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Vážení
čtenáři,
opět se k vám
vracíme s rozmanitou
a přehlednou
nabídkou
událostí, které Ústecký kraj
zaznamenal na poli politickém, společenském a pracovním. „Svázali“ jsme je opět
do podoby novinového uspořádání. Navzdory času dovolených a prázdnin jich bylo
hodně. Takzvanou okurkovou
sezonu Ústecký kraj na přelomu června a července opravdu neprožíval. Významnou
událostí, které se věnujeme
na úvodní i třetí straně, bylo
bezesporu oﬁciální otevření
průmyslové zóny Triangle v bývalém prostoru žateckého
letiště. Pro Ústecký kraj je to
zásadní fakt, jehož důsledky
pozitivně pocítí nejen nezaměstnaní v blízkém a širokém
okolí. Ve význam průmyslové
zóny, její opodstatnění, věříme určitě všichni. Nejen ti,
kteří stáli u zrodu myšlenky.
Za neméně důležité, řekl bych
i klíčové téma, považuji to,
k němuž se vracíme jak zpravodajsky, tak jiným novinářským žánrem. – Jde o dokončený obchvat na rychlostní komunikaci R7, ale také
zamyšlení kolegy Milana France. Pro rozvoj Ústeckého kraje
je doprava velmi důležitým
faktorem a my jsme i u nás
v regionu povinni reagovat
na veškeré změny ve společnosti, ale také na dobré nápady a smysluplné tendence.
Není v tom žádný populismus,
ale upřímná a logická snaha být dobrým hospodářem
i v tomto, pro nás tak důležitém
resortu. Ostatně přečtěte si
zamyšlení radního, domnívám
se, že moje tvrzení jen jinými
slovy podtrhuje. Úvodní téma
na straně druhé je jen zdánlivě odpočinkové. Rovněž na
těch dalších se můžete o událostech posledních týdnů hodně dovědět. Například o tom,
že Ústecký kraj věnuje pravidelnou pozornost zařízením
sociálních služeb, dvě tiskové
strany jsme pak věnovali našemu hospodaření. Vede nás
k tomu upřímná snaha seznámit veřejnost populární formou s tím, kolik peněz vlastně
máme v krajské pokladně, jak
kontrolujeme svá vydání, na
co ﬁnance vlastně potřebujeme a kam jsme je dali. Strana
poslední je věnovaná informacím, které doplňují onu
pestrou mozaiku všedních
i víkendových dní. Naznačuje,
že se nestraníme ani takových
událostí, jakými byla soutěž
dětí z našich dětských domovů, anebo sportovní svátek,
kterým nedávno žila Krásná
Lípa. Domnívám se, že každá
informace má svoji sdělnou
hodnotu, v níž se odráží život.
Takový, jenž žijeme u nás,
v severních Čechách.
Vážené dámy a pánové,
ohlédnout se bývá často podnětné. Těším se na vás zase za
měsíc! Vám, kdož jste neměli
dovolenou, přeji hodně slunce; ostatním alespoň v duši.

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně

ročník 6

Japonským investorům se v Triangle líbí
S

trategická průmyslová zóna
Triangle na Žatecku byla dne
29. června 2007 slavnostně otevřena hejtmanem Ústeckého kraje
Jiřím Šulcem. Výjimečné chvíle
se zúčastnili poslanci Evropského
parlamentu, Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, náměstek ministra dopravy Rudolf Vyčichla, čelní
představitelé ﬁrem působících
v zóně, představitelé dodavatelů,
kteří se na přípravě zóny Triangle
podíleli a vedoucí odboru investic
a odboru průmyslové zóny Triangle Krajského úřadu Ústeckého
kraje, kteří celý komplex staveb
zajišťovali.

V průběhu slavnostního aktu byla
odhalena a šampaňským pokřtěna
pamětní deska a s bývalým vojenským letištěm se symbolickým přeletem cvičného letadla Delfín rozloučilo i letectvo. Za investory, kteří již
zahájili provoz v nově vystavěných
závodech v zóně, se výjimečné chvíle zúčastnili Fumiaki Yonai, generální manažer japonské společnosti
IPS Alpha Technology, Ltd, dále
Yukihiro Sato, generální manažer
IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.
a John J. P. Conlon, ředitel a jednatel společnosti Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o.
Pokračování na str. 3

Fumiaki Yonai, Yukihiro Sato, John J.P. Conlon, europoslanec Richard Falbr, Rudolf Vyčichla, náměstek ministra dopravy a hejtman Jiří Šulc (zleva)
pokřtili šampaňským slavnostní tabuli při otevření zóny Triangle v Žatci dne 29. června 2007

Obchvat Chomutova dokončen P

oslední červnový pátek byli
hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc a ministr dopravy ČR Aleš
Řebíček (oba na snímku) hlavními
hosty předání dalšího z dokončených úseků obchvatu Chomutova
v úseku Chomutov – Křimov na
přeložce silnice R7. „Tato stavba
je významná nejen pro Chomutov, ale pro celou západní oblast
Ústeckého kraje. Statutární město denně sužují kolony kamionů, zajišťující dopravu z okolních
průmyslových zón, včetně naší
nedaleké strategické průmyslové
zóny Triangle. Mnoha obyvatelům Chomutova i okolních obcí
se zprovozněním obchvatu města
zřetelně uleví. A nejen jim – i my,
představitelé kraje, jsme rádi, že

po letech marného vymáhání slibů
socialistických vlád, které modernizaci silnice R7 oddalovaly i přes
platná vládní usnesení, máme nyní,
v osobě současného ministra
dopravy naději, že se podaří modernizaci silnice R7 dokončit v termínu k roku 2010. Je to závazek,
který jsme dali významným ﬁrmám, jež v našem regionu umisťují investice za miliardy korun.
A jako stavebník musím dnes předávané dílo opravdu pochválit,
sdružení ﬁrem SMP CZ odvedlo
vynikající práci,“ řekl hejtman Jiří
Šulc. Stavba byla motoristické
veřejnosti předána slavnostním
přestřižením pásky. Dokončený
úsek přeložky představoval, podle
informací předaných tisku staveb-

ními ﬁrmami, náklady ve výši 2,8
mld. Kč. Čtyřproudá komunikace je dlouhá 6,78 km, a je vedena mj. po osmi mostních objektech. Plocha vozovky představuje
92 889 m2 a stavební ﬁrmy musely
přemístit přes 635 tisíc m3 zeminy.
Zprovoznění obchvatu Chomutova však přineslo i jednu komplikaci – kamiony zablokovaly hraniční
přechod se SRN v Hoře Svatého
Šebestiána. Ten zatím nemůže být
využíván pro tranzit, přechodem
mohou projíždět jen nákladní vozy
pro regionální dopravu s platným
povolením. Nóta, umožňující odbavování kamionů na přechodu
v Hoře Svatého Šebestiána, zatím
není podle sdělení Cizinecké policie dosud podepsána.

Zamyšlení Milana France

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se musí změnit
T

roufnu si říci, že pro rozvoj
Ústeckého kraje, zejména
pro život jeho obyvatel, je velmi
důležitým faktorem doprava. Ať
vezmeme jakoukoliv oblast lidského snažení, vždy bude doprava
její nedílnou součástí, stále bude
onou pověstnou alfou a omegou
všeho konání. Kraj platí každým
rokem dopravcům nemalé částky,
více než půl miliardy korun, aby
zabezpečil nezbytné autobusové
a železniční spoje. Za tyto peníze zajišťujeme základní dopravní
obslužnost a potýkáme se při tom
s řadou problémů. Jedním z nich
je, že nechceme, a ani de facto
nemůžeme, platit vysoce ztrátové
spoje, které navíc cestující prakticky nevyužívají. Zákon nám ukládá
se svěřenými ﬁnančními prostředky zacházet účelně a hospodárně.
Co to znamená? Lapidárně řečeno,
do míst, kam nyní jezdí tzv. lokálky
po tratích, jež byly projektovány
dopravním potřebám první republiky, a kam může zajet také autobus, je kraj povinen platit dopra-

vu, jež je levnější – a tou, příznivci
železnice snad prominou, vlak není. Typickým příkladem je provoz
na trati 132 Děčín – Oldřichov.
Většina nádraží a zastávek leží
mimo obce. Obyvatelé Libouchce,
Jílového nebo Modré, poté, kdy
jsme sem zavedli autobusovou
dopravu, si na vlak ani nevzpomenou – nastupují do autobusů, aniž
by si museli udělat krátký výlet do
kopce k železniční stanici a motoráčky tak tu a tam svezou nějakého turistu nebo drážní zaměstnance s režijní jízdenkou. Takovou
dopravu kraj není povinen hradit.
Obdobný problém představuje trať
z Vejprt do Chomutova. Ta jistě
nabízí nádhernou vyhlídkovou jízdu neopakovatelným krušnohorským panoramatem, avšak vyhlídkové jízdy lze asi stěží vydávat za
základní dopravní obslužnost.
Ostatně, v této souvislosti je zajímavé, že starostové umí zdvihnout
hněvivý hlas proti kraji, který zcela
nesprávně nařknou z toho, že jim
za humny ruší trať, která například

sloužila jako vlečka ke zrušenému
cukrovaru. Nikdy jsem však neslyšel, s jednou výjimkou, že by obce
měly zájem na provoz ztrátových
vlaků ﬁnančně přispívat… Jistě, je
jednoduché ukázat prstem na jednoho viníka, ale vzít na sebe část
odpovědnosti, to je asi úkol těžší.
Velmi dlouho a pečlivě jsme pracovali na tom, abychom zmapovali slabá místa v dopravě v našem
regionu, neustále se radíme a jednáme s obcemi a nasloucháme
odborníkům. Myslím, že víme co
můžeme pro zlepšení dopravy
udělat a jak rychle to máme udělat. Snahou lidí, kteří se dopravou
na kraji zabývají je jediné – bezpečí, rychlost a pohodlí. Bezpečí na
prvním místě, rychlost pro účinek
a výkon, pohodlí pro kvalitu. Nemyslím si ani zdaleka,
že je všechno snadné a vím,
jak obrovský kus práce nás ještě čeká. Jsem ale přesvědčen, že
jdeme správným směrem. Náš koncept, i když naše opozice demagogicky tvrdí něco jiného, počítá

i s využitím regionálních tratí. Ekonomická současnost a proměňující
se dopravní potřeby obyvatelstva
nás však nutí, abychom železnici
v kraji chápali především jako
páteřní dopravní síť, převážející jedním směrem desítky nebo stovky obyvatel –
k těmto generálním směrům
povedou autobusové linky
anebo tratě regionálního či
dokonce místního významu. My totiž nejsme, jak
se nám často podsouvá, kati lokálních
vlakových spojení.
Naopak, se změnou jízdních řádů k devátému
prosinci letošního roku

přibudou místa, kde bude vlaková
doprava posilována a autobusů,
pochopitelně těch nevyužívaných,
bude ubývat.
Milan Franc
člen Rady
Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Radní Ústeckého kraje souhlasili s účastí a propagací Ústeckého
kraje na akci „Slavnostní otevření
Českého domu v Bruselu“ 11. října
tohoto roku. Český dům v hlavním
městě Evropské unie bude otevřen
ve spolupráci s Asociací krajů ČR
a mají v něm sídlit stálá zastoupení
9 krajů, včetně našeho.
☞ Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo partnerství Ústeckého
kraje v projektu zemského okresu
Mittlerer Erzgebirgskreis (Střední Krušnohoří) ,,Česko-německý
slovník pro záchranáře“ v rámci
programu INTERREG III A. Slovník
má být sbírkou odborné terminologie pro spolupracovníky Integrovaného záchranného systému
v německy mluvící příhraniční
oblasti hraničící s ČR a jeho vydání
plně zajišťuje německá strana.
☞ Krajské zastupitelstvo rozhodlo
27. června 2007 o sloučení dalších
čtyř škol, a to ke dni 1. září 2008.
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Krupce bude
sloučeno s teplickou Střední ško-

lou stavební a Střední škola textilní v Teplicích bude sloučena se
Střední školou obchodu a služeb
v teplické Alejní ulici. V Lovosicích
má být sloučena Praktická škola
s tamní Základní školou praktickou a poslední rozhodnutí zastupitelstva se týká Děčína. Tam bude
Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola sloučena se Speciální základní školou v Děčíně IX
-Bynově.
☞ Krajská rada rozhodla o udělení pokut čtyřem autobusovým
dopravcům za porušení smluv
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Postihu se
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s., Severočeská dopravní a.s. a BusMat
plus s.r.o. dočkaly kvůli neplnění
některých podmínek uzavřených
smluv. Nejčastějším prohřeškem
bylo obsazování spojů autobusy,
jež technicky nebo z jiných důvodů neodpovídaly ujednání s Ústeckým krajem.

Můj názor

Kam byste pozval návštěvníky
a turisty do našeho regionu?
N

aše dnešní otázka je zcela jednoduchá a odpovídá
také nynějšímu času prázdnin
a dovolených. Kam pojedete v létě
na dovolenou v Ústeckém kraji,
respektive která místa si rozhodně
u nás zaslouží pozornosti našich
i zahraničních turistů a návštěvníků? Dnes se nám sešlo pět odpovědí, zde jsou:

Jiří Šulc
(ODS)
hejtman
Ústeckého
kraje

Navštívili nás
Hejtman se sešel s izraelským velvyslancem

N

a Krajský úřad Ústeckého kraje
zavítala na konci června vzácná návštěva. Hejtman kraje Jiří Šulc
ve své kanceláři přijal velvyslance
státu Izrael, Jeho Excelenci pana
Arie Araziho. Spolu s velvyslancem
přišli také zástupci teplické Židovské obce, kteří setkání hejtmana
s izraelským diplomatem zprostředkovali. Řeč byla především
o možné spolupráci mezi Ústeckým
krajem a židovským státem. V této
souvislosti Jiří Šulc a Arie Arazi narazili také na téma Terezína, který
se má v budoucnu přeměnit v univerzitní město. Hejtman podporuje
myšlenku, aby v Terezíně vzniklo
centrum humanitních studií, které by bylo zaměřené na studium
židovského holocaustu. „Memento holocaustu je potřeba stále připomínat,“ řekl Jiří Šulc a upozornil
na to, že povědomí mladých lidí
o této kapitole dějin bývá mizivé: „Je

ostudné, co dnes mladí lidé nejen
u nás, ale i v jiných zemích střední
Evropy, vědí o osudech Židů za druhé světové války.“ Kromě toho se
Jiří Šulc přiznal, že k podpoře centra ho vedou do jisté míry i osobní
důvody. Část jeho rodiny totiž patřila mezi oběti holocaustu. „Moje
rodina má stejnou zkušenost,“ řekl
k tomu izraelský velvyslanec.
Arie Arazi také hejtmana Ústeckého kraje upozornil na to, že
do České republiky má na začátku září přijet izraelský prezident
Šimon Peres. „Mohli bychom
se pokusit v rámci této návštěvy
pana Perese pozvat do Terezína,“
řekl velvyslanec Arie Arazi a doplnil: „Myslím, že by bylo dobré
panu prezidentovi projekt centra
humanitních studiích představit,
aby pak mohl být projednán na
vyšší úrovni.“ (Na snímku je Arie
Arazi druhý zprava.)

Fotorám

červenec 2007

Považuji Ústecký kraj za nejkrásnější ze všech krajů České republiky,
proto nedokážu doporučit pouze
jedno místo. Napadá mě jich hned
několik. Například Tisské stěny – pískovcové skály u obce Tisá. Mají neobyčejně bizarní tvary a dá se chodit
i po jejich vrcholcích, takže o krásné
výhledy při procházkách není nouze. Můžete si odtud vyšlápnout i na
nedalekou nejvyšší stolovou horu
u nás – Děčínský Sněžník, ze které je
nádherný výhled do kraje. Je odtud
dobře vidět také České Švýcarsko
– další místo, které mohu pro dovolenou jen doporučit. Méně už se
ale ví o Českém středohoří. Přitom
tamní krajina je jedinečná a pro příjemnou dovolenou ideální. Cílů pro
výlety je tu nepočítaně – Milešovka,
Lovoš, Házmburk, Opárenské údolí,
Dubický kostelík a tak dál. Na své
si v mírně zvlněné krajině přijdou

i cyklisté. Odtud je pak kousek
k údolí Labe, kde zase mohu doporučit především vinařskou oblast
kolem Velkých Žernosek. Labe se tu
krásně klikatí a víno dobře chutná.
Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana
Ústeckého
kraje

Ústecký kraj toho nabízí tolik, že
se nedá odbýt jen jednou dovolenou. Ovšem kdo jeho krásná místa
ještě nezná, měl by náš region začít
poznávat od severu k jihu. Takže
doporučuji alespoň týden výletů,
cykloturistiky a pro ty co opravdu
rádi poznávají vše nové i koňmo,
v Národním parku Česko-saské Švýcarsko na severu Děčínska. Tamní
nepřeberná nabídka služeb ještě
získá znovunavrácením osobní říční
plavby, pokud to tedy vodní stavy
na Labi dovolí. Čili – na dovolenou
se odjíždí lodí z Ústí nad Labem do
Hřenska a potom přijdou už jen
muka nerozhodnosti kam vyrazit.
Jestli k Pravčické bráně nebo k 54 m
vysokému smrku v Zadních Jetřichovicích, projet se lodičkami soutěskami říčky Kamenice nebo potrénovat
golf v Janově u Hřenska. A ještě
jednu nespornou výhodu má tato
krajina, aspirující na zápis přírodních
památek UNESCO – mnohde nejdou
mobilní telefony, a to už je skutečně
vzácnost, která k dovolenkové náladě a uvolnění jen přispěje.

Petr Fiala
(ODS)
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

Zkuste to jako já: Letos se chystám
s rodinou na několik dní až nahoru
na sever, do Šluknovského výběžku. Seženu si pronájem chalupy či
pokoje v nějakém hezkém penzionku a na polodenních i celodenních
výletech budeme poznávat a znovu
obdivovat zdejší půvabnou krajinu
a výhledy z rozhleden, kterých je
zrovna tady, na severu kraje, nepočítaně. Budeme chodit pěšky podle
perfektních turistických průvodců,
které vydává Ústecký kraj, nebo na
kole. Cyklistům vřele doporučuji
náš internetový www.cykloportal.
kr-ustecky.cz – Ústecký kraj na kole
v návaznosti na sousední Sasko
v Německu. Dostanou se podle něj
a po hezkých cyklotrasách třeba
k mým oblíbeným zámkům i v jiných
končinách kraje – Velkému Březnu
na Ústecku, Ploskovicím na Litoměřicku, Duchcovu v okrese Teplice
nebo Krásnému Dvoru, který je jen
kousek od Podbořan.
Pavel
Kouda
(ČSSD)
člen Rady
Ústeckého
kraje

„Lužice“– o stavu a kvalitě pitné vody

P

rojekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod
v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“, zkráceně projekt Lužice, je v plném proudu. Koncem června proběhl na Krajském
úřadu Ústeckého kraje kontrolní
den, který postup projektu ﬁnancovaného z prostředků Programu
Iniciativy Společenství INTERREG III
A ČR-Sasko, MMR ČR a Ústeckého
kraje zhodnotil. Pracovního setkání
se zúčastnili zástupci zpracovatele,
společnosti Aquatest a.s., partneři
Ústeckého kraje, drážďanská společnost HGN Hydrogeologie GmbH
a ústecká Univerzita J. E. Purkyně,
odborníci Povodí Ohře a zástupci
krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
Cílem projektu je, zjednodušeně řečeno, zjištění stavu a potřeby zásobování pitnou vodou obcí
podél česko-německé hranice
(oblast Krušných hor a Šluknovska)

v souladu s dalším předpokládaným
rozvojem oblasti a posouzení rizika
možné kontaminace podzemních
vod. Projekt shromáždí informace,
které v budoucnu využijí především
orgány státní správy a samospráv.
Výstupy budou tvořit interaktivní
(především mapové) systémy podložené komplexními databázemi,
ty však nejsou cílem projektu. Jedná se o nástroj, který při vhodném
vyladění může značně pomoci v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Jde hlavně o deﬁnování vazeb
a vztahů k vodám a vlivům na subsystémy vod. Získané informace najdou využití například při plánování
investičních akcí a jejich potenciálního vlivu na vody v daném území
nebo při hledání využití pro lokality
typu brownﬁeld a významné budou
i z hlediska ochrany vodních zdrojů. Výstupy z projektu budou k dispozici na konci roku, kdy by měla
ﬁrma Aquatest a.s. dokončit práce
na analýze.

Česká republika je nádherná
země a náš kraj je její součástí,
která byla sice nejvíce postižena
těžkým průmyslem, ale je tady
spousty krásných míst pro relaxaci a chvíle oddechu. A možná, že
na tak relativně malém území víc,
než kde jinde. Určitě bych každé-

mu doporučil místa, která já miluji:
obec Ostrov u Tisé, Komáří Vížku
s lanovkou od Bohosudova, ale také
hrady Hasištejn a Házmburk, Brandov či Český Jiřetín, památný Říp
nebo výhledy z Lovoše a Milešovky. Mimořádnou je také prohlídka
skanzenu v Zubnicích na Ústecku.
A co takhle Hřensko s Jetřichovicemi
a Jiřetínem pod Jedlovou nebo naše
galérie, muzea či královská města? A nemohu zapomenout třeba
ani na Most. Myslím, že by mnozí
neznalí oněměli v úžasu například
nad tamním hipodromem nebo
mosteckým autodromem. Máme tu
prostě všechno a ještě víc!
Stanislav
Rybák
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Jezdí za mnou řada přátel i ze
zahraničí, z Německa a Slovenska,
kteří mají různé zájmy a záliby.
Proto vím, že otázka kam pozvat
do našeho kraje turisty není jednoduchá. Ústecký kraj nabízí značné množství nejen přírodních krás
a pamětihodností např. na Děčínsku, ale i kulturních památek jako
jsou zámky v Krásném Dvoře,
Libochovicích, Duchcově, Ploskovicích nebo hrad Střekov a mnohé
další. Jsou tu místa jak pro aktivní
turistiku nejen v celé délce Krušných hor, putování krásným Českým středohořím, ale i pro odpočinek u přírodních rybníků a jezer
i různých koupališť, z nichž mnohé
splňují kritéria pro nejnáročnější
turisty. Je tu k dispozici i lázeňství,
a to nejen v Teplicích. Jsou ale
i části našeho kraje zvoucí k houbaření i dalším činnostem spojených
s letní dovolenou. Jednoduše řečeno
– přijeďte a posuďte sami. A jste-li
z našeho kraje, neváhejte poznat
i jeho jiné části než jen vaše okolí.

Regionova: Most – Louny – Domoušice

S

polu s novým jízdním řádem,
který má začít platit od prosince,
chtějí České dráhy na tratě Ústeckého kraje nasadit další dvě jednotky Regionova. Ústecký kraj žádá,
aby tyto moderní motorové soupravy jezdily na trase Most – Louny
– Domoušice/Rakovník. Jde o zcela
novou trasu – tzv. vozební rameno, které začne fungovat také od
nového jízdního řádu 2007/2008.
Proč má Ústecký kraj zájem, aby
Regionovy jezdily právě na této trati, vysvětlil hejtman kraje Jiří Šulc

ve svém dopise náměstkovi generálního ředitele ČD Jiřímu Kolářovi.
Jak hejtman napsal, Ústecký kraj se
domnívá, že by: „Z nových vozidel
měl proﬁtovat maximální počet cestujících a zároveň byly plně využity
jejich provozní přednosti.“ Což
v případě zmíněné trasy platí. Vede
totiž silně urbanizovanou oblastí
a navíc v Lounech není možné vlakové soupravy otáčet (tzv. úvrať).
Vlaky Regionova, které mohou jezdit obousměrně, jsou zde tedy ideálním řešením.

krajský úřad. Žádost o prostředky
z ﬁnančního mechanismu EHP/
Norsko na realizaci projektu úspěšně předložil krajský hejtman spolu
s odborem evropských projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
● Téměř veškeré dříví, poškozené
orkánem Kyrill v lesích pod správou státního podniku Lesy České
republiky v Ústeckém kraji, bylo
zpracováno do konce června. Orkán zasáhl Českou republiku v noci
z 18. – 19. ledna a na části území
Ústeckého kraje, které spravují Lesy
České republiky, s. p., poškodil přibližně 120 tis. metrů krychlových
dříví.
● Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR spolu s Radkem Vonkou, náměstkem a zástupcem hejtmana, a starostou Zbyňkem Linhartem otevřeli nedávno
v Krásné Lípě Dům volného času,
který vznikl nákladem 34 milionů
korun (včetně vybavení) z bývalé

textilní továrny. Jsou tu mj. restaurace, ﬁtness centrum, solárium,
galérie, sauna a také ubytovna
hotelového typu.
● Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
se setkal s generálním ředitelem
IPS Alpha Technology Ltd. Japan,
panem Fumiaki Yonaiem. Ten přicestoval u příležitosti slavnostního
otevření strategické průmyslové
zóny Triangle, v níž dceřiná společnost ﬁrmy, IPS Alpha Technology
Europe, s.r.o., vybudovala středoevropský závod na výrobu LCD
panelů pro ploché obrazovky.
● Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova získal na letošní rok od
Ústeckého kraje dotaci téměř deset
milionů korun na úhradu ztráty
z provozování tramvajové trati
mezi oběma městy. Podnik zajišťuje
městskou a příměstskou hromadnou autobusovou a tramvajovou
dopravu v Mostě, Litvínově, Meziboří, Lomu a Oseku na Teplicku.

Krátce z našeho kraje
J

indy klidné labské nábřeží
v Dolních Zálezlech na Ústecku druhou červencovou sobotu
nebývale ožilo. Louku u hotelu
Praha zaplnily stánky s občerstvením a suvenýry a ve stínu lipového parku se roztočily kolotoče.
Dolní Zálezly totiž slavily 950.
výročí od první písemné zmínky
o obci. Tou je jméno vsi v zakládací
listině litoměřické kapituly z roku
1057. Obec své významné výročí
oslavila jak se patří. Na nábřežní
louce vyrostlo také pódium, kde
se po celý den odehrával bohatý
program. Mezi jeho diváky byl
i zástupce a náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Radek Vonka.
Toho – jako asi každého muže –
nejvíce zaujalo vystoupení šermířů
a chladným ho nenechala ani přehlídka automobilových veteránů.

U dolnozálezelského parku jich
bylo k vidění asi na dvacet. Od
červené aerovky, přes historickou
hasičskou stříkačku až po americké silniční křižníky z padesátých
let. Oslava první písemné zmínky
o Dolních Zálezlech ale nabídla
program i „křehčím“ duším. Děti
i dospělé pobavilo divadlo Na
nitích Karla Matěje Kopeckého,
dřevěné herce po poledni vystřídal kouzelník, hudebníci, imitátor a také mažoretky. Večer pak
návštěvníky oslav čekala taneční
zábava a půlnoční ohňostroj. Na
další takovou oslavu prý Dolní
Zálezly nemusí čekat až do tisícího výročí. Starosta obce Miroslav
Suchý slíbil, že slavit by Zálezly
mohly alespoň každých pět let.
(Na snímku je vpravo Radek Vonka se starostou obce).

● Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem schválil složení nové vědecké rady fakulty. Jedním z členů
rady je nově i náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Petr Fiala. První
zasedání nové vědecké rady sociálně ekonomické fakulty je plánované na 13. září.
● V saském Chemnitz poprvé
zasedal řídící výbor spolupráce
mezi Ústeckým krajem, Svobodným státem Sasko a vládními
prezídii Drážďany a Chemnitz.
Řeč byla především o spolupráci v oblasti přeshraniční dopravy
a záchrany lidských životů a majetku. Naše delegace upozornila též
na problém s dovozem nelegálního odpadu z Německa do Čech.
Saská strana přislíbila pomoc,
zejména při zjišťování ﬁrem podezřelých z nedovoleného dovozu
odpadu.

● Česká televize zahájila 1. července řádné digitální vysílání z vysílače Buková hora u Ústí nad
Labem. Diváci v regionu tak mohou
přijímat všechny čtyři kanály ČT
v digitální kvalitě. Vysílání pokrývá DVB-T signálem více než jeden
milion obyvatel převážně severozápadních Čech. Stávající analogový
signál je šířen souběžně s novým
digitálním vysíláním.
● Boj proti obezitě u dětí a mládeže je cílem projektu Modena,
jehož partnerem bude i Ústecký
kraj. Na přípravě projektu se podílí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
nad Labem. Jeho autoři se zaměřili
na skutečnost, že až 20 procent
kalorického příjmu dětí a mládeže
ve školách tvoří potraviny z velmi
rozšířených prodejních automatů.
● Grant ve výši téměř 350 tisíc
EUR, tedy přes deset milionů
korun, získal Ústecký kraj na projekt zřízení nového intranetu pro
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kou infrastrukturu. Z plochy, jež je
k dispozici investorům, bylo již 65
„Triangle vystihuje jak tento pro- ha prodáno společnostem IPS Alpha
stor, tak ﬁlozoﬁi jejího budoucího Technology Europe, s.r.o. a Hitachi
rozvoje. Na přípravě Triangle bylo Home Electronics (Czech), s.r.o.
odvedeno ohromné množství práce Hitachi část své plochy postoupí
a všem, kteří se jí zhostili patří můj pro výstavbu závodu Hitachi Transveliký dík. Věřím, že zóna pomůže port – smlouva o směně pozemků
Ústeckému kraji nejen v boji s neza- byla schválena dne 27. června 2007
městnaností, ale i s novým fenomé- Zastupitelstvem Ústeckého kranem, který je zde v kraji přítomný je. Proměna bývalého vojenského
– mám na mysli nezaměstnavatel- letiště ve strategickou průmyslovou
nost, kterou je nutné eliminovat. zónu Triangle si vyžádá celkem 2,5
Díky současným i budoucím inves- miliardy korun. V současné době
torům jsou pro budoucí rozvoj již bylo investováno 1,3 mld. Kč
západní oblasti Ústeckého kraje investičních a 27 mil. Kč běžných
vytvořeny ty nejlepší podmínky,“ nákladů. Byly demolovány nepořekl mimo jiné hejtman Ústeckého třebné stavební objekty a provedekraje Jiří Šulc.
na sanace kontaminované zeminy
Rozloha Triangle je celkem 364 i podzemních vod. Také byly zaháha, z toho 295 ha je stále určeno jeny stavby k vybudování přípojek
k prodeji, ostatní pozemky jsou inženýrských sítí a základní dopravvyužity pro dopravní a technic- ní infrastruktury. Podstatná většina

O

Pokračování ze str. 1
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Japonským investorům se v Triangle líbí

ST

RANA

objektů je v současnosti dokončena
nebo těsně před dokončením.
Za budování strategické průmyslové zóny Triangle byl Ústecký kraj
několikrát oceněn. Na podzim roku
2006 cenou „Zóna s největším společenským přínosem za rok 2005“,
udělovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ve
spolupráci s agenturou CzechInvest
a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Ocenění také získal
tým, který na přípravě zóny Triangle pracoval a vedoucí tehdejšího
odboru hospodářské strategie krajského úřadu Jan Sixta získal cenu
Manažer průmyslové zóny roku. Již
v roce 2004 byla zóna Triangle ve
stejné soutěži oceněna jako nejlepší
brownﬁelds roku 2003.

➤

Strategická průmyslová zóna Triangle má rozlohu 364 hektarů, k prodeji investorům je určeno 295 hektarů ploch, avšak o 65 ha se již dělí společnosti IPS Alpha Technology Europe, s.r.o. a Hitachi Home Electronics
(Czech), s.r.o. Ústecký kraj získal bývalé vojenské letiště bezúplatným převodem od státu, proměnu letiště v zónu
zahájil v roce 2002. Z krajského rozpočtu bylo do vzniku a přípravy zóny dosud investováno 250 milionů korun,
dalších 1,3 miliardy korun šlo ze státního rozpočtu. Do zóny bylo potřeba přivést elektrický proud, plyn, vodu
a kraj je investorem také silničních staveb, včetně mimoúrovňových křižovatek.

Několika přelety nad slavnostním shromážděním představitelů veřejného života v kraji a vrcholových japonských
manažerů se s bývalým žateckým vojenským letištěm rozloučil v letounu L 29 Delfín pilot Alois Häckel

První z japonských investorů působících v Triangle, společnost IPS Alpha Technology Europe, s.r.o. zahájila
v druhé polovině července výrobu na první výrobní lince LCD panelů pro ploché televizní obrazovky. Cílem společnosti, jež na Žatecku investovala přes 2,5 miliardy korun, je výroba 200.000 kusů LCD displejů měsíčně. Ty
bude dodávat výrobcům televizorů s plochou obrazovkou Hitachi, Panasonic a Toshiba.

Prevence obchodování s lidmi a pomoc dětem Petr Fiala navštívil další krajská zařízení sociálních služeb
N
ěkolik dní věnoval náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr
Fiala výjezdům do zařízení ve správě Ústeckého kraje, která poskytují
uživatelům sociální služby.
Kadaňský Domov pro osoby se
zdravotním postižením sídlí ve
dvou podobných objektech (bývalé mateřské školy) v Dvořákově
a Březinově ulici. Celkem se tu 45
členů personálu stará o sedm desítek klientů od tří let věku. V roce
2005 dokončil Ústecký kraj v budově Dvořákova rekonstrukci za více
než sedmnáct milionů korun. Díky
umístění v centru města mají mnozí
uživatelé domova usnadněnu integraci do společnosti, na konec srpna také chystají prodej rukodělných
výrobků z vlastní dílny na tradičním
Císařském dni v Kadani. Na snímku
Petr Fiala v chráněné dílně.
Ústav sociální péče v Litvínově-Janově využívá novou střešní
nástavbu a zateplení objektu za 43
milionů korun, což byla jedna z nej-

F

otograﬁí se vracíme k jednání
u „kulatého stolu“, které bylo
nedávno uspořádáno na Krajském
úřadu Ústeckého kraje na téma
Prevence obchodování s lidmi
a pomoc obětem. Akce byla uspořádána pod záštitou hejtmana
Jiřího Šulce a organizoval ji odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje ve
spolupráci s odborem prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR.
V programu vystoupili zástupci

ministerstva vnitra, zástupce úřadu
pro odhalování organizovaného
zločinu a představitelé nestátních
neziskových organizací La Strada
a Charita ČR, kteří pracují s oběťmi obchodování. Odpolední část
patřila interaktivním dílnám, které
byly zaměřeny na potřeby a možnosti spolupráce v Ústeckém kraji.
Obchodování s lidmi se řadí mezi ty
trestné činy, které se velice obtížně
odhalují a z tohoto důvodu je pro
předcházení a odhalování tohoto

„novodobého otroctví“ důležitá
spolupráce orgánů Policie ČR s dalšími subjekty. Snižování kriminality ve městech a obcích a zvyšování pocitu bezpečí je i jednou
z priorit Ústeckého kraje, která má
přispět ke zvyšování kvality života
občanů našeho regionu, a to prostřednictvím dotačních programů
z vlastního rozpočtu nebo podílem na ﬁnancování aktivit sociální
integrace realizovaných nestátními
neziskovými organizacemi.

větších investičních akcí Ústeckého
kraje v sociální oblasti roku 2006.
Kapacita 157 míst je naplněna
a ředitel Jiří Šimůnek řekl, že v Janově je 130 uživatelů služeb a v detašovaném zařízení v Mostě dalších

27. Klienti tu mají k dispozici tzv.
cvičné byty, které mnohým z nich
ulehčí budoucí integraci do běžného života. V jednom z nich besedoval krajský politik a ředitel zařízení
s panem Antonínem Táborským.
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Hospodaření Ústeckého kraje pro všechny

Slovo náměstka hejtmana Petra Fialy úvodem

K

onec pololetí je tradičně obdobím kdy se uzavírá hospodaření Ústeckého kraje. Jsem rád, že

letos mohu opět konstatovat, že
kraj hospodařil dobře a uzavírá rok
s přebytkem. V krajské pokladně
nám z loňského roku zůstalo 379
milionů korun. Myslím, že vzhledem k tomu, jak náročné je udržet
pod kontrolou výši výdajů z krajského rozpočtu, především ve vztahu
k růstu provozních nákladů, je to
velmi pěkný výsledek. Přebytek rozpočtu vznikl, protože část peněz
určených na investice přešla vzhledem k průběhu stavebních prací do
letošního roku, nespotřebovali jsme
prostředky z rozpočtové rezervy
a příjmy kraje byly o něco větší než
jsme očekávali.
V loňském roce kraj hospodařil
s přibližně 11,663 miliardami korun.
Rozpočteme-li tuto sumu, je to asi
14 137 korun na občana kraje. Pro

své občany Ústecký kraj zajišťuje za
tyto peníze prostřednictvím svých
příspěvkových organizací služby
v oblastech školství, dopravy, zdravotnictví, sociální péče nebo kultury. Činnost krajských organizací je
pro občany nepostradatelná, a proto je jejich rozvoj a fungování pro
kraj jasnou prioritou. Kraj také do
jejich rozvoje a modernizace investuje desítky milionů korun ročně.
Z tohoto hlediska by se mohlo zdát
paradoxní, že na jedné straně se
snažíme do našich příspěvkových
organizací maximálně investovat
a na druhé straně se právě u nich
často mluví o nutnosti úspor a omezování provozních nákladů. Stejně
jako v běžném rodinném hospodaření, i u toho krajského platí, že
nové věci se mohou nakupovat jen

pokud se všechny příjmy „neprojí“.
Proto se jako zřizovatelé snažíme
ušetřit na provozních nákladech,
jak krajského úřadu tak i našich
škol nebo nemocnic, abychom pro
ně mohli o to víc nakupovat nové
vybavení a přístroje nebo nechali
opravit jejich budovy.
Díky tomu, že se snažíme šetřit
a omezovat vlastní provozní výdaje,
můžeme tedy i letos posílit krajský
rozpočet penězi z přebytku toho
loňského. Na co je použijeme?
Ústecký kraj má v tomto směru jasně nastavené priority. Soustředíme
se na dokončení investičních akcí,
které jsme v minulém roce zahájili, především z oblasti dopravy ale
i v příspěvkových organizacích. Můžeme také posílit krajskou rezervu
na havárie a mimořádné výdaje.

V úvodu jsem řekl, že jedním
z důvodů, proč v krajské pokladně
zbyly peníze, jsou i o něco vyšší
příjmy kraje. Nechtěl bych ale, aby
vznikl mylný dojem, že Ústecký
kraj má peněz dostatek. Opak je
bohužel pravdou, požadavky na
krajský rozpočet stále vysoce převyšují jeho možnosti a odpovědnost, kterou kraj nese, rozhodně
neodpovídá množství peněz se
kterými hospodaří. Proto také krajští hejtmani ve svém apelu, který
před několika dny adresovali vládě, požadují změnu zákona o rozpočtovém určení daní, tak, aby se
posílily příjmy krajských rozpočtů.
Jestliže by se tak nestalo, mohlo by
po reformě veřejných ﬁnancí dojít
i ke snížení příjmů do krajských rozpočtů. Pokud se v rámci reformy

bude ve státním rozpočtu škrtat,
některá ministerstva budou nucena omezit investice v regionech
nebo utlumit dotační programy.
Tak může logicky vzrůst už tak dost
silný tlak na rozpočty samospráv.
Například v oblasti zdravotnictví už
dnes kraj dotuje investice ve svých
nemocnicích, které by měly být
mimochodem hrazeny z příjmů od
zdravotních pojišťoven. Přitom role
ministerstva zdravotnictví, jako
dalšího ﬁnančního zdroje například
pro investice do přístrojového vybavení, se postupně snižuje. Doufám
proto, že při reformě veřejných
ﬁnancí bude bráno v úvahu i nepřímé propojení jednotlivých oblastí
a i příští rok budu moci prohlásit,
že náš kraj opět skončil se svým
hospodařením v plusu.

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2006
Výdaje za rok 2006 po oblastech

R

ozpočet na rok 2006 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 jako schodkový se zapojením ﬁnančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření
za rok 2005 ve výši 150 mil. Kč a investičním úvěrem maximálně do
výše 150 mil. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví, v absolutní výši 9 959
mil. Kč, z toho: běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 8 785 mil. Kč
a kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 1 174 mil. Kč
Schválený rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 12 rozpočtových opatření bylo v roce 2006 provedeno
161 rozpočtových změn. Celkový objem upraveného rozpočtu k 6. 12.
2006 činil v oblasti výdajů 11 663 mil. Kč, příjmů ve výši 10 833 mil.
Kč a ﬁnancování v objemu 830 mil. Kč. Financováním byl do rozpočtu
Ústeckého kraje, nad rámec ﬁnancování ve schváleném rozpočtu, zapojen zůstatek ﬁnančních prostředků z roku 2005 ve výši 530 mil. Kč.

Výdaje za rok 2006 dle jednotlivých oblastí

61,8%

Bilance příjmů a výdajů za rok 2006

14,6%

Z

porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospoda- 0,1%
4,0%
ření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přebytkové se saldem ve výši 57
3,6%
10,8%
mil. Kč, viz tabulka č. 1. Celkové skutečné příjmy kraje v tomto období
0,5% 0,1% 0,5% 2,1% 1,6%
0,6%
činily 11 150 mil. Kč. V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní
příjmovou část Ústeckého kraje účelově vázané dotace v objemu 7 295 tabulka č. 2
v mil. Kč
mil. Kč, tj. 66 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především
schvá- upra- skutečZdroje ﬁnancování výdajů
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 011
Oblast
lený
vený nost
%
rozpočet rozpočet k 31.12. plnění
mil. Kč. Další část realizovaných příjmů v objemu 3 855 mil. Kč, tj. 34 %
vlastní % dotace %
2006
2006
2006
z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
6 343 6 855 6 853 99,98 830 12 6 023 88
Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozOblast dopravy a silničního hospodářství *) 1 478 1 726 1 625 94,10 1 449 89 176 11
počtovém určení daní a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy. V porovnání
s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 317 mil. Kč,
Oblast sociálních věcí a zdravotnictví
936 1 242 1 194 96,19 574 48 620 52
tj. o 3 %. Důvodem je vyšší plnění všech druhů příjmů.
Oblast kultury a památkové péče
165 176 173 98,27 169 98
4 2
Oblast hospodářské strategie kraje
75 160 228 142,74
95 41 133 59
(průmyslové zóny + veletrhy)
Oblast životního prostředí a zemědělství
49
53
50 94,96
44 88
6 12
Oblast evropských projektů
1
7
6 92,97
1 26
5 74
Zastupitelstvo
46
53
52 98,22
52 100
0 0
Krajský úřad
369 475 401 84,37 281 70 120 30
Fond rozvoje Ústeckého kraje
255 696 442 63,50 234 53 208 47
Fond vodního hospodářství ÚK
32
93
62 66,29
62 100
0 0
Fond obnovy Ústeckého kraje
0
24
7 28,95
7 100
0 0
Havarijní fond Ústeckého kraje
5
31
0 0,00
- - Rezervy
205
72
0 0,00
- - CELKEM
9 959 11 663 11 093 95,12 3 798 34 7 295 66
32%
66%
1%
1%
V tabulce č. 2 je uvedena celková rekapitulace výdajů (běžných a kapitádaňové příjmy
nedaňové příjmy
lových) po jednotlivých oblastech.
kapitálové příjmy
přijaté dotace

Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2006 činily 11 093 mil. Kč, z toho
běžné výdaje byly ve výši 9 380 mil. Kč, tj. 85 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 713 mil. Kč činily 15 % celkových výdajů
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly výdaje nedočerpány
o 570 mil. Kč, tj. o 5 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 140 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 99 %.
Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 430 mil. Kč, tj. čerpání na 80 %. Nízké plnění rozpočtu kapitálových výdajů bylo ovlivněno
zejména průběžným čerpáním ﬁnančních prostředků z peněžních fondů
Ústeckého kraje.
tabulka č. 1
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B

C
D
schvá- upralený
vený
rozpočet rozpočet
na rok k 31. 12.
2006
2006
Celkové příjmy
9 659 10 833
třída 1 - daňové příjmy
3 481
3 504
třída 2 - nedaňové příjmy
50
103
třída 3 - kapitálové příjmy
24
110
třída 4 - přijaté dotace
6 104
7 116
Celkové výdaje
9 959 11 663
třída 5 - běžné výdaje
8 785
9 520
třída 6 - kapitálové výdaje
1 174
2 143
Saldo příjmů a výdajů
-300
-830
Celkové ﬁnancování
300
830
třída 8 - prostředky minulých let
150
398
třída 8 - zůstatky fondů
0
282
třída 8 - investiční úvěr
150
150
Použitelné prostředky v kumulaci (E9 - D9)

E
F
skuteč- rozdíl
nost
E-D
k 31. 12.
2006

G
%
plnění

11 150
3 599
136
120
7 295
11 093
9 380
1 713
57
-57
-31
-42
16

102,93
102,72
131,14
109,41
102,52
95,12
98,53
79,96
10,94

317
95
33
10
179
-570
-140
-430
887
-887
-429
-324
-134
887

*) Z investičního úvěru byly ﬁnancovány investiční akce v oblasti dopravy
a silničního hospodářství ve výši 16 mil. Kč.
Oblast hospodářské strategie kraje – rozpočet byl přečerpán o 68 mil.
Kč. Důvodem je příchod strategického investora do průmyslové zóny TRIANGLE a s tím související poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v závěru
roku. Navýšení rozpočtu nebylo provedeno z časových důvodů. Krajský
úřad – rozpočet nebyl dočerpán ve výši 74 mil. Kč především z důvodu
úspor v rámci kapitálových výdajů oblastí majetkové a kanceláře ředitele.
Fondy rozvoje, vodního hospodářství a obnovy Ústeckého kraje – rozpočet nebyl dočerpán o 302 mil. Kč. Čerpání na fondech je postupné, souvisí
s poskytováním dotací vnějším subjektům nebo realizací projektů spoluﬁnancovaných z evropských fondů. Nedočerpané ﬁnanční prostředky se
převádí k použití do dalších let. Havarijní fond Ústeckého kraje, centrální
rezervy – v rámci hospodaření roku 2006 nebylo třeba čerpat ﬁnanční
prostředky.

Kapitálové výdaje v celkové výši 1 713 mil. Kč
byly v roce 2006 čerpány následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Fond rozvoje Ústeckého kraje
oblast sociálních věcí a zdravotnictví
oblast dopravy a silničního hospodářství
oblast hospodářské strategie kraje
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
oblast kultury a památkové péče
oblast životního prostředí a zemědělství
zastupitelstvo
krajský úřad
• oblast kanceláře ředitele
• oblast majetková
• oblast informatiky a organizačních věcí
• oblast ekonomická
• oblast územního plánování a stavební řádu

402 mil. Kč
367 mil. Kč
350 mil. Kč
245 mil. Kč
186 mil. Kč
46 mil. Kč
25 mil. Kč
23 mil. Kč
9 mil. Kč
28 mil. Kč
22 mil. Kč
8 mil. Kč
1 mil. Kč
1 mil. Kč

Oblast školství, mládeže
a tělovýchovy
Oblast sociálních věcí
a zdravotnictví
Oblast hospodářské strategie kraje
(průmyslové zóny + veletrhy)
Oblast evropských projektů
Krajský úřad
Fond vodního hospodářství
Ústeckého kraje
Oblast dopravy a silničního
hospodářství
Oblast kultury a památkové péče
Oblast životního prostředí
a zemědělství
Zastupitelstvo
Fond rozvoje Ústeckého kraje
Fond obnovy Ústeckého kraje

Rekapitulace zůstatku ﬁnančních prostředků
na účtu Ústeckého kraje za rok 2006
Stav ﬁnančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2006 byl 753 mil. Kč.
tabulka č. 3

v mil. Kč

1

ﬁnanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2006

680

2

celkem příjmy

11 150

3

investiční úvěr

16

4

celkem výdaje

11 093

5

ﬁnanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2006

753

6

nevyčerpaný zůstatek investičního úvěru

134

7

ﬁnanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2006 vč. převodu
poplatků za odběr podzemních vod z roku 2006

8

vratky nevyčerpaných ﬁnančních prostředků do státního rozpočtu

9

- 323
-3

účelové prostředky převáděné do roku 2007

- 21

10

ostatní ﬁnanční prostředky

- 27

11

zůstatek ﬁnančních prostředků k 31. 12. 2006

379

Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky
753 mil. Kč následující výdaje:
řádek č. 7
Finanční prostředky na účtech peněžních fondů k 31. 12. 2006:
Fond rozvoje Ústeckého kraje: 243 mil. Kč, Fond obnovy Ústeckého kraje:
17 mil. Kč, Fond zaměstnavatele: 1 mil. Kč, Havarijní fond Ústeckého kraje: 31 mil. Kč, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje: 31 mil. Kč.
řádek č. 8
Vratky do státního rozpočtu ve výši 3 mil. Kč se týkají státních dotací, které
nebyly do konce roku 2006 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a proto byly v rámci ﬁnančního
vypořádání vráceny do státního rozpočtu.
řádek č. 9
Přijaté účelové ﬁnanční prostředky ve výši 21 mil. Kč přecházející do roku
2007 budou použity v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
řádek č. 10
Ostatní ﬁnanční prostředky ve výši 27 mil. Kč je nutné vyčlenit takto:SOŠ
služeb a SOU Kadaň, příspěvková organizace – REKO domova mládeže
(z daru Severočeských dolů a.s.): 25 mil. Kč, ﬁnanční prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel:
2 mil. Kč.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou
ve výši 379 mil. Kč.
Tento zůstatek vznikl zejména z nevyčerpaných ﬁnančních prostředků
odboru investic (159 mil. Kč), centrálních rezerv (66 mil. Kč), odboru
dopravy a silničního hospodářství (46 mil. Kč), odboru kanceláře ředitele
(6 mil. Kč), odboru životního prostředí a zemědělství (5 mil. Kč) a dále
přeplněním daňových, nedaňových a kapitálových příjmů (95 mil. Kč).
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání 27. června
2007 odsouhlasilo celoroční hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2006 bez výhrad.
Podrobné informace k hospodaření Ústeckého kraje v roce 2006
jsou zveřejněny na adrese www.kr-ustecky.cz – Ústecký kraj
– Rozpočet Ústeckého kraje.
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červenec 2007

Hospodaření Ústeckého kraje pro všechny
Návrh na rozdělení volných ﬁnančních
prostředků z roku 2006
použití
investiční akce a velká údržba neproﬁnancované v roce 2006,
přecházející do roku 2007
rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
Fond hejtmana Ústeckého kraje
pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
– příspěvek zřizovatele
Průmyslová zóna TRIANGLE
SŠ technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace – projekt
„Výukový a tréninkový polygon pro profesní přípravu zaměstnanců
v průmyslových zónách Ústeckého kraje“
systém strategické komunikace přeshraniční spolupráce a zpracování
knihy „Ústecký kraj po sedmi letech“
projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“
výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
„Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém
kraji na rok 2006“
kampaň „Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji“
navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR
příspěvky zřizovatele na projekty:
SOŠ technická a SOU Louny – „Odborná výuková učebna – obor provoz
a ekonomika dopravy“
SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – „Zvýšení kvality vzdělávání
v oblasti služeb, zaměření turismu v Ústeckém kraji“
Evropská akademie, Děčín – „Zpracování, řízení a realizace projektové
činnosti v oblasti vzdělávání“
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf – „Internet – datová síť“
neinvestiční dotace na posílení činnosti divadelních a kulturních zařízení:
Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu
Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem
Statutární město Teplice pro Severočeskou ﬁlharmonii Teplice
Městské divadlo v Mostě, s. r. o.

v mil. Kč

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

objem
151
60
50
38
24
16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2006
Přezkum hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 byl proveden na základě platných právních předpisů Ministerstvem ﬁnancí ČR. Při přezkoumání
hospodaření Ústeckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající
v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu
se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti
územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky,
v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení
§ 7 odst. 2, zákona 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Za rok 2006 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz společností
Moody´s Investors Service. „Dobré ratingové hodnocení je pro kraj něco
jako pro soukromou ﬁrmu certiﬁkát kvality ISO podle mezinárodně uznávaných norem. Dávame tím jasnou zprávu přicházejícím i již zabydleným
investorům a našim obchodním partnerům – investice v našem regionu
a také obchodní partnerství, zajišťované ve spolupráci s Ústecký krajem jsou v kontextu podnikání v ČR dlouhodobě bezpečné, spolehlivé
a v maximální míře transparentní. A je to i jasná zpráva všem občanům
našeho kraje, nejen těm, kteří nám dali důvěru v krajských volbách. Nezávislá agentura potvrdila, že se svěřenými ﬁnančními prostředky vedení
kraje hospodaří účelně a s maximální rozvahou. Když to zjednoduším, už
několik let dostáváme za krajské hospodaření vysvědčení s jedničkami,“
konstatoval hejtman Jiří Šulc.

Vývoj struktury skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje
v letech 2003 – 2006 v mil. Kč

Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2012
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0,7
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12 000

N

ávrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2008 – 2012
je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, jako základní podklad pro zpracování rozpočtu kraje na rok 2008. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o ﬁnančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů. Do zastupitelstva
byl předložen vyrovnaný rozpočtový výhled v celkovém objemu:
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Některé nejvýznamnější akce roku 2006
Průmyslová zóna Triangle
Nejdůležitější událostí roku 2006
byl vstup prvních dvou investorů
do strategické průmyslové zóny Triangle a zahájení prací na výstavbě
dopravní a technické infrastruktury.
V červenci a srpnu byly podepsány
prodejní smlouvy na pozemky pro
výstavbu nových závodů společností s japonským kapitálem IPS Alpha
Technology Europe, s.r.o. a Hitachi
Home Electronics (Czech), s.r.o.
Ústecký kraj vloni realizoval stavební práce na šesti stavbách dopravní
a technické infrastruktury v rámci
2. etapy přípravy Triangle v celkovém objemu téměř 200 mil. Kč,
z toho objem ve výši přesahující
120 mil. Kč pokryla dotace z prostředků státu v rámci programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a téměř 80
mil. Kč ﬁnancoval kraj ze svého rozpočtu. Rozhodující podíl těchto staveb nezbytný pro bezproblémové
zajištění provozu obou japonských
investic v zóně Triangle byl dokončen v prvním pololetí 2007. Celkové náklady na stavby, jejichž úplné
dokončení zasáhne až do roku
2008, překročí objem 2 mld. Kč,
z čehož 1,5 miliardy pokryje státní
dotace a 0,5 mld. bude uhrazeno
z rozpočtu Ústeckého kraje.

Sociální věci a zdravotnictví
Zásadní investiční akci s významem přesahujícím Ústecký kraj
byla dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí n.L., p.o. Vloni ji kraj
zainventoval ze svého rozpočtu

by, například ÚSP Litvínov-Janov
(57 628 tis. Kč) s nádhernou střešní
nástavbou, stejné zařízení ve Snědovicích na Litoměřicku (11 728 tis.
Kč), v Nové Vsi v Horách na Mostecku (14 868 tis. Kč), ve Staré Olešce
na Děčínsku (8 159 tis. Kč), kde byly
mj. vyměněny výtahy nebo celková
rekonstrukce všech objektů Ústavu
sociálních služeb v České Kamenici
(37 709 tis. Kč). Významné investice směřovaly také do objektů Zdravotnické záchranné služby (např.
Litoměřice) a pod.

Doprava a silniční hospodářství
V loňském roce byla nejvýznamnější investicí stavba přivaděče
k průmyslové zóně Prosmyky (I. část)
za 230 milionů korun. 82 miliónů
stál nadjezd u RICO v Mostě, 17
mil. Kč tři okružní křižovatky v Litvínově, rekonstrukce silničního mostu
v Rumburku si vyžádala z krajského
rozpočtu 12 mil. Kč, další stavba
doprovodné silnice R7 (zóna Triangle) přišla na 9 miliónů stejně jako
silniční křižovatka ve Varnsdorfu.
Dalších rekonstrukcí bylo vloni asi
25 s náklady více než čtvrt miliardy
korun. Ústecký kraj se také sumou
175 mil. Kč podílel z poloviny na
obnově silnic po povodních na jaře
r. 2006, které zajišťovala Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje.
Ten této své příspěvkové organizaci
přispěl na provoz, běžnou údržbu
„krajských“ silnic i rekonstrukce či
projektové dokumentace částkou
přibližně půl miliardy korun.

Životní prostředí a zemědělství

V působnosti tohoto odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje byly
vynaloženy v loňském roce ﬁnanční
prostředky například: 2,9 milionu
korun na správu zvláště chráněných
území, 2,4 mil. Kč na podrobný
monitoring jakosti povrchové vody
v řece Bílině zaměřený na identiﬁkaci zdrojů znečišťování. Tři sta tisíc
korun bylo určeno na Koncepci
ochrany přírody a krajiny Ústeckého
kraje a v rámci ﬁnančních transferů
z Fondu vodního hospodářství kraje plných 44,4 milionů korun jako
dotace malým obcím na výstavbu
Jednou z mnoha investičních akcí vodovodů a kanalizací. V oblasti
ﬁnancovaných z rozpočtu Ústecké- zemědělství mj. 80 tis. Kč na Ekoho kraje byla vloni střešní přístavba, logickou olympiádu, 240 tis. Kč
zateplení a fasáda objektu v Ústavu byla dotace na projekt Krajského
sociální péče v Litvínově-Janově
informačního střediska pro rozvoj
zemědělství a venkova, 120 tis.
částkou přesahující 205 mil. Kč Kč bylo poskytnuto z programu
(z toho 68 z vlastních zdrojů a zby- podpory směrů rozvoje zemědělství
tek činily dotace státu). V loňském a venkovských oblastí projektu
roce byly také z rozpočtu Ústecké- Bioetanol Sever s cílem zvýšení
ho kraje provedeny rekonstrukce, efektivnosti výroby a zlepšování
opravy, zateplení či přístavby objek- ekonomiky zemědělských subjektů
tů, kde kraj poskytuje sociální služ- kraje.

Rating Ústeckého kraje za rok 2006

Mimořádné situace
Pro zlepšení stavu vybavení složek
integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje poskytuje kraj
každoročně příspěvky na pořízení
materiálního dovybavení. V roce
2006 přispěl kraj prostřednictvím
oddělení mimořádných situací odboru kanceláře hejtmana na činnost IZS zhruba 4 miliony korun.
Jednalo se zejména o vybavení krizových pracovišť (notebooky, dataprojektory a interaktivní projekční
tabule), pro zásahy poříční policie
2 komplety záchranných člunů,
hasiči ocenili nákup vyvážecí soupravy, tzv. Železného koně“, který
umožňuje snazší zásah v nepřístupném terénu a záchranáři doplnili
své vybavení pro záchranu lidských
životů o 2 deﬁbrilátory, přívěsné
vozíky, elektrocentrály a kontejner
na stanovou základnu.

Křížové cesty v Kadani či 643 tis. Kč
na rekonstrukci frontálního křídla
zámku v Libouchci).

2009
10 458

2010
10 589
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10 727
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11 009

Ve výhledu je v roce 2008 zahrnut investiční úvěr ve výši 200 mil. Kč pro
oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast zdravotnictví. Splácení
úvěru od roku 2008 do r. 2011 ročně ve výši 140 mil. Kč je navrženo
v rozpočtovém výhledu 50% (70 mil. Kč) úsporou v běžných výdajích
a 50% (70 mil. Kč) z kapitálových výdajů.

Vyrovnání rozpočtového výhledu:

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V roce 2008 byl výhled i přes částečné zapojení investičního
úvěru schodkový, od roku 2009 přebytkový. Vyrovnání bylo provedeno
v investiční oblasti:
• 2008 - snížení výdajů v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství
• 2009 – 2012 – zvýšení rezervy kapitálových výdajů o celý přebytek

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2008 – 2012:

★ Vzhledem k současnému systému ﬁnancování krajů lze v programovacím období EU 2007 – 2013 předpokládat problémy se zajištěním koﬁnancování a proﬁnancování evropských projektů, které bude přímo realiOdborníci z odboru školství, mlázovat kraj respektive jeho příspěvkové organizace.
deže a tělovýchovy konstatují, že
★ Vzhledem k realizaci Konvergenčního programu ČR (strategie snižopočet příspěvkových organizací
vání rozpočtového deﬁcitu tak, aby schodek konsolidovaných veřejných
zřizovaných ve školství zvolna, ale
rozpočtů nepřekročil 3% HDP) se předpokládá omezení výdajové stránky
trvale klesá. To proto, aby nepříznivý
státního rozpočtu.
demograﬁcký vývoj nezastihl síť kraj★ Predikce daňových příjmů Ministerstva ﬁnancí, ze které návrh rozpočtoských škol nepřipravenu. Zatímco
vého výhledu vychází, předpokládá nárůst u daňových příjmů krajů proti
v roce 2002 zřizoval kraj 189 škol
predikci roku 2007 o cca 7%.
a školských zařízení, vloni to bylo
★ Ústecký kraj uzavřel smlouvu na realizaci akce Přivaděč k průmyslové
154. Díky racionalizačním opatřením
zóně PROSMYKY ve výši téměř 1,6 mld. Kč. Z toho zdroje pro realizaci
(síť tzv. páteřních škol) klesají prostavby ve výši 1 mld. Kč (most) zatím nejsou zajištěné, předpokládá se
vozní výdaje, vloni činily např. 398,5
spoluﬁnancování z fondů EU.
milionu korun. V oblasti investičních
★ Po příchodu strategického investora do průmyslové zóny TRIANGLE se
nákladů bylo v roce 2006 schváleno
zóna stala jednou z hlavních priorit kraje. Vlastní výdaje na výstavbu včetcelkem 48 akcí a z rozpočtu kraje
ně výkupů pozemků jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu za předpokladu, že
uvolněno na ﬁnancování reprodukzásadní část výdajů bude uhrazena ze státní dotace.
ce nemovitého majetku ve vlastnic★ Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze
tví Ústeckého kraje a ve správě škol
velice těžko odhadnout vývoj nárůstu cen energií.
★ Zatím není zcela vyjasněno ﬁnancování zařízení sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účinnost od
r. 2007).
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

Školství

Vývoj zobrazený v grafech:
Vývoj výdajů v období:

v mil. Kč

Výdaje

skutečnost

běžné
kapitálové
splátky jistiny investičního úvěru

2003
7 677
923
0

běžné
kapitálové
splátky jistiny investičního úvěru

2008
8 929
1 502
140

Záběr je ze III. Mezinárodního folklorního festivalu v Krásné Lípě 2006

Kultura a památková péče
Nejvýznamnější investicí přesahující 40 mil. Kč byla kompletní
rekonstrukce románského křídla
Regionálního muzea v Teplicích,
které by se spolu s novou expozicí
mělo představit veřejnosti koncem
roku 2008. V Severočeské galerii
výtvarného umění v Litoměřicích
byly dokončené opravy parkánu
v celkové hodnotě téměř 3 mil. Kč.
Nákladem 2,7 mil. Kč byla dokončená oprava krovů a střech hospodářských stavení na prvním nádvoří
zámku Nový Hrad v Jimlíně. Kraj
vynaložil na provoz svých kulturních institucí částku 124 753 tis.
Kč a oproti předchozímu roku zvýšil
příspěvky o více než 4 miliony. Kraj
v rámci Programu regionální kulturní činnosti poskytl částku 4 mil. Kč
na podporu kulturních akcí – dotace získalo celkem 56 subjektů.
V Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek bylo na dotacích rozděleno 30 projektům (obce,
církve i právnické a fyzické osoby)
přes devět milionů korun (např. 850
tis. na restaurování 1. Zastavení

a školských zařízení celkem 431 748
tis. Kč, z toho činily kapitálové výdaje 403 847 tis. Kč a běžné výdaje
27 901 tis. Kč. Největší položkou
již řadu let představují investice na
rekonstrukce a obnovu dětských
domovů. Vloni byly ve výši 136,3
milionů korun (v tom např. DD Tisá,
Ústí n.L. – Truhlářova ul., Duchcov,
Žatec, Lipová a d.).
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především v souvislosti s realizací
krajských projektů podpořených
dotacemi z evropských strukturálních fondů, které administruje.
V roce 2006 bylo odborem evropských projektů na předﬁnancování
a spoluﬁnancování těchto projektů
vynaloženo přibližně 68 mil. korun
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Peníze z krajského rozpočtu byly
použity například při realizaci první
fáze projektu výstavby silničního přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky
na Litoměřicku nebo na vytvoření
internetové aplikace Cykloportál.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Hejtman daroval dětem krásné dárky

červenec 2007

Fotokvíz
N

D

ostat od hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce dárek
v podobě horského kola těsně před
prázdninami, to se hned tak leckomu nepodaří. A představte si, že
krajský politik rozdal hned tři na
dopravním hřišti v ústecké čtvrti
Krásné Březno, kde se uskutečnila
dopravně - bezpečnostní soutěž
dětí ze 12 dětských domovů, které
kraj řídí. K tomu navíc ještě tři MP
3 přehrávače. Obdarovanými byli
Roman Marton z Dětského domova
v České Kamenici, Daniela Mandzuková a Veronika Miková, obě
z Dětského domova v Krupce, dále
Martin Karaba z Dětského domova
v Hoře sv. Kateřiny, Robert Jerie ze

stejného zařízení a Filip Horváth
z domova v Chomutově. Všechny
dárky od představitele kraje stály
bezmála 20 tisíc korun.
„Těší mne, kluci a děvčata, že se
vám námi připravená soutěž líbila, že jste bojovali fér a také, že se
vám vydařilo počasí, protože ﬁnále soutěže jsme záměrně situovali
sem, na dopravní hřiště do Ústí nad
Labem – Krásného Března. Ústecký
kraj spravuje celkem 17 dětských
domovů a jsem rád, že se sem sjelo
přes šedesát reprezentantů ze dvanácti z nich,“ řekl hejtman k dětem.
Právě z jeho iniciativy, za spolupráce
Policie ČR – Správy Severočeského
kraje, odboru dopravní služby v Ústí

nad Labem a Ministerstva dopravyBESIP, regionálního pracoviště v Ústí
nad Labem, byla připravena akce
na téma Bezpečné silnice Ústeckého kraje. Její první část byla určena
především profesionálním pracovníkům a zástupcům obcí. Druhá
patřila dětem z dětských domovů,
zřizovaných Ústeckým krajem. Pro
chlapce a děvčata byla připravena vědomostní a výtvarná soutěž
s dopravní tématikou. Jejím cílem je
podporovat zájem mládeže o problematiku dopravy a bezpečnost
silničního provozu, přispět k jejich
správnému myšlení a odpovědnému chování na pozemních komunikacích.

„Jsem přesvědčený, že takové
akce mají smysl. Dopravní tématiku jsme volili záměrně, protože
nehody dětí na vozovkách, jejich
těžké úrazy, zranění i následky,
jak dokumentují statistické údaje,
jsou rok od roku vážnější a varující. Děti si do dalšího života odnášejí vážné zdravotní komplikace
a často už nikdy nemohou naplno žít tak, jako před tím,“ uvedl
Jiří Šulc. Dodal, že soutěž pro děti
z dětských domovů měla příjemným způsobem navodit chuť věnovat se této problematice prakticky
a zábavnou formou si zaﬁxovat
zásady, které by je právě od úrazů
na silnicích měly uchránit.

aši milí čtenáři, ani čas dovolených a prázdnin neubral
na četnosti příspěvků, které jsme
obdrželi do rubriky Fotokvízu.
Všichni jste zvládli námi zadaný
úkol a bez zaváhání jste poznali, že nám šlo o barokní plastiku
sochy sv. Jana Nepomuckého,
stojící u silnice (u polní cesty do
bývalé pískovny) z Nových Třebčic
do Vitčic na Chomutovsku. Těší
nás i připsané drobné poznámky,
kterými nám dáváte najevo, že
se vám fotokvízové hádanky líbí,
že vám připravují zajímavé chvilky a těšíte se na nové. Odměna
v podobě zajímavého dárku od
Ústeckého kraje tentokrát putuje
do Chomutova Emilu Dadučovi, dále do Teplic Vladimírovi
Studeckému a také do Ústí
nad Labem Filipovi Humlovi.
Věříme, že nám budou i nadále
nakloněni i ti, kteří pravidelně rubriku sledují, odpovídají
na naše všetečné otázky, ale
zatím se jim Štěstěna vyhýbala. Držíme všem palce!
Dnes vás zavedeme na
náměstí do Libochovic, kde stojí kulturní památka, vyhlášená
roku 1958. Jedná se o barokní
pískovcový sloup, postavený
v roce 1709. Představuje sochu
Panny Marie se svatozáří na

vrcholu sloupu, obklopeného třemi sochami stojícími na soklu
(malý Ježíšek, sv. Anna, sv. Josef).
Celá sochařská výzdoba je kompozicí Svaté rodiny. Sloup byl zbudován na náklady Anny Tajcíkové,
vdovy po primasovi Jakubovi Tajcíkovi, což oznamuje český dedikační nápis na postamentu sloupu.
Menší opravy na sloupu proběhly
před více jak deseti lety. Současné
restaurátorské práce na sochách
a dekorativních prvcích provedl
ak. soch. Michael Bílek. Ústecký
kraj v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
na rok 2006 přispěl na obnovu
sloupu určitou ﬁnanční částkou. Zapřemýšlejte o jakou výši
z celkových nákladů ve výši
298 200,- Kč asi šlo. Kdo
bude nejblíže, vyhraje! Napovíme, že částka není vyšší
než 200 tisíc, ani nižší než
120 tisíc korun. Sloup je ve
vlastnictví města Libochovic,
které ﬁnancovalo zbytek.
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.

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.
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. Poněvadž

jsme nedávno uzavřeli první
půlrok naší soutěže, připomeňme si, kteří autoři (v tomto
případě samé ženy!) dostanou
koncem prázdnin slibované
ceny: Ivana Malířová ze Žatce
(leden), K. Svatošová z Děčína
(2), Aneta Velátová z Teplic (3),
Jarmila Maťátková ze Žatce (4),
Naděžda Nováková z Roudnice n. L. (5) a Marcela Dadučová

z Chomutova (6). Těšíme se na
vaše příspěvky, a to do 17. srpna.
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
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Stručně
★ Na Hudebním festivalu L. van Beethovena vystoupilo v koncertním sálu teplického lázeňského domu Beethoven smyčcové Zwiebelovo
kvarteto z Bratislavy se sólistkou Lenkou Kozderkovou (ﬂétna). Koncert,
na němž zazněla díla L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Rejchy
a I. Zeljenky, významně přispěl k propagaci umění mladých slovenských
interpretů.
★ Sedmý Litoměřický ﬁlmový festival se uskuteční ve dnech 22.
– 26. srpna, tentokráte s podtitulem „Střet generací“. V kině Máj, Divadélku Minimax a Letním kině na Střeleckém ostrově se budou promítat
naše i zahraniční hrané ﬁlmy či dokumenty. Návštěvníky čeká i bohatý
doprovodný program, např. koncerty či výstava ﬁlmových plakátů. Akci
ﬁnančně podpoří mj. Ústecký kraj.

Z činnosti Regionální obce Slováků v Teplicích

T
Co pro mne znamená
Ústecký kraj
Náš kraj, to jsou pro mne nostalgické vzpomínky na prožité krásné dětství, mládí a kus života do
nynějších sedmdesáti let. Zažila
jsem celou přestavbu Ústí nad
Labem, kdy vyrůstalo z válečných
trosek nebo nové stavby, které tu vznikly v posledních dvou
desetiletích. A hlavně počátkem

nového tisíciletí. Mění se před
očima, a je to pěkné. Vzpomínám
také na časté výlety do bývalého
Lumpeparku, na „starou“ Větruši,
k vodopádům ve Vaňově, na Telnici, kam dříve jezdila tramvaj.
Kolikrát jsem také byla na tradiční
pouti na památném Řípu a stejně ráda vzpomínám na nádheru
labského údolí, a to nejen když
jarně kvete, od krajského města až k Litoměřicím a hlavně na

dominantu hradu Střekova. Miluji
tenhle kraj a nikdy bych nemohla žít jinde. Jsou tady pochováni
moji rodiče a narodily se tady
moje děti, které by také neměnily
a nehodlají své rodné místo nikdy
opustit. Přeji Ústeckému kraji
i mému milému Ústí, aby nadále
vzkvétaly do krásy a aby tu lidé
byli spokojení. Já jsem.
Jiřina Tyburcová
Ústí nad Labem
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rii závodu vyhrála Němka Hanke
Kupfernagelová, druhá byla závodnice Rakouska Andrea Grausová
a třetí Francouzka Edwige Pitelová. „S panem předsedou senátu
Přemyslem Sobotkou jsme také
kromě dekorování vítězek Tour de
Feminin hovořili o rozvoji Krásnolipska, především o možnostech volnočasových aktivit zdejších obyvatel
a samozřejmě také o Národním
parku České Švýcarsko, o budování infrastruktury cestovního ruchu
a dalších záležitostech zdejšího
regionu.“ (Na snímku Přemysl Sobotka a Radek Vonka s vítězkou
H. Kupfernagelovou z Německa
a nejlepší závodnicí ČR M. Růžičkovou, která byla celkově šestá.)

neděli 15. 7. skončil jubilejní
20. ročník cyklistického etapového závodu žen, které ve Šluknovském výběžku, ale také na území
Německa a Polska, soutěžily o další
body do Světového poháru 2. kategorie. Vyvrcholení závodu, který se
ve dnech 12. – 15. 7. jel o Cenu Českého Švýcarska, byli přítomni také
předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka (ten
spolu s hejtmanem Ústeckého kraje
Jiřím Šulcem převzal nad závodem
záštitu) a Radek Vonka, náměstek
a zástupce krajského hejtmana.
V centru třiapůltisícové Krásné Lípy
předal Přemysl Sobotka poháry nejlepším závodnicím a Radek Vonka
vítězné šerpy. Už popáté v histo-
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Tour de Feminin 2007 na silnicích Šluknovského výběžku

eplická organizace se v první
polovině roku 2007 zaměřila
zejména na kulturně společenské
akce. Výbor vedený předsedkyní Editou Havlasovou připravil zájezdy za
kulturou, poznáním i turistikou do
Drážďan a do Krušnohoří na Chomutovsko a na Hudebním festivalu
L. van Beethovena se podílel prezentací mladých slovenských umělců.
První zájezd uspořádaný s Židovskou obcí v Teplicích směřoval do
saské metropole Drážďan. Po prohlídce Nové synagogy (postavené
v letech 2000 – 2001) a židovského
hřbitova (založeného v roce 1867)

výletníci navštívili v centrální části
Starého města nově zrekonstruovaný kostel P. Marie (původně stavba
z 1. poloviny 18. století) a zejména
světoznámou galerii Zwinger, kdysi
sídlo saských kurﬁřtů v raněbarokním slohu ve 2. polovině 17. st.
na místě gotického hradu zpustošeném za husitských válek a renesančního zámku zničeného během
třicetileté války. Od horského hotelu Lesná z hřebenů Krušných hor ve
výšce 920 m n. m. následovala pak
pěší procházka překrásnou přírodní
scenérií do údolí.
(text a foto P. Budinský)
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