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Vážení a milí čtenáři,
když se minulý týden přihlásilo astronomické léto, uvědomil
jsem si, že jsme v kalendáři od
ledna již otočili hodně listů.
Polovinu roku už máme totiž
za sebou. Ústecký kraj prožívá
v posledním čase skutečně hektické dny, diář mám přeplněný
akcemi a událostmi, které mám
absolvovat a na které nesmím
zapomenout. K těm dominantním jistě patřily i celostátní Hry
III. olympiády dětí a mládeže.
Měl jsem tu čest na Zimním
stadionu v Ústí nad Labem uvítat 4 126 sportovců, jejich trenéry a doprovodné týmy. Když
jsem společně s nimi prožíval
tu neopakovatelnou atmosféru, uvědomil jsem si, že naše
děti a mládež mají nyní obrovské možnosti a šance. Ve skrytu duše jen doufám, že většina
z nich si náš region vybere za
místo, kde zakoření, kde zúročí, co dostali ve svých rodinách
a školách do vínku, že tu najde
uspokojivé zaměstnání a také
věřím, že zde založí své rodiny. Na straně druhé dnešních
novin se vyjadřuje můj kolega a dva zastupitelé na téma,
které volně navazuje na to
o čem byla již řeč. Je jím obdobný sportovní svátek, jen o něco
větších rozměrů. Uvažované
letní Olympijské hry v Praze
v roce 2016 nebo o čtyři roky
později. Jejich stanoviska stojí
za povšimnutí. Neméně tak
i řada informací, které zaplnily
další stránky Krajských novin.

Zajímavé investice
Domnívám se, že takovými
jsou rovněž investice, kterými
Ústecký kraj zachraňuje a napravuje nezájem a lhostejnost
státu. Byl to právě on, jenž kraji
předal před třemi roky nemocnice a zdravotnická zřízení
v zuboželém stavu, jak technickém, tak morálním. Proto
mě těší, že kraj udržuje aktivní
spolupráci s řadou společností,
které mají společný náhled na
řadu problémů a mají snahu
pomáhat. Nyní to byla společnost ČEZ Distribuce, a.s., která
předala Nemocnici Most, zdejšímu dětskému oddělení, dva
symbolické šeky v celkové hodnotě 1,3 milionu korun. Nové
investice se stále častěji dostávají do našeho regionu i prostřednictvím zahraničních podnikatelů a ﬁrem. Tento měsíc
to například byl izraelský investor TIVALL, který se usadil
v průmyslové zóně v Krupce.
Průběžně také opravujeme
naše krajské komunikace, stavíme nové bezpečné křižovatky s kruhovými objezdy a rekonstruujeme mosty. Těch událostí bylo v našem kraji v červnu skutečně mnoho a řada
odkazů na ně je zachycena na
stránkách našich novin.
Přiznám se, že vidina příštího měsíce je pro mne lákavá
a zajímavá. Přichází čas našich
dovolených, léto je nádherné
roční období! Těm, kteří se na
něj těší stejně jako já, přeji,
aby si co nejvíce odpočinuli,
obnovili své fyzické i duševní
síly a vrátili se do svých domovů spokojeni a zdrávi.

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně
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Ústecký kraj patřil mládí, sportu
a ideálům olympismu

P

o měsících příprav byly v úterý
19. června večer zahájeny na
Zimním stadionu v ústecké čtvrti
Bukov mládežnické hry letošní
olympiády pořádané Ústeckým
krajem. Krátce před devátou hodinou večerní je dle olympijského protokolu zahájil hejtman
Jiří Šulc: „“Dovolte, abych tímto
prohlásil Hry třetí Olympiády dětí
a mládeže České republiky pro
rok 2007 za zahájené!“

Večerní komponovaný sportovněumělecký program začal v bukovské hale už před šestou hodinou
a během více než dvou hodin se
při něm představili mladí sportovci
z řady sportovních klubů a oddílů
Ústeckého kraje, tanečníci, hudebníci, mažoretky a další účinkující.
Sledovalo je přes čtyři tisíce mladých sportovců a dalších účastníků Her ze všech čtrnácti krajů ČR, Poslední okamžiky před zapálením olympijského ohně. Zprava jsou náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka, Květa Jeriová-Pecústecká veřejnost a v hledišti zasedli ková, Oldřich Svojanovský, Kateřina Neumannová, ústecký primátor Jan Kubata a Jan Čaloun. Na druhém snímku právě hejtman Jiří Šulc oﬁciálně
na čestném místě například krajský zahajuje letošní sportovní klání.
hejtman Jiří Šulc, jeho náměstek
a zástupce Radek Vonka, předseda Jiráska převzali tři chlapci a tři dívky V rámci programu, jenž moderoval překvapení (příjezd silných motorek sportovních disciplin letošních her
Českého olympijského výboru Milan první medaile, a to za Běh olympij- sportovní redaktor České televize s olympijskými vlajkami na plochu a tři kategorie umělecké.
Jirásek či primátor města Ústí nad ského dne, jenž byl na pořadu již Petr Vichnar, došlo na řadu rozho- Lví arény) a symbolicky se krátkými
Labem Jan Kubata. Z rukou Milana odpoledne na Mírovém náměstí. vorů se známými osobnostmi i na etudami představilo všech osmnáct
Pokračování na str. 5

Silnice mezi Ústím a Děčínem za 154 milionů korun

S

ilnice druhé třídy č. II/261 vedoucí po pravém břehu Labe
mezi Ústím nad Labem a Děčínem
je už několik let ve správě Ústeckého kraje a tak jako tisíce dalších
kilometrů silnic II. a III. třídy, které
kraj „získal“ od státu, potřebuje
pořádnou rekonstrukci. Kromě
hustého provozu včetně těžkých
nákladní vozidel ji před pár lety
poškodila i pětisetletá voda. Ústecký kraj zařadil rekonstrukci této silnice do plánu zlepšování dopravní
infrastruktury a už se začalo.
Asi uprostřed cesty mezi krajským městem a Děčínem, v obci

Těchlovice, byla v úterý 29. května
zahájena náročná oprava. Oﬁciálního aktu se zúčastnil hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc (na snímku), člen rady kraje René Budjač,
ředitel oblasti Čechy-západ Staveb silnic a železnic Jaromír Pešek, hlavního zhotovitele stavby,
zástupci subdodavatele společnosti Silnice a mosty, starostka obce
Těchlovice Jaroslava Hýlová a další
hosté. Stavba, kterou kraj investuje částkou 154 milionů korun,
bude dokončena v listopadu roku
2008 a silnice bude vždy alespoň
v jednom pruhu průjezdná.

Krajská zdravotní později
R

ada Ústeckého kraje doporučila
zastupitelstvu odložit transformaci pěti nemocnic. Nemocnice
v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Mostě a Chomutově měly být
k prvnímu červenci sloučeny do
jedné společnosti s názvem Krajská
zdravotní a.s. Důvody pro odložení
tohoto kroku, pravděpodobně do
1. října t.r., jsou technické. Jednak
Ústecký kraj ještě čeká na vyjádře-

ní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a druhým důvodem
je uzavření tak zvaných Dohod
o narovnání. Ty umožní Ústeckému
kraji vstoupit do závazků dosavadních příspěvkových organizací. Tyto
dohody muselo schválit zastupitelstvo kraje, které ale zasedalo až
27. června. Tedy tři dny před původně zvažovaným spuštěním celé
transformace.

Dar mostecké
nemocnici – str. 4
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Olympiáda

Zamyšlení Antonína Terbera

Obyvatelé kraje dotují odvoz odpadů v Teplicích a Mostě
T

ak se rok s rokem sešel a my
jsme měli možnost seznámit
se s tím, jakým způsobem Ústecký kraj poposkočil nebo propadl
v množství vytříděného odpadu.
A je tady dobrá zpráva – o propadu nelze vůbec mluvit. Zvýšení
množství vytříděného odpadu na
jednoho člověka bylo pro mne velice milým překvapením. Dokonce
jsem si několikrát ověřil, jestli náhodou nedošlo někde během výpočtů
k chybě, která by přinesla klamné
výsledky. Chyba se nekonala a o to
větší radost jsem měl z letošního
rozdělování cen v soutěži o Skleněnou popelnici, která nakonec putovala do České Kamenice.
Jako vždy ale každou radost musí
kalit nějaká drobnost, která sladké chuti úspěchu přidává hořkého nádechu. Ani letos tomu není
jinak. A co že se stalo letošním
pelyňkem? Není to žádné překvapení. Lidská zbrklost, populismus a nedostatek selského rozumu. Bohužel je mezi námi těchto
úkazů víc než dost. Ale pojďme
se podívat na některé konkrétně.

V oblasti separovaného odpadu
v kolonce PET láhví jsme velmi dobří. Sice ne tak dobří jako Německo,
ale jsme skutečně skvělí. Třídění
těchto umělých hmot není samoúčelné a – jak já rád říkám – netřídíme odpad, ale vybíráme surovinu
pro nové výrobky. Dnešní cesta
PET je sice trochu komplikovaná,
protože než se dostane do našeho
spotřebního koše v přepracované podobě, objede celý svět, ale
i tak to znamená, že tato hmota
se nikde nehromadí a neustále
koluje. My sebereme, nadrtíme,
odvezeme do Německa, tam se drť
naloží na lodě, které plují do Číny.
Tam si zamnou ruce a vyrobí třeba
bundu, kterou nám rádi prodají
nazpátek. A do tohoto systému
se najednou chtějí vložit rádoby
ekologové se svými představami
o vytvoření systému vratných láhví. Zdánlivě bohulibý nápad ovšem
pod drobnohledem dostává pokřivené kontury. Znamenalo by to
ohromné investice do vytvoření
systému pro zpětný odběr (výroba a fungování odběrných maši-

nek potřebuje energii!), výstavbu
nových skladovacích prostor (tady
je kus hezkého pole – tady to bude
stát!), nakoupení dalších kamionů
pro přepravu sebraných láhví (co je
nám do toho, že se už dnes nedá
po českých silnicích jezdit a naše
kamiony mají Euro 4, takže skoro nečmoudí), nakoupení mycích
linek (tlak vody zase potřebuje
energii, vody je dost – vždyť jí každou chvíli máme až po krk, a nějaká ta drobná chemikálie se v tom
zmatku ztratí…). Tak nevím – je
zpětný odběr PET láhví skutečně
tak dobrý nápad?
Druhou dávkou otrušíku v mém
kaﬁ byla zpráva, která vyskočila
v médiích právě v den sváteční
– v den vyhlášení nejlepších obcí
a měst v soutěži o Skleněnou
popelnici 7. června. Město Most
si vzalo příklad z Teplic a zrušilo
poplatky za odvoz odpadu pro své
občany. Občané tleskají, někdo si
svůj piedestal zvýšil o pár centimetrů a to, že Teplice jsou nejhorší
v třídění odpadů a tudíž se nejvíce podílejí na zaneřádění našeho

životního prostoru, to už raději
taktně zamlčíme. Je to takzvaně
rána pod pás – ale ne obyvatelům
Teplic nebo Mostu – je to rána
všem deseti miliónům lidí v republice, protože tím, že se Mostečané
a Tepličané nemusí podílet ﬁnančně, je likvidace odpadů placená
z rozpočtového určení daní – z daní nás všech. Když pominu tenhle trochu spekulativní argument – zřejmě už obě města
mají vše, co potřebují a neví,
co s penězi. Už nepotřebují
opravené chodníky a silnice,
už nepotřebují svítící lampy, už nepotřebují
pečovat o trávníky a jinou
z e l e ň .
Neznám

podrobný rozpočet Mostu a Teplic,
ale znám čísla z Litoměřic. Kdyby se
k podobnému kroku rozhodli právě
tam (a já doufám, že se tak nestane), přišel by roční rozpočet zhruba o deset miliónů korun, což by
znamenalo o deset milionů méně
na investicích právě do chodníků,
ulic, osvětlení a třeba i kultury a sportu. Co říkáte
Litoměřičtí? Líbil by se
vám odvoz odpadu
zadarmo?
Antonín Terber
člen Rady
Ústeckého
kraje
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Z jednání rady
☞ Krajská rada projednávala
rozdělení ﬁnančních prostředků
v „Programu poskytování podpor
na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006 – 2009“,
v němž je pro letošní rok celkem
14,920 milionu korun. I když
o většině dotací rozhodovalo krajské zastupitelstvo, radní schválili
uzavření smluv se 14 společnostmi
a fyzickými osobami.
☞ Moravskoslezský kraj obdrží
od Ústeckého kraje dotaci, která
představuje podíl Ústeckého kraje
na ﬁnancování nákupu centrálního videokonferenčního bodu,
který bude umístěn v ostravské
budově Moravskoslezského kraje.

Videokonferenční systémy budou
na základě usnesení Rady Asociace krajů České republiky postupně
pořizovány ve všech krajích.
☞ V příštím roce přibude vysokoškoláků, pobírajících od Ústeckého
kraje prospěchové stipendium ve
výši 20 tisíc korun. Rada Ústeckého kraje schválila pro akademický
rok 2007 – 2008 zařazení až stovky stipendistů k stávajícím, kterých
je v současné době 225.
☞ Společnost IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., podnikající ve
strategické průmyslové zóně Triangle, obdrží vlajku Ústeckého kraje.
O jejím darování rozhodli krajští
radní dne 13. 6. 2007.

Navštívili nás

S

vou návštěvu v Ústeckém kraji
zahájil ministr Petr Gandalovič
v Bílině, v sídle Severočeských dolů
a.s. Řeč byla především o rekultivacích. Zástupci ﬁrmy seznámili
Petra Gandaloviče a hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce s rozsahem a stavem dosud rekultivované krajiny. Z prezentovaných
materiálů vyplynulo, že více než
80% zrekultivované krajiny je
zalesněno nebo slouží k zemědělským účelům. Co se rozsahu této
přírodě navrácené krajiny týče, řekl
Vratislav Ondráček, vedoucí odboru přípravy území a rekultivací
Severeočeských dolů a.s.: “Nůžky
mezi krajinou zničenou těžbou
a krajinou rekultivovanou se rozevírají ve prospěch přírody.“
Ministr s hejtmanem také navštívili radovesickou výsypku, kde už
byla rekultivace ukončena. „Chybí tu člověk,“ shrnul své pocity
z procházky hejtman Jiří Šulc.
Názor, že při rekultivování krajiny
je více potřeba myslet na její využití člověkem, s ním sdílel i ministr
zemědělství Petr Gandalovič. Ten
naznačil, že jednou z cest by
mohlo být i zatraktivnění krajiny.

Další zastávkou Petra Gandaloviče, Jiřího Šulce a jejich doprovodu bylo největší české vinařství
Chrámce na Mostecku navazující
na původní středověkou tradici
pěstování vinné révy na Mostecku a zároveň bylo prvním, kde
byla réva použita jako rekultivační rostlina. Ministr Gandalovič si
s majitelem vinařství Ivanem Váňou
povídal také o obtížích českých
pěstitelů révy. Podle vinaře Váni je
řešení poměrně jednoduché: „Od
státu chci jen, aby mi snížil daně
a o víc se nestaral.“
U chrámeckých vinic se k ministru Petru Gandalovičovi a hejtmanovi Jiřímu Šulcovi připojil ještě
radní Ústeckého kraje Antonín
Terber. Společně pak odjeli na hřebeny Krušných hor, kde se setkali
s lesníky. Hovořili s nimi především
o potřebě změnit složení lesů.
Dosud převažující nepůvodní jehličnany totiž nejsou odolné proti
charakteru našeho klimatu ani
škůdcům. Součástí projížďky krušnohorskými lesy byla také zastávka u vodní nádrže Fláje, která
zásobuje pitnou vodou významnou část Ústeckého kraje.

Fotorám
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Bude-li olympiáda v Praze, měl by
se na ní podílet i Ústecký kraj?
M

inulý týden bylo v našem
kraji ukončeno pětidenní
klání mladých sportovců, účastníků Her III. Olympiády dětí a mládeže ČR 2007. V souvislosti s tím
jsme položili třem zastupitelům
otázku: Náš kraj hostil Olympiádu,
zatím „jen“ mládežnickou a republikovou; myslíte si, že by se
Ústecký kraj měl či mohl podílet
i na některých akcích případných
Her letní olympiády 2016 (2020),
pokud je Mezinárodní olympijský
výbor přidělí Praze?

podílel i Ústecký kraj. Počkejme na
rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, pokud bude kladné,
pojďme s Prahou do toho! Je to
samozřejmě zatím jenom moje osobní stanovisko, ale věřím, že občané
tohoto regionu, významné ﬁrmy
a společnosti či krajští radní a zastupitelé budou uvažovat podobně.
Byla by to obrovská práce, nekonečné úsilí i spousty peněz, ale náš kraj
by určitě zaznamenal rozvoj zvaný
skokový. Nebojme se toho! Mladým
sportovcům, kteří byli minulý týden
v našem kraji, je dnes 12 či 15 let,
Radek
v době uvažované Olympiády v PraVonka
ze budou řekněme o dvanáct let
(ODS)
starší, a to je ideální věk pro vrchonáměstek
lového a úspěšného sportovce
a zástupce
a mnozí z nich budou v té době určihejtmana
tě v reprezentacích země. Právě těm
Ústeckého
mladým lidem, které náš kraj hostil,
kraje
bych Olympiádu v České republice
přál nejvíce. Nebudu teď hovořit
o ekonomické či politické atmosféře v naší zemi a kraji, jenom říkám:
Loni před jarem „soutěžil“ Ústec- Prahu jsme vloni porazili, za devět či
ký kraj s dalšími kraji naší země třináct let jí pomůžeme s organizací
i s hlavním městem Prahou o to, kdo „velkých“ Olympijských her.
uspořádá třetí celorepublikovou letní olympiádu mládeže. Vyhráli jsme Oldřich
a teď už můžeme hodnotit celé Hry. Bubeníček
Podle mého názoru i dle mnoha (KSČM)
svědectví účastníků her, sportovců, člen Zastutrenérů, představitelů jednotlivých pitelstva
regionů a také členů výkonné- Ústeckého
ho výboru Českého olympijského kraje
výboru, kteří byli v našem kraji, jsme
připravili a uspořádali Hry na úrovni. Byl to opravdový vrchol letošní
sportovní sezóny v České republice;
máme nové zkušenosti a ty jistě
Téma Olympiáda v Praze se
v mnoha směrech uplatníme i při nevyskytlo poprvé, ale tentokrát
dalších podobných akcích, nejen se hovoří o přihlášce konkrétněsportovních. Pokud se týká té vzdá- ji. Ovšem z dnešního pohledu si
lené doby, hovoříme-li o možných nedovedu představit, kdo by celou
Letních olympijských hrách v Praze, přípravu ﬁnancoval. Pokud zůstakteré by mohly, ale také samozřej- nu v oblasti sportovní magie, tak
mě nemusejí být, v roce 2016 nebo naše republika je tak maličká, že by
o čtyři roky později, já osobně jsem Olympiáda probíhala prakticky ve
rozhodně pro to, aby se na nich pak všech krajích. Náš – Ústecký – by

měl určitě co nabídnout. Atraktivní by byl umělý kanál v Račicích
a pan Pecka by jistě uvítal tolik
potřebnou generální rekonstrukci zázemí. Pro fotbal by se nabízel
moderní stadion v Teplicích, i když
pro variantu 2020 by musel stejně
projít rekonstrukcí. Kadaň by zase
mohla přivítat pozemní hokejisty
nebo hokejistky. Víceúčelovou halu
staví Teplice a zájem o prezentaci by asi mělo i krajské město Ústí
nad Labem a Most. Jsou olympijské
sporty, které u nás nemají tradici
a zázemí a ty by také některé mohly
být v kraji.
Když se vrátím do reality, tak si
myslím, sice stověžatá, ale malá
Praha nemá šanci uspět v tvrdé konkurenci zájemců. Alespoň pokud se
budou opakovat jména měst, která
se v posledních letech v přihláškách
objevují. Proto je dobré, že se u nás
pořádají letní a zimní olympiády
dětí a mládeže, které dávají mladým možnost vyniknout i s pocitem
reprezentace svého kraje. A nakonec při přípravě právě skončené
dětské olympiády bylo tolik starostí, že bychom měli zůstat na zemi.
V Athénách byly výpravy z 202 zemí
a krajů máme 14, to se zvládne
lépe...
Tomáš
Kříž
(ČSSD)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Ambice současného vedení hlavního města Prahy, uspořádat zde
v roce 2016 olympijské hry, se jistě zdají mnohému občanovi České
republiky jako lákavá a lukrativní
záležitost. Olympiáda má poten-

cionálně určitě spoustu ekonomických a jiných beneﬁtů pro naši
zemi. Příkladem může být zvýšení
prestiže České republiky u turistické veřejnosti... Zajímají mne ovšem
také makročísla, jaká je předpověď
a jak reálná tato předpověď je.
Zatím jsem neviděl odhady potřebných miliardových investic ani odhady jejich návratnosti. Nu, ﬁrem,
které se zabývají ekonomickými
odhady máme dost. Jen pozor na
Český statistický úřad... doufám, že
odhady nákladů nebudou záměrně
zkresleny, jak bývá v poslední době
škodolibým českým zvykem. Na
takovéto „zábavě“ by totiž mohla
prodělat celá naše republika. Překonají-li pořadatelé olympiády všechna úskalí spojená s odhady nákladů
a jejich návratnosti, později lobistická a nakonec investičně-stavební
úskalí, pak bychom u nás olympiádu mohli mít. Záměrně se zmiňuji
o „nás“, čímž myslím ČR a nejen
Prahu. Osobně chápu přípravu na
olympiádu jako spolupráci mezi
regiony. Praha podle mého názoru
nebude mít bez podpory přilehlých
i vzdálenějších regionů šanci olympiádu uspořádat. Co může nabídnout Ústecký kraj – když přehlédnu
současné infrastrukturní možnosti – sportoviště, hotely, zázemí
pro turisty? V dnešní době toho
bohužel moc není. V případě, že se
pražští organizátoři rozhodnou jít
do olympijských příprav, neměl by
Ústecký kraj stát v pozadí, ale podpořit tyto snahy. Ekonomický přínos
by pro náš strukturálně postižený
kraj spočíval nejen v přílivu investic,
ale i ve zlepšení image našeho kraje
pro turistickou veřejnost. Olympiáda v Ústeckém kraji by nemusela
být chimérou, ovšem vstupních premis, které rozhodují o úspěšnosti
celé akce, je zatím příliš a na většinu
zatím neexistuje jasná odpověď, ale
třeba se dočkáme. Čas, ten expresní rychlík, kvapí...

Nový závod TIVALL zahájil výrobu v Krupce
I

zraelská ﬁrma Tivall – přední výrobce bezmasých potravin – otevřela svůj závod v průmyslové zóně
v Krupce na Teplicku. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc řekl při zahájení:
„Líbí se mi, že do Ústeckého kraje
vedle automobilek, výrobců elektroniky a jiných zamířila také potravinářská ﬁrma.“ Firma bude v krupské
průmyslové zóně vyrábět mražené
bezmasé potraviny – dietní masové
náhražky ze sóji a jídla ze zeleniny.
Zatím v závodě pracuje asi stovka
lidí, v budoucnu by tu mělo najít
práci dalších 150. Díky technologii,

která se v Tivallu na výrobu vegetariánských jídel používá, je závod
v Krupce jednou z nejsložitějších
realizovaných staveb v naší zemi.
Na potravinářském trhu se Tivall
pohybuje více než 20 let. V Izraeli,
Německu, Nizozemí a dalších zemích
je lídrem na trhu. K výstavbě nového
závodu ve střední Evropě přivedla
Tivall vysoká poptávka po zdravé
stravě. Při výběru právě průmyslové
zóny v Krupce pak hrála důležitou
roli dobrá logistická dostupnost
– blízkost dálnice D8 a její napojení
na německou dálniční síť.

Příchod této ﬁrmy do Čech, konkrétně na Teplicko, není však pro
její vedení jen věcí čistě obchodní. „Pro Tivall je otevření závodu
v Krupce také srdeční záležitost,“
řekl šéf krupského závodu Tomáš
Helcl: „Izraelské vedení si je jednak vědomé, že nedaleko je Terezín
a pak hlavně Teplice, kde mají
někteří naši šéfové kořeny.“ Rodina předsedy představenstva Tivallu
Dana Proppera a jeho bratra Gada
Proppera pochází z Teplic. Po jejich
dědečkovi, teplickém rodákovi Eduardu Propperovi, byla pojmenována

ulice v krupské průmyslové zóně,
kde Tivall sídlí. O tom, že otevření
nového závodu v Krupce bylo pro
Tivall skutečně významnou událostí, svědčila nejen přítomnost zmíněných bratrů Propperových a členů vedení mateřských ﬁrem Osem
a Nestlé. Kromě nich přijelo z Izraele několik desítek dalších hostů. Za
českou stranu se slavnostního otevření závodu vedle hejtmana ústeckého kraje Jiřího Šulce zúčastnil také
jeho náměstek Petr Fiala, představitelé měst Teplic a Krupky, zástupci
Židovské obce v Teplicích a další.

Mostecká nemocnice Černého Petra nedrží
Vyjádření hejtmana Jiřího Šulce k článku Vlastimila Balína v Haló Novinách

V

„S

noubení krásy a tradice“,
tak charakterizoval náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka mistrovství
ﬂoristů Děčínská kotva, které se
letos konalo už po třicáté šesté. Už
tradičně Děčínskou kotvu organizovala Střední škola zahradnická
a zemědělská Adama Emanuela
Kommerse v Děčíně-Libverdě, příspěvková organizace Ústeckého
kraje. Letos se zúčastnilo 35 ﬂoristů
– 28 juniorů, studentů zahradnických škol a 7 seniorů, profesionálních aranžérů květin. Mladší ﬂoristé soutěžili v kategoriích dekorace
paravánu, vazba kytice a výzdoba

interiéru. Nejvíce bodů nasbírala
studentka ze Střední zahradnické
školy v Ostravě Kateřina Holíšová.
Získala tak pohár Děčínské kotvy,
který jí předal náměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého kraje Radek
Vonka (na snímku s ﬁnalisty soutěže). Jedním z vrcholů slavnostního večera v děčínské Střelnici
byl křest multimediální učebnice
ﬂoristiky, jejíž vznik také zaštiťovala Střední škola zahradnická
a zemědělská Adama Emanuela
Kommerse. Jde o první učebnici pro aranžéry květin po třiceti
letech a její vydání umožnila dotace
z Evropského sociálního fondu.

ážený pane Balíne, v závěru
svého zamyšlení, otištěném
v Haló Novinách dne 16. května,
se zmiňujete o tzv. Černém Petrovi,
hlavní kartě z populární dětské hry,
kterého nyní podle vašeho výkladu
drží vedení Ústeckého kraje v souvislosti s nedobrou pověstí mostecké nemocnice a také s termínem
transformace krajských nemocnic.
Nebudu se zde šířit o vhodnosti
srovnávání zajišťování zdravotní
péče v krajem řízených nemocnicích s pravidly triviální karetní hry
doporučované dětem ve věku od
4 do 12 let. Mohu jen konstatovat, že jste v jednom textu, zcela
v duchu názorových projevů krajské opozice, smíchal hrušky se
švestkami a jablky. Výsledkem je
velmi nedobrý, prakticky nestravitelný ovocný koláč, po němž
zůstala jen nakyslá a zahořklá chuť
a především – informační prázdno.
Pokud jste se informoval na od-

chod MUDr. M. Kacerovského, asi
vám omylem unikla podstatná skutečnost a tou je, že pan doktor svůj
odchod ohlásil ještě před výběrovým řízením na obsazení místa primáře dětského oddělení Mostecké
nemocnice a že jeho důvody byly
ryze soukromé. Pan doktor Kacerovský se netajil úmyslem vycestovat na delší dobu do zahraničí. Tato
časová posloupnost by vám totiž
narušila konstrukci vašeho výpadu
v Černo-peterské hře a tak se o ní
raději nezmiňujete.
Obdobné je to s vašimi poznámkami k zajišťování lékařské péče
v krajských nemocnicích. Jistě,
Ústecký kraj je již tři a půl roku
vlastníkem nemocnic a pochopitelně nestojí o to, aby oddělení
a primariáty chátraly – proto investuje do zařízení a do rekonstrukcí.
A za toto období do nich vložil
v rekonstrukcích, opravách a nákupech stamiliony korun, a to neho-

vořím o supermoderní Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, vybudované za několik miliard, včetně příspěvků kraje. Neměl byste
proto, už jen z pozice zastupitele
Ústeckého kraje, za cenu získání
laciných bodů u vašich politických
příznivců na Mostecku vyvolávat
v čtenářích dojem, že Ústecký kraj
vlastní svévolí nechce nabídnout
klientům mostecké nemocnice
nejlepší dostupnou péči. Vždyť vy
velmi dobře víte, že objem a rozsah
zdravotní péče skutečně objednávají u nemocnic zdravotní pojišťovny, které si ji nasmlouvávají. Pokud
tvrdíte něco jiného, neříkáte čtenářům Haló Novin celou pravdu.
A nakonec snad ještě poznámku k vašemu výpadu k zahajování
provozu rekonstruovaných centrálních operačních sálů v Nemocnici
Most. Opět svým čtenářům nesdělujete vše – především však fakt, že
Nemocnice Most patřila mezi ty,

které stát na Ústecký kraj převedl,
k těm nejhůře zachovalým. Stát si to
uvědomoval a rekonstrukci tamních
sálů naplánoval, aby pak nemocnici kraji předal; i s povinností doplatit jím rozestavěnou akci. Já vím,
že KSČM a dalším levicovým stranám tento přístup v zacházení se
státními prostředky nevadí. Mohu
vás však ujistit, že mně ano a že se
mi skutečně zajídalo hlasovat pro
dokončení rekonstrukce za krajské
peníze, kterou stát sice zahájil, ale
ﬁnančně ji nezajistil. Chápu však,
že tento pohled na hospodaření
s krajskými veřejnými ﬁnancemi
vám není příliš vlastní. Takže Vám
nyní Černého Petra vracím a jestli
chcete, můžete opět rozdávat. Jen
bych byl nerad, kdybychom u konverzace této úrovně zůstávali příliš
dlouho. Co říkáte, pane senátore,
i když jste znám planým moralizováním, není neúplné informování
čtenářů pod Vaši úroveň?

Ústečtí lvi budou pít hejtmanské víno
H

ejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc se setkal s ústeckým hokejovým týmem HC Slovan Ústečtí
Lvi. Hejtman hokejistům, vedených
kapitánem mužstva Milanem Antošem a manažerem týmu Davidem
Šafferem, k postupu do extraligy
pogratuloval stylově; u lvího výběhu pavilonu šelem ústecké Zoologické zahrady. Ústečtí hokejisté od
hejtmana dostali láhev žernoseckého přívlastkového kabinetního vína
vína Müller Thurgau, jež od jara
tohoto roku nese ocenění „Víno
hejtmana Ústeckého kraje pro rok
2007“. Ústečtí Lvi hejtmanovi nezůstali dlužni; věnovali mu postupový
dres a sportovní čepici s logem extraligového ústeckého týmu.
„Gratuluji Vám k tomuto vynikajícímu sportovnímu úspěchu a pokud bych mohl mít jedno skromné přání, nevyřazujte z hokejové
extraligy litvínovský tým. Věřím, že
v extralize zazáříte a získáte uznání
hokejových fanoušků nejen z Ústí
nad Labem, ale z celého našeho
kraje,“ řekl hejtman Jiří Šulc.

a čestném místě se v českokamenickém městském úřadě usadila hlavní trofej z prvního
ročníku soutěže 321 obcí a měst
v Ústeckém kraji, zapojených v roce
2006 do systému sběru a třídění
odpadů společnosti EKO-KOM a.s.,
soutěže Skleněná popelnice. Její
výsledky byly vyhlášeny 7. června
v prostorách ústecké výletní restaurace Větruše. První cenu, plastiku
kontejneru ze žlutého skla a pohár,
předal patron soutěže, člen Rady
Ústeckého kraje Antonín Terber,
tajemníkovi vítězné České Kamenice Lubomíru Tůmovi. Velmi blízko k jejímu získání ale měly také
Litoměřice, Roudnice nad Labem,
Doubice, Louny, Chomutov, Ústí
nad Labem, Dolní Poustevna, Lovosice a Droužkovice. Žádný ze
zástupců obcí z Ústí nad Labem
neodjel ze slavnostního odpoledne

P

rvního ledna roku 2000 vstoupilo v platnost nové územní členění naší země. Na správní mapě České republiky vzniklo celkem 14
krajů (včetně hlavního města Prahy), jejichž pravomoci byly posíleny
zrušením okresních úřadů k 31. prosinci 2002 a převedením agend
výkonu státní správy dílem na města a obce a dílem na krajské úřady.
Krajský úřad Ústeckého kraje sídlí v centru města v Ústí nad Labem
a správný výkon stovek svěřených agend v něm zajišťuje 431 zaměstnanců. Není jednoduché přiblížit pestrou a objemnou škálu pravomocí
a kompetencí, za které je krajský úřad odpovědný. Snad nejjednodušší
cestou k získání alespoň rámcové představy by bylo představit si území
Ústeckého kraje jako jednu velkou obec, která má svůj „obecní úřad“.
Přesto je však i v našem regionu mnoho občanů, kteří nevědí, k čemu
jim může být Krajský úřad Ústeckého kraje, jak se říká, dobrý. Především jim je určena tato rubrika, v níž činnost jednotlivých odborů představují v odpovědích na anketní otázky jejich vedoucí.

Seznamte se:

Ing. Jiří Hubka - vedoucí odboru

z prázdnou. Antonín Terber a zástupci společnosti EKO-KOM a.s.
ocenili předáním pamětního skleněného poháru při slavnostním
zakončení soutěže podporu, kterou města a obce vyvíjejí při tří-

zásluha, že za jeden rok (v porovnání s rokem 2005) v našem kraji
stoupl počet kilogramů tříděného odpadu na jednoho obyvatele
o průměrných 3,5 kg,“ řekl mimo
jiné Antonín Terber. Soutěž Skleněná popelnice je součástí několikaleté informační kampaně k projektu
„Intenziﬁkace odděleného sběru
a zajištění využití využitelných
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Ústeckém
kraji.“ Jedná se o společný projekt
Ústeckého kraje a autorizované
obalové společností EKO-KOM a.s.
Ústecký kraj přispívá na realizaci
projektu ročně částkou dosahující
1 mil. Kč. Z těchto peněz ﬁnancuje mj. přípravu vzniku sběrných
dvorů v obcích, vzdělávací soutěže
pro občany s hodnotnými cenami a v rámci projektu jsou také
uskutečňovány každoroční nákupy
dění odpadů. „Chceme vyzdvih- velkoobjemových kontejnerů na
nout obce, kterým není lhostejné tříděný odpad. Kontejner s pomyživotní prostředí. Prakticky každá slným pořadovým číslem 1000 byl
z nich musela pro třídění odpadů symbolicky předán na vyhlídkové
udělat něco navíc a cenu si právem terase restaurace Větruše městu
zaslouží. Je to především jejich Roudnice nad Labem.

Na Českém vysokém učení technickém
v Praze jsem absolvoval strojní fakultu.
Řadu let jsem pak pracoval v podniku
Elektroporcelán Louny, kde jsem pracoval
především v technických funkcí a také ve
funkci ředitele závodu. Následně jsem se
zabýval řízením investičních akcí a poradenskou činností a v prosinci 2006 pak na
základě výběrového řízení nastoupil na
místo vedoucího odboru evropských projektů.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Odbor evropských projektů je
mezi odbory krajského úřadu nejmladší. Vznikl před dvěma lety
a v současné době má 10 pracovníků. Jeho hlavním úkolem je
připravovat a realizovat projekty,
pro které kraj chce získat ﬁnanční prostředky z fondů Evropské
unie nebo i z dalších zemí. Připravujeme tedy projektové záměry
a vyhledáváme pro ně vhodné
dotační tituly. Následně je zpracován projekt a je předložena
žádost o dotaci. Pokud uspějeme
a peníze jsou nám přiděleny, což
se zatím stalo ve většině případů,
stará se odbor evropských projektů i o realizaci projektu a jeho
závěrečné vyúčtování. Odbor také
připravuje podklady pro rozhodování vedení kraje o tom, pro co by
měly být evropské peníze využity.
Sbírá proto projektové záměry od
jednotlivých odborů krajského

získané dotace první část výstavby
silničního přivaděče k průmyslové
zóně Prosmyky na Litoměřicku, pro
kterou jsme získali ze Společného
regionálního operačního programu dotaci 157 milionů korun. Tato
stavba byla první z několika investičních akcí, které souvisí s výstavbou nového mostu přes Labe
u Litoměřic. Letos na ní navázala její
druhá etapa s rozpočtem přibližně
240 milionů korun, hlavní stavba,
což je stavba mostu, by měla být
zahájena na konci letošního roku.
Úspěšně jsme také dokončili realizaci projektů Cykloportál Ústeckého kraje, v rámci kterého vznikla internetová mapová aplikace
(http://cykloportal.kr-ustecky.cz).
V současné době pracujeme na
projektu Ústecký kraj On-line,
spočívající ve vybudování sítě
infokiosků, prostřednictvím kterých kraj nabídne občanům veřejný přístup k internetu. Probíhá
také realizace projektu Ústecký

Náš partner z podhůří Skalistých hor

C

algary, metropole kanadské
provincie Alberta a Ústecký kraj budou podporovat vzájemnou spolupráci. Stvrdili to ve
společném memorandu hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a starosta Calgary Dave Bronconier. Stalo
se tak během návštěvy hejtmana
Jiřího Šulce v kanadské Albertě,
nejrychleji se rozvíjející kanadské
provincii. Za svou prosperitu Alberta vděčí především zásobám ropy,
které jsou druhé největší na světě

a tvoří dokonce 14% světových
zásob této suroviny. V souvislosti
s tím je průmysl Alberty orientován především na zpracování ropy
a zemního plynu. Zdejšímu průmyslu ale začínají chybět dělníci. Díky
dobré ekonomické situaci se nezaměstnanost v Albertě pohybuje
pod pěti procenty, na hranici nedostatku pracovních sil. Firmy proto
shánějí zaměstnance za hranicemi
Kanady, dokonce i v Evropě. Takový
problém má také průmyslová zóna

v Leudc-Niscu, kterou hejtman Jiří
Šulc během své cesty také navštívil.
V rámci projektu, který má pomoci tuto zónu propagovat ve světě,
se hejtman stal jejím ambasadorem. V Leduc-Niscu, podobně jako
jinde v Albertě, dnes pracují lidé
z Německa, Holandska nebo Velké
Británie. Chystají se tu ale legislativní úpravy, které by měly umožnit
získat pracovní povolení i obyvatelům dalších zemí EU. Jednou by to
třeba mohli být i Češi.

Krátce z našeho kraje
● Na krajském úřadu se 18.
června uskutečnil kulatý stůl na
téma Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem. Uspořádal
jej odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra České republiky spolu s odborem zdravotnictví
a sociální péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání se
zúčastnili pracovníci samosprávy,
úřadů práce, policie, neziskových
organizací či romských a církevních organizací.
● Bezpečnostní rada Ústeckého
kraje na svém červnovém zasedání
projednala Pandemický plán Ústeckého kraje, který má pomoci zvládnout případnou pandemii chřipky.
Plán byl v úterý 12. června schválen
Krajskou epidemiologickou komisí.
Krajský pandemický plán vychází
z Pandemického plánu České
republiky, ovšem je sestaven tak,
aby odpovídal podmínkám a potřebám kraje.
● Zahradní slavnosti, během
kterých se areál Psychiatrické
léčebny v Petrohradě, jehož zřizovatelem je od roku 2003 Ústecký

Krajský úřad se představuje

Odbor Evropských projektů

Česká Kamenice má Skleněnou popelnici

N
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kraj, otevírá široké veřejnosti, mají
již dlouholetou tradici. Letos 16.
června se konaly již po patnácté a mezi mnoha hosty nechyběl
ani náměstek hejtmana Petr Fiala.
Zdejší ústav byl založen právě před
55 lety.
● V Chomutově představil hejtman Jiří Šulc svůj pilotní projekt,
který má absolventům středních
škol pomoci lépe zvládnout nástup
na vysoké školy technických směrů. Na chomutovské Střední průmyslové a Vyšší odborné škole se
sešli ředitelé středních škol z Chomutovska s hejtmanem Ústeckého kraje ve čtvrtek 14. června.
(O Projektu podrobněji v červencovém vydání našich novin.)
● Gymnázium v Roudnici n. L.
oslavilo 8. června 130. výročí svého
založení, a to za účasti hejtmana
Ústeckého kraje; 16. téhož měsíce
vzpomněli 70 let založení Gymnázia v Podbořanech studenti i pedagogové; jejich oslav byl přítomen
i člen Rady Ústeckého kraje Vladimír Táborský. Zřizovatelem obou
zmíněných škol je Ústecký kraj.

● Už je to 950 let, kdy byla
zaznamenána první písemní zmínka o slovanské obci Bohušovice
nad Ohří na Litoměřicku. Páteční
oslavy v této dvou a půl tisícové
obci navštívil a promluvil na nich
i krajský hejtman.
● Triangle, tedy strategická průmyslová zóna, která je v majetku
Ústeckého kraje, bude slavnostně
otevřena v pátek 29. června. První
investoři, jimiž jsou japonské společnosti IPS Alpha a Hitachi, tu už
vyrábějí obrazovky a televizory. Na
Triangle se chystají další významní
zahraniční investoři.
● Severozápadní Čechy letos dostanou z programu NUTS II Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj)
170 milionů korun, což je podle
Jiřího Šulce o 80 milionů méně,
než regionu slíbil ministr pro místní
rozvoj Jiří Čunek. Rada Ústeckého
kraje a předsednictvo Hospodářské
a sociální rady Ústeckého kraje se
proto dohodly, že budou společně
apelovat na ministerstvo pro místní
rozvoj a ministerstvo ﬁnancí, aby
peníze regionu dala.

● Vložený závod klubových
a náborových závodů v praktické
střelbě O pohár hejtmana kraje
se uskutečnil v polovině června na
střelnici v Lounech-Nečichách. Po
třech závodech vede divizi Standard M. Habánsko (IPSC Louny),
divizi Production P. Klekner (IPSC
Most) a divizi Revolver J. Prepletaný (KPS Teplice).
● Ústecký kraj má ve své správě také 17 dětských domovů.
Pro jejich klienty uspořádal spolu
s ministerstvem vnitra – BESIP, regionálním pracovištěm soutěž s dopravní vědomostní a výtvarnou
tématikou. Její ﬁnále se uskutečnilo v Zámecké zahradě na dopravním hřišti v Ústí nad Labem. Pětašedesát dětí, zastupujících své
domovy soutěžilo za dohledu
a pomoci městských ústeckých
strážníků v mnoha disciplínách.
Závěrečného hodnocení se zúčastnil také hejtman Jiří Šulc, který
nejlepším soutěžícím předal hodnotné ceny. Dostalo se však na
každého, drobné dárky udělaly
radost všem dětem.

Stavba Západního mostu v Litoměřicích pokračuje, jeho tvar se začíná
rýsovat v Píšťanech
úřadu a od krajských příspěvkových organizací, tedy škol, nemocnic, ústavů sociální péče, správy
a údržby silnic nebo krajských
muzeí a galerií.
S jak vysokým rozpočtem váš
odbor v roce 2007 hospodaří?
Letos odbor evropských projektů hospodaří s částkou necelých
6 milionů. Objem projektů které
letos administruje je přibližně 280
milionů korun.
Jakými konkrétními projekty
se váš odbor zabývá?
Největším zatím dokončeným
projektem byla z hlediska objemu

kraj – kraj přírody i člověka, v jehož rámci vzniká na území kraje
síť ekocenter. Další z projektů
se pak zabývá například sběrem informací o stavu, množství
a kvalitě podzemních a povrchových vod v určitých lokalitách.
Evropské peníze ale kraj využívá také na tvorbu propagačních
materiálů pro podporu rozvoje
cestovního ruchu nebo na podporu zvyšování možnosti získávání dotací. Na rekonstrukci zámku
v Jimlíně, který je v majetku kraje
a na vytvoření nového intranetu
pro krajský úřad jsme pak získali
přípěvek z ﬁnančního mechanismu EHP/Norsko.

Ústecký kraj se připravuje
na evropské dotace

P

racovníci krajského úřadu a příspěvkových organizací Ústeckého kraje se připravují na další čerpání peněz ze strukturálních fondů
Evropské unie. Získat informace
o nově připravovaných dotačních
programech a o změnách pravidel,
která budou platit do roku 2013, by
jim měl pomoci projekt Budování
absorpční kapacity Ústeckého kraje
pro období 2007 – 2013 posílením
kapacity při plánování a realizaci
programů. Partnery projektu, který připravil a řídí odbor evropských
projektů krajského úřadu, je Regi-

onální rozvojová agentura Ústeckého kraje a Krajská hospodářská
komora Ústeckého kraje. Potřebné
informace o možnostech předkládání projektů účastníci získali
v průběhu série odborných seminářů a workshopů. V rámci projektu
byl také o nové prvky doplněn krajský Monitorovací informační systém
samosprávy MISS, který slouží ke
sběru a administraci projektových
záměrů. Finanční prostředky ve výši
4 mil. Kč pro realizaci projektu kraj
získal ze Společného regionálního
operačního programu.
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Dar energetiků mostecké nemocnici DHranice, které spojují

N

emocnice Most, příspěvková
organizace Ústeckého kraje,
dostala nedávno od společnost ČEZ
Distribuce, a.s. pro své dětské oddělení dva symbolické šeky v celkové
hodnotě 1,3 milionu korun. Za přítomnosti hejtmana kraje Jiřího Šulce
je převzali z rukou Petry Holomkové,
ředitelky úseku správy jmenované
společnosti, ředitel Nemocnice Most
Vladimír Müller a primář dětského
a dorostového oddělení Jiří Biolek.
Za peníze byl již zakoupen nový
inkubátor do perinatologického
centra a koncem června přibyla také
plicní ventilace pro děti narozené
s nezralými plícemi. „Celá Skupina
Českých energetických závodů patří
k nejvýznamnějším společnostem,
s nimiž Ústecký kraj spolupracuje
a ceníme si na tom, že část ze svých
zisků věnuje i modernizaci zdravotnictví pro lidi našeho regionu, nejen
Mostecka,“ dodal krajský hejtman
a pokračoval: „Na nedávném Perinatologickém dnu Ústeckého kraje Petra Holomková z ČEZ Distribuce, a.s. předala oba šeky hejtmanovi Jiřímu Šulcovi (uprostřed) a řediteli Nemocse hovořilo také o novorozenecké nice Most Vladimíru Müllerovi
úmrtnosti, která je v našem regionu
nejvyšší v zemi. Jsem proto šťasten, vším maminkám a dětem Mostecka ského oddělení si poté hejtman Šulc
že tato dvě nová zařízení pomohou a okolí.“ V doprovodu ředitele Ne- prohlédl novorozenecké oddělení,
mostecké nemocnici, ale přede- mocnice Most a primáře jejího dět- kde se vloni narodilo na 1 500 dětí.

ne 20. června uspořádalo Centrum komunitní práce Ústí nad
Lab. (CKP) pro zájemce o přeshraniční spolupráci konferenci, která
přinesla aktuální informace o možnostech čerpání ﬁnančních prostředků na projekty napomáhající
rozvoji ústeckého regionu zejména
v oblasti lidských zdrojů, kultury,
vzdělávání, sociální ekonomiky
atd. Akce byla
pořádána u příležitosti ukončení přeshraničního projektu s názvem „Podpora
a zvyšování kvaliﬁkace pro přeshraniční rozvoj
lidských zdrojů v Euroregionech
Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge“
a vznik nového produktu s názvem
„Česko-německá agentura“, který
CKP realizuje od září 2005. Jeho
cílem bylo zvýšit schopnost neziskových organizací Ústeckého kraje,
působících v sociální ekonomice,
vyvinout vlastní kvalitní projekty

a ucházet se s nimi o ﬁnanční prostředky určené pro přeshraniční
spolupráci v novém programovacím
období EU 2007 – 2013. Občané
Ústeckého kraje měli možnost se
s projektem a nově vzniknuvší Česko-německou agenturou seznámit
v rámci výstavy s názvem „Hranice,
které spojují“, která probíhala od
26. dubna do
11. května 2007
v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad
Labem. Ve stejném období se
v konferenčním
sálu
Krajského
úřadu Ústeckého
kraje konala pod
záštitou náměstka hejtmana Petra Fialy další nadnárodní akce CKP. Dva závěrečné
pracovní dny měsíce dubna patřily
dvoudenní mezinárodní konferenci
věnované tématu sociální ekonomiky, kterou mimo odborné veřejnosti z celé ČR navštívili též účastníci
z Anglie, Belgie a Slovenska, zástupci mezinárodních partnerů.

Tušimická „dvojka“ bude citlivější
k životnímu prostředí
Nový Hrad v Jimlíně dostává nový kabát

Č

ást zámku Nový Hrad v Jimlíně,
který patří Ústeckému kraji, je
z části pod lešením. V plném proudu je totiž oprava fasády jeho
východního křídla, říms a krovů.
Na opravy historické památky získal Ústecký kraj grant 7,6 milionů

z Finančního mechanismu EHP/Norska, celkem bude rekonstrukce stát
více než devět milionů korun. „Projekt oprav na zámku v Jimlíně je
v rámci našeho kraje prvním, který
z ﬁnančního mechanismu EHP/Norska čerpá. Jsem rád, že se grant

z norských peněz pro krajský zámek
podařilo získat, opravy a restaurování, které z něj hradíme, jsou velmi nákladné a v krajském rozpočtu
bychom je hledali jen těžko,“ řekl
náměstek hejtmana Petr Fiala. Kromě již zmíněné rekonstrukce fasády a krovu bude v rámci projektu
provedena také rekonstrukce části
unikátních záklopových stropů.
I když jsou stavební práce na
jimlínském zámku Nový Hrad v plném proudu a měly by skončit až
v prosinci, zámek je pro veřejnost
stále částečně přístupný. A veřejnost se o zámek zajímá, květnové
Zámecké slavnosti navštívilo na
4 tisíce lidí. Zámek nedávno také
hostil jeden z koncertů festivalu
Mitte Europa, který Ústecký kraj
letos ﬁnančně podpořil. Pro návštěvníky je Nový Hrad v Jimlíně přístupný každou první sobotu v měsíci. Mimořádně je otevřen také 5. až
8. července. V rámci Dnů evropského dědictví pak bude zdarma přístupný 15. a 16. září.

V

sobotou 2. června byla zaháje- nemohly děti díky inverzím v pod- letech úzce spolupracuje s Ústecna obnova základních techno- statě ven, ale v posledních letech kým krajem a na svůj region a jeho
logií uhelné Elektrárny Tušimice II. se díky významným investicím občany myslí i tím, že značné ﬁnanPo dokončení v roce 2010 přinese ČEZu a odsíření jednotlivých elekt- ce věnuje rozvoji kraje, podporudílo za 25 miliard korun
je mnohé aktivity lidí.
Příkladem je rozhodně
nejen zvýšení účinnosti
i krásná sportovní akce:
energetických bloků až
na 38 % a tedy zvýšeHry III. Olympiády dětí
a mládeže České repubní ekonomie provozu,
liky pro rok 2007, které
moderní elektrárna za
budou v Ústeckém kratři roky také výrazně
ji. Skupina ČEZ je jejím
omezí emise škodlivých
generálním partnerem,“
látek. Například výstupdodal Radek Vonka.
ní koncentrace emisí
Návštěvníci slavnostního
kysličníků síry poklesnou
dne v areálu tušimické
o 70%, NOx o 65 pro„dvojky“ si vyslechli rovcent a emise kysličníku
něž zajímavé perspektiuhličitého („skleníkového plynu)“ se sníží o dal- Model budoucí zrekonstruované elektrárny Tušimice II, vy české energetiky i na
ších 15 procent.
odhalil Radek Vonka (vpravo) spolu s generálním ředitele poli větrných a malých
Návštěvníky tušimické- ČESZ Martinem Romanem. Stávající třistametrový komín, vodních elektráren či
při výrobě energie spaho dne D také pozdravil ba ani žádný jiný tu nebude!
lováním biomasy. Přednáměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého kraje Radek ráren postupně vzduch nad našimi stavitelé ČEZu i Radek Vonka poté
Vonka, který ocenil, že moderniza- hlavami vylepšuje. Je to proto, že odhalili model budoucí elektrárny,
ce TU II zahajuje program obnovy ČEZ přináší do svých provozů nové sfoukli svíčky na modelu té stávající
všech uhelných elektráren Skupiny a progresivní technologie. Rád také a poněvadž to byl ohromný dort,
ČEZ. „Byly doby, kdy v našem kraji konstatuji, že ČEZ v posledních smlsly si na něm především děti.

Petr Fiala mezi uživateli sociálních služeb ve Snědovicích, Křešicích a Liběšicích

Náměstek hejtmana Petr Fiala na Terase Domova v Liběšicích; druhý snímek je ze zkoušky známé kapely Křešičanka-Pustajka, které klienti Domova v Křešicích získávají rok od roku větší slávu. Nedávno také hráli na pozvání
Livie Klausové v Míčovně Pražského hradu

V

současné době je Ústecký kraj
zřizovatelem 19 příspěvkových
organizací, které poskytují našim
občanům sociální péči. Je mezi nimi
kromě dvou center v Litoměřicích
a Chomutově, jež sdružují více zařízení, také jedenáct ústavů sociální
péče pro osoby s mentálním a tělesným postižením a šest zařízení pro
seniory, jak se dnes nazývají bývalé
domovy důchodců.
Náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Petr Fiala si jeden červnový
den vyčlenil pro návštěvu tří z nich,
neboť oblast sociální péče patří
k jeho mnohým kompetencím
a rovněž prioritám. Doprovázela

jej Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče odboru
sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu. „Vzhledem k novému
zákonu číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách,“ řekl náměstek
hejtmana Petr Fiala, „mne zajímá,
jak jsou jeho litery naplňovány
v péči o naše hendikepované občany, jaká je její kvalita i to, jak uživatelé našich služeb hodnotí péči,
bezpečnost v zařízeních, ubytování,
stravu i co by ještě potřebovali. Při
podobných návštěvách mne také
samozřejmě zajímá účelnost námi
vynaložených peněz na provoz zařízení či prospěšnost minulých inves-

tic a potřebnost nových,“ doplnil
účel výjezdního dne Petr Fiala.
ÚSP pro tělesně postižené
dospělé ve Snědovicích má, jak
řekl jeho ředitel Rostislav Kolačev,
pětasedmdesát klientů. Patří mezi
čtyři ústavy v celé ČR, které jsou
specializovány na problematiku
lidí s těžkými tělesnými postiženími. Mnozí z nich přesto pracují,
třeba tu dělají ložiska pro válečky
na malování pro jednu německou
ﬁrmu, jiní se zapojují do sezónních
prací v zemědělství nebo v blízkých
štětských papírnách. V posledních
dvou letech dal Ústecký kraj do
rekonstrukce posledního zdejšího

objektu, bývalého hospodářského
stavení, 28 milionů korun. V Domově na Pustaji, tedy osamoceném zámečku nad Křešicemi,
je dnes 43 osob s mentálním
postižením ve věku nad 26 let. „Do
modernizace zdejšího zámečku
Pustaj dal kraj nedávno přes sedm
milionů korun, a je to tu opravdu
vidět. Těší mne hlavně to, že zdejší
klienti se pohybují naprosto volně, mnozí z nich se tu připravují
na samostatný život a postupné
začlenění do společnosti,“ ocenil
práci zdejšího 30členného personálu Petr Fiala. Muži z Pustaje mají
dokonce šanci integrovat se do

života obce Chotěšov, kde je pro
ně mezi občany příznivé klima, jezdí za prací do Litoměřic či Terezína
a vedoucí zařízení Oldřich Körber
řekl, že by tu chtěli i pro klienty
postavil tzv. cvičné byty a umožnit
tak i dalším uživatelům sociálních
služeb rychlejší integraci do majoritní společnosti. Do litoměřického CSP patří rovněž Domov na
zámku v Liběšicích na Úštěcku.
Petr Fiala tu ocenil kvalitní péči
o zdejší mentálně postižené lidi,
jsou tu dokonce i děti od 3 let,
a především propracovaný vzdělávací systém. Do obsazení plné
kapacity 145 lůžek tu zbývají

2 – 3 místa, a vedoucí domova
Marie Kébrtová krajskému politikovi potvrdila, že zájemci o zdejší
služby rozhodně jsou. O potřebě
celkové rekonstrukce objektu,
která je v plánu investičních akcí
Ústeckého kraje, hovořil Petr Fiala
s ředitelem CSP Litoměřice Karlem Prokopem, vedoucí domova
Marií Kébrtovou i Jitkou Pémovou
z krajského úřadu. Shodli se na
potřebě dopracovat připravovaný
projekt, například výtahy, náhradní
zdroj energie, venkovní inženýrské
sítě, rekonstrukce suterénu zámku
včetně odvětrání prádelny, fasády
či rehabilitačního zařízení.
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1. Jihomoravský kraj
2. Středočeský kraj
3. Moravskoslezský kraj
4. Hlavní město Praha
5. Ústecký kraj

547 bodů
467 bodů
452 bodů
408 bodů
387 bodů

O

Prvních pět krajů v konečném hodnocení

FOT

Ústecký kraj patřil mládí, sportu
a ideálům olympismu

ST

RANA

Pokračování ze str. 1

Vlastní oﬁciální zahájení Her uvedla jejich znělka a poté nastoupily na
plochu delegace všech zúčastněných krajů (vždy vedoucí a kapitáni
jednotlivých disciplín), vlajkonoši
byli vesměs známí čeští sportovci
a úspěšní olympionici (např. Jihočeský kraj: lyžařka Kateřina Neumannová, Moravskoslezský: diskař
Imrich Bugár, Praha: tenistka Helena
Suková, Středočeský: basketbalista
Jiří Zídek, Zlín: kanoista Oldřich Svojanovský, či Ústecký kraj: hokejista
Jan Čaloun). Po krátkém vystoupení předsedy ČOV Milana Jiráska už
oﬁciálně zahájil hry hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, vztyčeny byly
česká a olympijská vlajka potom
už došlo i na olympijský oheň. Na
plochu stadionu jej přinesl náměstek a zástupce krajského hejtmana
Radek Vonka a než se dostal do
rukou poslední členky štafety, prošel rukama například Květy JeriovéPeckové, Bedřišky Kulhavé, Lukáše
Bauera a dalších sportovců. Od
poslední pochodně Kateřiny Neumannové pak na piedestalu zaplál
na pět dní velký a opravdový olympijský oheň. Po slibu závodníků
a rozhodčích uzavřela ceremoniál
naše státní hymna.
Hry III. Olympiády dětí a mládeže
ČR 2007 v Ústeckém kraji byly
zakončeny v sobotu 23. června
večer na Městském stadionu v Ústí
nad Labem (už po závěrce těchto
novin). K jejich průběhu, výsledkům
i vyznění se vrátíme v příštím čísle,
a to 27. července.
➤

červen 2007

První soutěží byl vložený závod
Běhu olympijské dne, jenž se uskutečnil v centru krajského města ještě
před zahájením Her

(Zleva) Jan Zdvořilý, Vojta Kozák a Jakub Siegel, atleti, kteří v Ústí repre- Náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka předává medaile nejlepCentrem pěti dnů sportovních klání byl Olympijský dům v centru města, zentovali Pardubický kraj. Odsud, ze ZŠ Anežky České v Ústí n. L., vyráželi ším mladším žákyním v disciplině cyklistika – KO sprint. Vyhrála Kateřina
shodou okolností hned vedle Krajského úřadu Ústeckého kraje…
každé ráno na sportoviště.
Novotná ze Středočeského kraje.

Na baseballovém hřišti v Lounech změřilo síly dvanáct krajských reprezentací. Louny byly jediné město mimo ústec- Fotbalový turnaj se hrál kromě několika menších hřišť kolem Ústí také na Městském stadionu na Bukově. Hraje
ký okres, kde proběhly letošní republikové Hry. Právě hrají modří z Vysočiny a červení z Moravskoslezského kraje. Praha (ve žlutém) s krajem Vysočina. Výsledek: 2:0.

6

ÚSTECKÝ KRAJ

červen 2007

Děti ze tří okresů na Hipodromu Most

nilo téměř 1300 dětí z dlouhé řady
základních škol z Mostu, Chomutova, Janova a Duchcova, byly tu i děti
z mateřinek i z Dětského domova
z Hory Sv. Kateřiny (jeho zřizovatelem je Ústecký kraj) a taky pár kluků
a holek ze školy pro hendikepované z mosteckého Chánova. Nejvíce
potlesku měli soutěžící ve zpěvu
a dalších uměleckých soutěžích,

snadná, jako ta minulá. Nabízíme vám pohled na sochu, kterých
v našem kraji i republice existuje
snad bezpočet. Tato socha byla
v roce 1958 prohlášena kulturní
památkou, ale světlo světa spatřila
v roce 1773. Vy nám dejte, prosím,
vědět, jak se přesně jmenuje a ve
které obci v regionu se nachází? Tak
jako obvykle přidáváme nápovědu
– je to na silničním tahu v bývalém
okrese Chomutov. Ústecký kraj na
její obnovu z Programu na záchranu a obnovu památek přispěl 90
tisíci korunami, přičemž celková
oprava stála 136 710 Kč. Vlastníkem kulturní památky je
obec Veliká Ves.
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.

přičemž vítěze určilo zařízení měřící
decibely. Vojta jich měl od kamarádů 95, Vanda prý o půl decibelu
ještě víc. A vyhrála. Když předával
hejtman Jiří Šulc nejlepším kreslířům
ceny, ptal se dětí, chtějí-li podobné
akce i do budoucna a odpovědí mu
bylo hromové Ano! Teď už hurá na
prázdniny! A 13. září znovu na Dětský den Hipodromu Most.

ÍZ

z krásného dne mezi dětmi spokojený: „Tahle akce je moc pěkná
a rádi jsme ji v Ústeckém kraji
podpořili nejen ﬁnančně, ale také
cenami do soutěží. Mostecké děti
i školáci z Chomutova a dalších míst
téhle části našeho regionu si naši
pozornost zaslouží.“
Dětského dne pro školáky na
mosteckém Hipodromu se zúčast-

ážení čtenáři, tak tolik pošty,
jak elektronické, tak „klasické,“ jsme nedostali už hodně
dlouho. Obec Pernštejn a kostel sv. Vendelína, jak zní správná
odpověď na naši květnovou otázku Fotokvízu, vás očividně zaujala
a přiměla zapojit se do naší soutěže. Všechny odpovědi byly
správné! Těší nás, že do našeho
adresáře přibývají nová jména
a samozřejmě těší nás dvakrát,
že mezi čtenáři nacházíme stálé
dopisovatele a cestovatele po
Ústeckém kraji. Děkujeme vám
všem za vaše příspěvky. Na
pěkný dárek od Ústeckého
kraje se tentokrát mohou
těšit Kamila Vybulková
z Teplic, Jan Parma z Klášterce n. O. a Vladimíra Hejnová z Libouchce. Výhercům blahopřejme a věříme,
že i ostatní budou své štěstí
v našem Fotokvízu zkoušet
dál. Dnes, domníváme se,
nebude naše hádanka tak

V

ětský den pro školáky na Hipodromu Most se 14. června
vydařil. Záštitu nad ním převzal
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Nádherný areál v Mostě-Velebudicích, který byl před 11 lety otevřen
na místě bývalých výsypek, patřil
soutěžím ve zručnosti a postřehu, hrám, diskotéce, projížďkám
v koňském povozu a hejtman byl

V

?

FO
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D

Fotokvíz

Na Mezikrajských sportovních hrách v Kroměříži jsme byli šestí

N

a přelomu května a června
se konaly již VI. Mezikrajské
sportovní hry tentokráte uspořádané v malebném městě Kro-

měříži. Tradiční disciplíny volejbal
a plavání byly v tomto roce doplněny o tenis a střelbu. Ze 14 zúčastněných krajů se naši reprezentanti

umístili z jednotlivých disciplín
nejlépe v plavání, a to na 5. místě, následoval volejbal a střelba
na 6. místě a tenis s 10. místem,

což vzhledem k handicapu, který
vyplýval ze složení týmu – dvou
žen, na rozdíl od ostatních týmů,
kde hrál vždy muž a žena, byl
výsledek více než uspokojivý. Mezi
výsledky našich sportovců je třeba
vyzdvihnout úspěch Ing. Škařupové, která s přehledem vyhrála disciplínu střelba s 98 body ze 100
možných. Všechna uvedená umístění vyústila v celkové umístění na
výborném 6. místě ze 14 zúčastněných krajů ČR. „Stále si držíme
svou úroveň, nicméně do příštích
let si budeme přát více onoho
pověstného štěstí a budeme se
snažit o něco více přiblížit stupňům vítězů, které nám v letošním
roce unikly pouze o dva body,“
zhodnotila účast na mezikrajských
hrách Nikola Rennerová, vedoucí
letošní výpravy (na snímku vlevo).

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.
Takže: pište na téma „Co pro
mne znamená Ústecký kraj“.
Nezapomeňte uvést své plné
jméno, adresu a mailový nebo
telefonický kontakt. Na obálku
dopisu nebo do záhlaví e-mai-

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

trvale připomínat.Těšíme se na
vaše příspěvky, a to do 16. července.
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

Pozvánky

● Polní opevnění na Ohři roku ● Hasiči jedou, stříkačku vezou
1813, Oblastní muzeum v Louaneb 140 let hasičského sbonech, 5. 6. – 26. 8. Výstava s ukázru v Teplicích, Regionální muzekami výsledků spolupráce při
um v Teplicích, 24. 5. – 5. 9., jízpoužití letecké archeologie, terédárna. Výstava je konaná na
ního výzkumu a studia archivpočest 140. výročí založení hasičních pramenů za účelem identiﬁského sboru v Teplicích. Je koncikace pozůstatků spojenecké
pována do několika tematických
obranné linie z deštivého léta
oddílů, postihujících vývoj hasič1813. Užití leteckých snímků
stva na Teplicku.
a historických map přispělo k nalezení stop polních dělostřelec- ● Hrnkové sympózium, Regionální muzeum v Teplicích, 24. 6.
kých postavení v úseku Posto– 22. 7., výstavní místnosti.Výloprty – Budyně n. O., budovastava prezentuje výsledky 10. Mených před bitvou u Drážďan na
zinárodního hrnkového sympopravém břehu Ohře jako obranzia, jehož pořadatelem je tradičné pásmo proti možnému vpádu
ně Český porcelán Dubí, a.s.
Napoleonské armády do Čech.

● Kotěrova kolonie, Oblastní ● Mikuláš a Emila Medkovi
muzeum v Lounech, 26. 5. – 2. 9.
– souvislosti, Severočeská galeVýstava moderní architektury
rie výtvarného umění v Litoměřipočátku dvacátého století.
cích, 28. 6. – 23. 9. Výstava obrazů, kreseb a fotograﬁí.
● Století Slováků v českých zemích, Oblastní muzeum v Cho- ● Co květiny šeptají, Regionální
mutově, 19. 5. – 30. 9., kostel
muzeum K. A. Polánka v Žatci,
sv. Kateřiny. Dokumenty a litera3. 6. – 26. 8., hlavní budova.
tura 1882 – 1999.
Květomluva na ubrouscích sběratelky Jitky Krouzové.
● Kde se pivo vaří, Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci, ● Jak prakticky využít volný čas,
6. 5. – 26. 8., hlavní budova.
Regionální muzeum K. A. PolánVýstava o historii vaření piva
ka v Žatci, 1. 7. – 26. 8., vila.
uskutečněná ve spolupráci se
Výstava Boženy Němcové, přiZemědělským muzeem v Praze.
bližující nejrůznější ruční práce.

Co řekli moudří o DĚTECH
Co pro mne znamená
Ústecký kraj
V Ústeckém kraji žiji celý život
a při vámi položené otázce se mi
okamžitě vybavila místa, která
ustoupila těžbě uhlí.
Narodila jsem se v Mostě v roce 1951 a zde jsem prožila i své
mládí. Vyrůstala jsem však v domech pro zaměstnance, které
stály u Ervěnické elektrárny, kde
pracoval můj otec. Základní školu
jsem začala navštěvovat v Ervěni-

cích, ale toto malebné městečko
muselo jako první ustoupit těžbě
uhlí v roce 1960. Přestoupila jsem
do školy v Komořanech u Mostu.
Ráda vzpomínám na „starý“ Most,
Ervěnice, Nové Sedlo, Komořany,
Ervěnickou elektrárnu, Kundratice, Dřínov, Albrechtice, Třebušice,
Hořany, Holešice a další. S těmito místy se mi vybavují lidé, kteří
tam žili a které jsem znala.
Když jsem se provdala, přestěhovali jsme se do Jirkova, na
„osadu“. Ale i o těchto domech

bylo rozhodnuto a byly zbourány.
Dnes je na jejich místě postaven
domov důchodců. V roce 1983
jsme se přestěhovali na nové
chomutovské sídliště, kde bydlím
dodnes. Chomutov v posledních
letech roste do krásy a ve městě
se mi líbí. Myslím, že návštěvníkům máme co ukázat, a proto si
dovolím pozvat čtenáře k nám.
Dnes již i do mého města.
Marcela Dadučová
Chomutov

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Ze všech darů přírody – co je člověku milejší, než jeho děti? Cicero
Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít.
židovské přísloví
Ve svých dětech žijeme dál.
Euripides
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly
tvé děti.
Isokrates
Odchování dětí je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Demokrates
Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů, nehovte
nikdy dětským vrtochům.
Locke
Děti, když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se
posmívaly.
J. de La Bruyére
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle; musíme je mít a milovat
a vychovávat co nelépe a jinak je nechat na pokoji. J. W. Goethe
V dětech jsou uloženy všechny naše velké možnosti. L. N. Tolstoj
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud
vůbec kdy, jim odpouštějí.
O. Wilde
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