje, a to ﬁnančními dotacemi. Ne vždy a všude se tak totiž
děje. Mile nás překvapily odpovědi, které jsme na naše oddělení
obdrželi. Potěšilo nás, že většina čtenářů správně tipovala, že
Ústecký kraj v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek na rok 2006 přispěl na
obnovu Mariánského sloupu na
náměstí v Libochovicích částkou
180 tisíc korun. Na hezké ceny od
Ústeckého kraje se proto mohou
těšit Jiří Kašpar z Hřivic, Květa
Šebestová z Vroutku a Martina
Benešová z Libochovic. Děkujeme za správné odpovědi i dalším,
například Míle Novotné z Bíliny,
která připsala doušku, že děkuje
za zajímavé fotokvízy, rovněž dob-

FO

polečenské a družební styky, které jsme v minulých letech navázali především s Židovskými obcemi
v Drážďanech a Londýně, se zdárně
rozvíjely i v letošním červenci. Úvodem prvého prázdninového měsíce
přijela do Teplic návštěva vedení
a členů Židovské obce v Drážďanech. Mimo návštěvy historických
teplických památek proběhla schůzka vedení obou spřátelených obcí,
kde se dohodlo prodloužení stávající dohody o spolupráci a byla dojednána dohoda obou židovských obcí
o čerpání ﬁnančních prostředků
z Fondů Evropské unie u všech projektů, kde se vyžaduje přehraniční
spolupráce.
Ve druhé dekádě července k nám
přijeli studenti ze Zdunské Woly ze
středního Polska, kteří nám pomáhali při úpravách našeho hřbitova
ve Hřbitovní ulici. Obě strany byly
s výsledkem akce spokojeny a studenti vyjádřili zájem se v příštím
roce opět do Teplic vrátit.
Další akcí byla reciproční návštěva delegace Židovské obce z Lon-

cesty byly vždycky pěkné a okolí
se nám moc líbilo a dětem svítila očka, když proplula loď. Dnes
už je lepší vzduch, nové marke-

né 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 10. září.

ty, vydlážděné náměstí a krásně
svítivě upravená Větruše. Medaili by mohlo Ústí dostat také za
to, jak se v nedávnu popralo se
záplavami. Všem se nám také
bude líbit nové nádraží a jistě
nesmíme opomenout ohromný
komplex Masarykovy nemocnice,
která je největším a nejmodernějším zařízením v celém Ústeckém
kraji a kde bylo určitě zachráněno mnoho životů. Ale také
v jiných koutech našeho regionu
je pěkně, třeba kolem Třebenic, na

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

Litoměřicku, Roudnicku, Úštěcku
a abych nezůstala jen v jednom
okresu, přidám i Teplicko. I tady
bychom našli něco unikátního
a pěkného ke zhlédnutí.
Přesto nám hlavně krajské město Ústí nad Labem s tím nádherným okolím přirostlo k srdci. Do
Ústí se vrací studovat i mé dvě
děti a já za všechny svoje děti
můžu říci: Neměnili bychom!
Dagmar Mončeková,
Lovosice

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. LABEM
● Johan Schicht a jeho blízcí,
až do 2. října, přísálí vědecké
části, Velká Hradební 49, vstup
zdarma. Výstava uspořádaná ke
Dnům evropského dědictví.
● Hledám práci v zahraničí, 25.
a 26. září vždy od 9.00 hod.,
přednáškový sál W. Churchilla 3,
vstup zdarma. Hana Adamcová
ve spolupráci s úřadem práce
- seminář určený pro mladé lidi,
kteří hledají práci v zahraničí ať
již celoroční nebo jen krátkodobé aktivity.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
● Století Slováků v českých zemích, až do 30. září, kostel sv.
Kateřiny. Dokumenty a literatura
let 1882 - 1999.
● Jiří Popel z Lobkovic, až do 28.
října, gymnázium. Výstava k výročí 400 let od smrti renesančního velmože.
● Louis Zimmermann - básník
krajiny, až do 28. října, gymnázium. Výstava k 75. výročí
úmrtí krušnohorského malíře.

● Dr. Rudolf Wenisch, muzeolog a archivář, od 6. září do 10.
listopadu, radnice. Muž, který se
chtěl vrátit ke své práci.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI

● Barevně vidíme všichni, 2. září
- 9. října 2007, vila. Výstava černobílých fotograﬁí mladého fotografa Martina Olšana.
● Tužky, 9. září - 18. listopadu,
hlavní budova. Výstava barevných fotograﬁí Emanuela Petráně.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

● Zámecká knihovna, od 13. září
až do 30. října, výstavní místnosti. Výstava PhDr. J. Michlové ke
150. výročí úmrtí K. L. Ficquelmonta.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

● Mikuláš a Emila Medkovi
- souvislosti, až do 23. září. Výstava obrazů, kreseb a fotograﬁí.
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