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Vážení a milí čtenáři,
je to neuvěřitelné, a dávám
zapravdu mudrosloví, že čas
letí jako splašený kůň… Jsme
totiž opět na konci dalšího
měsíce a tudíž je na nás, abychom vám přinesli další nové
a aktuální informace. Po období velkého sucha, které sužovalo nás všechny, se příroda
konečně dočkala tolik potřebné vláhy. Jsem rád, že jsme
mohli v této souvislosti zrušit
Ústeckým krajem vyhlášený zákaz vstupu do lesů kvůli vzniku
požárů. Jsem také rád, že se
nepotvrdila upozornění meteorologů na možné povodně,
naštěstí se našemu regionu
vyhnula síla vichřice, která
v jiných krajích napáchla mnoho škod. Věřím, že s příchodem
léta se život zklidní a budeme
se moci soustředit i na to, že
máme před sebou dovolené.
Ale nepředbíhejme!

Hlavní téma:
Prezentace kraje v cizině
V dnešním vydání bych vás
rád upozornil na několik zásadních informací, které, jak
doufám, se v blízké budoucnosti promítnou pozitivně do
života lidí tohoto regionu. Byl
jsem v delegaci 9 hejtmanů,
kteří přijali pozvání do Čínské
lidové republiky. Odlétal jsem
s plánem představit v Číně
podnikatelské možnosti v Ústeckém kraji a rozšířit jejich
zatím ojedinělé investorské
aktivity. Jsem přesvědčený, že
navázané kontakty obě strany smysluplně zúročí. Ostatně
druhá prezentace Ústeckého
kraje, na prestižním veletrhu
cestovního ruchu v arabském
emirátu Dubaj, by měla také
přinést své ovoce. Představujeme si, že dosavadní aktivity
arabské klientely, zaměřené
na lázeňství, by se postupně
rozšířily i do dalších resortů.

Další témata
Další z mnoha událostí, která se zapsala do každodenních
dějin kraje, bylo slavnostní
předání posledního pavilonu
ústecké Masarykovy nemocnice do plného provozu. Na
straně dvě se dozvíte, jak
smýšlejí naši krajští zastupitelé
o tématu, jež hýbe především
odbornou veřejností, ale týká
se téměř všech. Jsou jím státní maturity. Na stejné straně
naleznete informace o návštěvě velvyslance Spojených států amerických v našem kraji,
slavnostním předání praporu
aktivním zálohám a pochopitelně zpravodajské zkratky
z jednání rady a zastupitelstva.
Tradičně zůstáváme u prezentace našich odborů, tentokrát
to je odbor kultury a památkové péče. Snažili jsme se na
stránky Krajských novin dostat
vše podstatné, ale ani při dobré vůli to nešlo. Přesto věřím,
že si uděláte představu o tom,
jak byl v naší práci květen pestrý a zajímavý.
Přeji vám příjemně strávený zbytek jara a stejně pěkný
i nástup léta, času dovolených
a prázdnin.

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně

ročník 6

Masarykova nemocnice je dokončena!
M

asarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je od prosince roku
2001 Ústecký kraj, se dočkala
– 3. května byl slavnostně otevřen
zrekonstruovaný infekční pavilon
a Masarykova nemocnice je tak
deﬁnitivně dostavěna.
Oﬁciálního předání stavby za 160
milionů korun se zúčastnil hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc, senátor
Pavel Sušický, ředitel nemocnice
Tomáš Indra, přítomni byli též náměstek hejtmana Petr Fiala, členové
rady kraje René Budjač a Pavel Kouda a další hosté. V úvodu malé oslavy přiblížil ředitel Tomáš Indra historii
zdejšího ústavu; například v r. 1974
bylo rozhodnuto o nové výstavbě nemocnice, o devět let později
byla v areálu zahájena první stavba
a nyní přišlo konečné ﬁnále. Náročná
rekonstrukce, při níž zůstal de facto
jen skelet objektu, byla zahájena
v prosinci 2005 a dokončena byla za
šestnáct měsíců.

Hejtman Jiří Šulc ocenil jménem
zřizovatele nemocnice dobrou práci
všech ﬁrem podílejících se na rekonstrukci a poděkoval také odbornému i pomocnému personálu za
trpělivost při poskytování odborných
zdravotnických služeb v provizorních
podmínkách v jiné části nemocnice.
„Jsem šťasten, že dnes je konečně
naše Masarykova nemocnice dostavěna. Před několika týdny tu bylo
zprovozněno zcela nové oční oddělení s operačními sály a dnes otevíráme tento infekční pavilon. Na obě
tyto akce dal Ústecký kraj ze svého
rozpočtu plných 133 milionů korun,
a jsou to rozhodně účelně a promyšleně vynaložené ﬁnance,“ zdůraznil
hejtman.

Pokračování na str. 4

Poslední modernizací a dostavbou v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem byl pavilon infekčních chorob.
Téměř je ukryt v zeleni. V pěti podlažích tu je infekce, v posledním potom kožní oddělení. Slavnostní stříhání pásky
ukončilo rekonstrukci 3. května; na snímku jsou zleva ředitel Masarykovy nemocnice Tomáš Indra, primářka kožního oddělení Olga Filipovská, hejtman Jiří Šulc, senátor Pavel Sušický a primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Zlatý kříž Vladimíru Schneebergovi

V

ladimír Schneeberg, vrchní inspektor Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,
územního odboru Děčín, byl na
pražském Žofíně přijat prezidentem Václavem Klausem a vyznamenán Zlatým záchranářským křížem. Prezident takto každoročně
oceňuje vybrané lidi za výjimečné
a profesionálně zvládnuté činy
s cílem podpořit význam záchranářské profese a stavovskou čest
záchranářů všech oborů.
Vladimír Schneeberg si vybral své
povolání po absolvování vojenské
služby a za svoji práci byl oceněn
mnohokrát. Tentokrát to bylo za
záchranu muže, který chtěl spáchat sebevraždu skokem z vrcholu
obloukového příhradového mostu.

Poté, co nebylo možné zajisti žádného psychologa, vylezl záchranář
po dohodě s mužem sám bez jištění
na vrchol mostu, kde si sedl vedle
něj a rozmlouval mu jeho úmysl. Po
40 minutách se mu podařilo takřka nemožné, sebevrah od svého
záměru upustil. Vladimír Schneeberg se projevil nejen jako statečný
zachránce, ale také jako schopný
velitel, který neponechal nic náhodě. Po celou dobu byl na jeho
příkaz uzavřen most a na řece byl
záchranný člun, pro případ, že by
muž opravdu skočil do Labe. Jeho
čin sledovalo několik desítek civilistů, kteří jeho úspěšný výkon ocenili
hlasitým uznáním a potleskem.
Také Václav Klaus ocenil odvahu
i rozvahu hasiče.
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Postřehy
Státní maturity
z Číny a Dubaje
– Ano či Ne?

Manželka prezidenta České republiky Livie Klausová je první dámou
země a jako dáma se také chová. O tom se přesvědčili návštěvníci prvního jarního dostihového dne na mosteckém hipodromu. Sem přijala
pozvání, aby převzala záštitu nad jedním z dostihů a vytvořila tím tradici,
kdy závodníci budou usilovat o Cenu první dámy ČR. Livie Klausová se
těšila velkému zájmu přítomných a mnoho z nich se s ní chtělo například
jen vyfotografovat nebo podat jí ruku a říct, že jí obdivují a mají rádi.
Hejtman Jiří Šulc měl tu čest dělat paní Livii v Mostě doprovod. Více se
o návštěvě dočtete na 3. straně našich novin.

Výborný audit
Ústeckému kraji

N

ávštěvou pracovníků Ministerstva ﬁnancí ČR u hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce skončila
poslední ze série tří kontrol hospodaření s ﬁnančními prostředky
v krajském rozpočtu. Ministerstvo
tyto kontroly vykonává ve všech krajích, v souladu se zákonem 129/2000
(o krajích). Jak nás informoval krajský hejtman, výsledky ministerské
kontroly potvrdily zjištění auditorské
ﬁrmy Moody´s, jež kraji opakovaně
udělila nejvyšší možný rating. Ústecký kraj se svěřenými ﬁnančními prostředky hospodaří řádně, nedopouští
se závažných pochybení. V průběhu
schůzky s pracovníky ministerského
oddělení přezkumu hospodaření
územních samosprávných celků též
zaznělo, že Ústecký kraj je mezi
ostatními premiantem a kontroly tu
dopadly nejlépe.
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Ústeckého kraje za
rok 2006 mimo jiné konstatuje, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající v porušení rozpočtové
kázně, v neúplnosti, nesprávnosti
nebo neprůkaznosti vedení účetnictví nebo v neodstranění nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předcházející roky.

Zamyšlení Radka Vonky

Dětem a mládeži přináší sport jenom pozitiva
Č

as neúprosně letí, hlavně pro
nás, kteří mají dětský a mládežnický věk dávno za sebou. Letí
to, vidím jako dnes jeden loňský
březnový den, kdy jsem se ještě
neoﬁciálně dozvěděl, že Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České
republiky pro rok 2007 byly opravdu
přiděleny Ústeckému kraji. Potom
jsem už byl u podpisu smlouvy
o pořadatelství, přebíral jsem z rukou předsedy ČOV Milana Jiráska
vlajku tohoto výboru s pěti olympijskými kruhy a vlastně od loňského
jara jsme zahájili přípravy.
A stejně – najednou přijde za pár
krátkých týdnů vyvrcholení celoroční přípravy téhle prestižní sportovní
akce. Už 19. června bude v Ústí nad
Labem zapálen „olympijský“ oheň,
za pouhých pár dní se na jednotlivých sportovištích krajského města
i jinde zaskví vlajka s pěti barvami
olympijských kruhů. A ideály olympismu, přátelství mladých lidí, umění sportovců se stejnými či podobnými zájmy a přednosti naší mladé
generace ovládnou na několik dní
i náš krásný kraj. Ano, nám, před-

stavitelům kraje, politikům i dalším
pracovníkům, organizátorům i dobrovolníkům jde samozřejmě také
o to, aby náš region získal další
prestižní body do – sportovní terminologií řečeno – pomyslné tabulky
hodnocení a vnímání jednotlivých
krajů země; budeme se chtít ukázat
a také přesvědčit, že tenhle kraj je
nádherný, jeho lidé přátelští a organizátoři schopní a znalí. Chceme,
aby se sem všichni rádi vraceli, ale
především a opravdu v první řadě
máme na srdci jen to jediné: Aby
naše děti a mládež mohli u nás
dokázat, že jsou dobří, milí, všímaví, kamarádští a citliví, že nesmíme
a také nebudeme šmahem mladou
generaci odsuzovat, protože to
bychom napřed museli odsoudit
sami sebe. A klást si otázky: Jsme
my, dospělí, dobří, všímaví a citliví?
Nepředkládáme naší mladé generaci svými činy a žabomyšími válkami precizní a do detailů vypracovaný návod k tomu, jak se nemají
chovat? Na první otázku zní odpověď Ne!, na druhou Ano!
Ono dnes, žel, moderní a oblíbe-

né kritizování dětí, mládeže, teenagerů a obecně mladých lidí je
podle mého přesvědčení úplným
krokem zpět, fatálním omylem.
Jedinou možnou nápravou našeho
chování je postup zcela opačný:
chválit za drobnost, umět pohladit za letmý úsměv a poděkovat
za pomoc. Ptát se dětí a mladých:
Co vlastně tedy chcete, co potřebujete a po čem toužíte? Dozvíme
se mnoho užitečného a poněvadž jsme zkušení a tak chytří,
dokážeme jim v mnohém vyhovět
a sami z toho budeme mít dokonce i prospěch. Prostě pomáhat, ne
odsuzovat. My – a za tím hledejte
nás všechny dospělé, rodiče, školy,
instituce a spolky a sdružení a….
Jako velkou pomoc naší mladé
generaci hodnotím právě počin
Českého olympijského výboru,
jenž před lety rozhodl o pořádání celorepublikových her pod
olympijskými symboly. Proto jsme
v Ústeckém kraji měli enormní zájem už třetí hry uspořádat
a z rozpočtu pro ně naši zastupitelé uvolnili několik milionů korun.

Jsem přesvědčen, že to budou
dobře investované peníze, stejně
jako další statisíce, jež každoročně
dáváme ve prospěch nejvýznačnějších sportovních a tělovýchovných
akcí, které svým rozsahem, výchovným dopadem a vyzněním nejlépe
naplňují regule našeho Dotačního
programu Sport a volný čas.
Od 19. do 24. června bude
náš kraj patřit více než čtyřem tisícovkám mladých
sportovců ze všech krajů
země; jejich elán a vitalita ovládnou krajské město
i jiná místa regionu a na
pár dní tu zavládne
onen nádherný ideál:
Olympismus. Vlastně si přeji, aby to
nebyl jen ideál, ale skutečnost
a budoucnost,
aby si pozitiva
a nové
hodnoty

naše mladá generace odsud z Ústeckého kraje odnesla do svých
domů natrvalo a aby k sobě získávala další tisíce mladých.
Radek Vonka
náměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého
kraje, předseda
Organizačního výboru
Her III. Olympiády
dětí a mládeže ČR
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Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodlo dne 25. dubna o novém
stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti. Zatímco maximální
rozsah kilometrů pro autobusovou
dopravu byl pro roky 2007 – 2014
navýšen na 18,5 milionu kilometrů,
v drážní dopravě zastupitelé hlasovali pouze o rozsahu základní
dopravní obslužnosti tramvajovou
a trolejbusovou drážní dopravou

pro území Ústeckého kraje pro tento rok do výše 675 000 km.
☞ Krajští radní schválili bezplatné
užití znaku Ústeckého kraje pro
Severočeskou ﬁlharmonii Teplice
v souvislosti s propagací 43. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena. Festival ve dnech 24. 5. až
21. 6. 2007 nabídne celkem 21
koncertů ve velkých kulturních
centrech Ústeckého kraje.

Navštívili nás

Můj názor

Státní maturity – Ano či Ne?
Z

ástupci vládní koalice podepsali počátkem května dohodu o odložení státních maturit.
Podle ní se bude maturita konat
ve dvou povinných zkouškách
– z českého jazyka a cizího jazyka na jaře 2010, třetí volitelná
zkouška bude o dva roky později.
Poslanecká sněmovna o konečné
podobě bude ještě jednat, ovšem
už dnes je jasné, že termín zahájení státních maturit posunut
bude. Ústecký kraj je zřizovatelem
dlouhé řady gymnázií či dalších
typů středních škol a každoročně
v nich maturují tisíce studentů.
Jaký je názor radních a zastupitelů
našeho kraje na odložení státních
maturit? Zeptali jsme se jich…

Vlastimil
Doležal
(ODS)
člen Rady
Ústeckého
kraje

H

ejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc se 25. dubna sešel s velvyslancem USA v ČR Richardem
W. Graberem, který se ujal své funkce v říjnu loňského roku a Ústecký kraj navštívil poprvé. Kromě
setkání s hejtmanem Jiřím Šulcem
na hradě Střekově navštívil ústeckou univerzitu, muzeální železnici
v Zubnicích či společnost Black
and Decker v Trmicích.
Hejtman s americkým velvyslancem hovořili především o budoucím hospodářském rozvoji kraje
a o aktuálním tématu – současné polemice o výstavbě radarové
základny amerického obranného
raketového systému na území ČR.
„Hrozba napadení našeho území
ze vzduchu je v českých médiích
z různých důvodů podceňována, publikovány jsou prakticky
pouze negativní názory veřejného mínění. Ovšem pro náš kraj,
v němž je soustředěna řada chemických závodů, jež mohou být

považovány za potencionální cíle,
je záměr posílení vzdušné obrany
státu velmi významný. Odmítání
záměru českou veřejností má však
hlubší kořeny. Češi vnímají přítomnost vojenských zařízení cizích
mocností na našem území velmi
citlivě, protože mají špatné zkušenosti s okupacemi armád několika zemí,“ konstatoval mimo jiné
hejtman Jiří Šulc.
Další významné téma dialogu
Jiřího Šulce s americkým velvyslancem představovaly investiční
příležitosti v našem kraji. „Pochopitelně máme zájem také o americký kapitál, doufejme, že ﬁrmy
z vaší země budou v našem regionu v blízké budoucnosti přibývat,“ řekl Jiří Šulc, jenž informoval velvyslance také o plánech na
zlepšení dopravní infrastruktury
a udržitelného rozvoje cestovního
ruchu s využitím ﬁnančních prostředků ERDF v plánovacím období EU 2007 – 2013.

Fotorám

květen 2007

Již samotná příprava na zavedení
státní maturity na středních školách
více než dostatečně prokázala, že
se jedná o velmi nešťastnou snahu,
která nepovede k předpokládanému výsledku. A to nikoliv jen pro
oprávněný odpor žáků a učitelů,
kterým dodnes nikdo nesdělil, jak
tato zkouška bude vypadat. Za
hlavní důvody pro zrušení tohoto
záměru považuji obrovský nárůst
administrativy a byrokracie na úkor
vzdělávací činnosti škol, faktické
potlačení odborného zaměření jednotlivých škol a praktickou nemožnost objektivního nastavení laťky
pro různé typy škol.
Vedle těchto nedostatků zůstává
však zatím zcela nezodpovězena
otázka základního pojetí maturitní
zkoušky, jejíž koncepce doposud
vychází z tradice 19. století a jen
velmi omezeně umožňuje reagovat
na současné trendy ve společnosti.
Zejména odborně zaměřeným školám by pravděpodobně mnohem
více prospěla zkouška zaměřená

na obhajobu maturitní práce, v níž
by žák prokázal na řešení praktického úkolu schopnost pracovat se
získanými vědomostmi v oblasti
všeobecných a zejména odborných
předmětů. Řada středních škol
k této praxi již přešla, ale zatím je
to spíše jakýsi přívěšek, než základní kámen maturitní zkoušky. Místo
systematické a komplexní práce
žáka je stále ještě dominantní způsob výběrového zkoušení nahodilým
losováním otázek, který pravidelně
vede ke zcela nečekaným výsledkům u řady maturujících žáků. Velmi
bych se proto přimlouval za zahájení
odborné a široké diskuse na téma
koncepce a forma ukončení středoškolského vzdělávání místo zbytečné
snahy zavedení „státní maturity“.
Pavel
Kouda
(ČSSD)
člen Rady
Ústeckého
kraje

realizovat v rozsahu stanoveném
ustanoveními § 77 až 82 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Rozhodnutí vlády odložit
maturity jako celek, nikoliv po částech, což bylo také jedno z uvažovaných řešení, vítám a považuji ho
za rozumné. K tomu, aby společná
část maturit byla realizována až za
dva roky, je však nutná novela právě výše zmíněných částí školského
zákona. Pokud je mi známo, parlament se zatím žádným návrhem
změny školského zákona ve smyslu odložení společné části maturit
nezabýval. Očekávám, že poté, co
vláda došla v této věci ke konsensu,
budou následovat všechny potřebné kroky k co nejrychlejšímu projednání a schválení potřebné novely
tak, aby budoucí maturanti měli
jasno, věděli jak bude jejich maturita vypadat a mohli se soustředit
v klidu a pohodě jen na přípravu ke
zkoušce dospělosti.

Zdeněk
Dušek
(KSČM)
člen ZastuOtázka státních maturit je aktu- pitelstva
ální od okamžiku schválení nového Ústeckého
školského zákona. Je to problema- kraje
tika, kterou řeší veřejnost odborná
i laická, protože se dotýká všech
školou povinných.
Sama myšlenka měřitelnosti proOdložení termínu tohoto typu
duktu vzdělávání ve středních školách, tedy vědomostí, dovedností maturit je logickým vyústěním
a kompetencí absolventa je jistě současné situace ve školství, která
dobrá a bude-li zapadat do celého dlouhodobě poukazuje na to, že
vzdělávacího systému v ČR, včetně reformní kroky ve vzdělávání neuznávání výsledků státních matu- jsou dostatečně připraveny, a to jak
rit vysokými školami jako jednoho z obsahového, tak z organizačního
z kritérií k přijímaní ke studiu, jistě hlediska. Záměrně jsem neuvedl
nakonec získá potřebnou podporu. pojem „státní“, i když jde o terK tomu, aby státní maturita splnila minus technicus, protože i dnešní
a dlouhodobě plnila všechna očeká- maturanti dostávají státní maturitvání, musí být převedším velmi kva- ní vysvědčení platící minimálně na
litně zajištěna, a to nejen odborně, celém území ČR.
Je trochu smutné, že pozornost
ale také technicky a organizačně.
Zatím se ovšem stále přesvědču- veřejnosti související s otázkami
jeme, že přes veškeré úsilí a vyna- prosazování školské reformy (např.
ložené ﬁnanční prostředky, společ- bezkoncepční rušení vybraných
ná část maturity připravena není. škol, problémy ﬁnancování školství
Rozhodně ne tak, aby ji bylo možné atd.) je odváděna jinam.

Otázky nového typu maturit,
o kterých se již nejméně pět let
mluví a připravují se, se tak staly
vyloženě záležitostí populistickou,
amatérskou, poznamenanou nekompetentností, diletantismem, tak,
že často bývá vědecká erudice
nahrazována prázdnými politickými frázemi. V nedávné době jsme
se stali svědky masové demonstrace studentů proti novému typu
maturit. Cítím v tomto případě se
studenty. Domnívám se, že každý
z nich by měl před vstupem do vzdělávacího zařízení uzavírat s touto
institucí „společenskou smlouvu“
o dosažení úrovně vzdělání. Bohužel
pro navrhovanou formu maturit se
nepodařilo získat odbornou a rodičovskou veřejnost, ale ani samotné
studenty. Já sám jsem přesvědčen, že
maturita, jako určitá zkouška dospělosti, by měla být srovnatelná nejen
v ČR, ale i v zemích EU. Současně
se domnívám, že by se měla vrátit
společenská prestiž získání výučního
listu. Ve vzdálenější minulosti byla
prestiž výučního listu a mistrovské
zkoušky často více než maturita.
Přestože plně podporuji určité
odložení tzv. státních maturit z důvodu nepřipravenosti, obávám se,
aby tempo jejich příprav nebylo
takové, že bychom se po odložení
znovu museli vracet na začátek.

Hejtmanské sliby platí

N

adpis tohoto článku se vám
možná může zdát jako opsaný z předvolebního letáku. Přesto
je inspirovaný skutečnou událostí.
V loni na jaře, krátce po povodních, se na hejtmana Ústeckého
kraje Jiřího Šulce obrátil pan Zbyněk Fibich z Bohušovic nad Ohří.
Žádal ho o opravu silnic, které při
záplavách na Litoměřicku slouží
jako objízdné trasy. Hejtman panu Fibichovi dopisem slíbil, že se
stav těchto komunikací zlepší.
A skutečně, už vloni a také v letošním roce se na silnice objízdných tras začal pokládat nový
asfaltový koberec. Zaznamenal
to i zmíněný Zbyněk Fibich, který
hejtmanovi Jiřímu Šulcovi poslal
29. dubna děkovný e-mail.

Prapor hejtmana pěší rotě aktivních záloh
N

O

poskytování zdravotní péče
na Litoměřicku diskutoval
náměstek hejtmana Petr Fiala
v průběhu návštěvy Městské nemocnice v Litoměřicích. V doprovodu litoměřického starosty Ladislava Chlupáče a poveřeného
ředitele Leoše Vysoudila se seznámil s prací jednotlivých oddělení
a vyslechl odborný výklad primáře
radiologického oddělení Vladimíra Šilda u angiograﬁckého aparátu pro cévní vyšetřování celého
těla. Náměstek hejtmana v průběhu návštěvy vysvětloval koncept činnosti akciové společnosti
Krajská zdravotní zřízené a vlastněné Ústeckým krajem. Ta se po
1. červenci letošního roku stane
jedním z největších poskytovatelů
zdravotní péče v zemi s pěti velkými nemocnicemi. Bude sdružovat Masarykovu nemocnicí v Ústí
nad Labem a dále nemocnice
v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. Petr Fiala zdůraznil, že
v krajském systému zajištění péče
o zdraví občanů a jejich léčení je
litoměřická nemocnice neodmysli-

telným, významným a také dobře
prosperujícím zařízením. „Byl jsem
informován, že zdejší nemocnice
je solventní, že její tržby kolem půl
miliardy korun pokrývají potřebné náklady a ještě generují zisky.
A to vše bez jakýchkoliv dotací
a dokonce i bez úvěrů.“ V průběhu
diskuse náměstek hejtmana přibližoval konkrétní možnosti další
spolupráce litoměřické nemocnice
s odštěpnými závody Krajské zdravotní, a s., tedy se současnými pěti
krajskými nemocnicemi. „Hovořili
jsme například o využívání superspecializované péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,
o možném společném postupu při
jednáních se zdravotními pojišťovnami, nebo při nákupech zdravotnického materiálu.“ Náměstek
hejtmana se rovněž zajímal o fungování ambulantní pohotovostní
péče ve zdejší nemocnici i o její
spolupráci s výjezdovým stanovištěm Zdravotnické záchranné služby, které tu v nemocničním areálu
vloni v říjnu uvedl Ústecký kraj do
provozu nákladem 31 milionů.

a Mírovém náměstí v centru
krajského města se 11. května
uskutečnil u příležitosti oslav Státního svátku ČR Dne osvobození
slavnostní vojenský akt. Při tomto
ceremoniálu předal Jiří Šulc Prapor
hejtmana Ústeckého kraje pěší rotě
aktivních záloh Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem.
Mezi čestnými hosty slavnostního
dopoledne byli dále velitel sil podpory a výcviku genmjr. Jiří Halaška,
ředitel operační sekce Ministerstva
obrany ČR brig. gen. Josef Bečvář,
ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí n.L. plk. Zbyněk Krystin,
senátor Pavel Sušický, primátoři
a starostové některých měst regionu, zástupce Československé obce
legionářské a Krajského sdružení
rehabilitovaných, představitelé Bundeswehru a samozřejmě členové
pěší roty aktivních záloh.
Předání Praporu hejtmana kraje
je oceněním a poděkováním vojákům v aktivní záloze za práci, kterou odvedli a odvádějí ve chvílích,
kdy občané našeho kraje potřebují i pomoc armády, například při
odstraňování škod či záchraně životů při povodních a podobných živelních katastrofách. Rota aktivních
záloh vznikla v lednu roku 2004
a v současné době má přes stovku
příslušníků. Rada Ústeckého kraje
nedávno schválila bezplatné použi-

tí znaku kraje na tomto praporu
a ten byl jako věcný dar v hodnotě
70 tisíc korun poskytnut krajskému
vojenskému velitelství.
Následným dekorováním praporu
stuhami vyjádřili svoji úctu k práci

Rada Ústeckého kraje projednala a odsouhlasila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 11,847 milionu korun na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11,896 miliardy korun. Krajský rozpočet byl navýšen mimo jiné o 611 tisíc korun, dotaci poskytnuté
ze státního rozpočtu České republiky na zabránění vzniku, rozvoje
a šíření onemocnění TBC, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

vojáků v záloze i jako poděkování
za spolupráci představitelé severočeských měst Ústí nad Labem,
Děčína, Litoměřic, Roudnice nad
Labem či Bechlína. Plukovník ve
výslužbě Oto Konieczny a plukov-

ník Karel Folkner zase navázáním
stuhy předali pomyslnou historickou štafetu od legionářů, bojovníků za svobodu a rehabilitovaných
současníkům v plnění povinností
při obraně vlasti.

Více než 10 milionů korun z Fondu vodního hospodářství rozdělovalo na poslední schůzi krajské zastupitelstvo. Na příspěvek z dotačního programu, jehož příjmem je 50% vybíraných poplatků z odběrů
podzemních vod se mohou těšit mimo jiné v Hrobčicích, Terezíně nebo
Ohníči. Úplný přehled schválených dotací je vystaven na elektronické
úřední desce Ústeckého kraje na adrese www.kr-ustecky.cz, Usnesení
z 19. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje.
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Hry III. Olympiády dětí a mládeže ČR 2007

Krajský úřad se představuje

Olympijský oheň zaplane už za 25 dní!

P

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

Odbor kultury a památkové péče
Seznamte se:

PhDr. Petr Novák, CSc.

O

de dneška za pětadvacet dní,
konkrétně v úterý 19. června
večer, zapálí úspěšná česká lyžařka Kateřina Neumannová olympijský oheň a Hry III. Olympiády dětí
a mládeže České republiky 2007
v Ústeckém kraji budou zahájeny.
Stane se tak na Zimním stadionu
v Ústí nad Labem-Bukově a přítomna by kromě vzácných hostů, bývalých i současných olympioniků, trenérů i diváků měla být také většina
z více než 4 100 mladých sportovců
ze všech 14 krajů naší země.
Už dnes je v podstatě vše připraveno k přivítání a soutěžení dětí
a mládeže (do patnácti let) na
dlouhé řadě stadionů a hal v osmnácti sportech a třech doprovodných soutěžích – výtvarném

umění, fotograﬁi a počítačových
hrách. Připomeňme si ještě, že
většina soutěží a turnajů proběhne
v samotném krajském městě Ústí
nad Labem, některé v jeho blízkém
okolí (Chabařovice, Větruše, Neštěmice, fotbal i v Chlumci, Olšinkách, Povrlech a jinde), baseballový turnaj potom až v Lounech, kde
chystají samostatné zahájení olympiády, a to ve čtvrtek 21. června od
11 hodin na baseballovém stadionu. Sportovci budou ubytováni na
11 základních školách a 3 středních v krajském městě, centrem
všeho dětí bude Olympijský dům,
tedy Dům kultury v ústecké Velké
Hradební ulici. Nejvíce sportovců je
přihlášeno do atletiky, její soutěže
budou probíhat na Městském sta-

V roce 1971 jsem absolvoval ﬁlozoﬁckou
fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a do roku 1992 jsem žil a pracoval
na Slovensku. Doktorát mi byl udělen za
práci o bronzových mečích s úplnou organickou a jazykovitou rukojetí, v Bratislavě jsem též obhájil kandidátskou práci
na téma bronzové dýky v ČR. Do roku
1992 jsem pracoval v Západoslovenském
muzeu v Trnavě, poté až do zániku okresů na odboru kultury
Okresního úřadu v Lounech. Od 1. ledna 2003 jsem se po výběrovém řízení stal vedoucím odboru kultury a památkové péče
na krajském úřadu.
Takto bude vyhlížet lícová strana medaile Her III. Olympiády dětí a mládeže ČR (zatím vám ji můžeme ukázat pouze ve skice); na rubové straně
medailí bude samozřejmě logo her, které je v barevném provedení na
vedlejším obrázku.

dionu na Bukově, kam se také na
pátek 23. června chystá slavnostní
ukončení celých Her Olympiády
dětí a mládeže ČR 2007.
V pondělí 21. května také v Ústí
nad Labem zasedal Organizační
výbor her, jehož předsedou je
náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka; na odpolední jednání byli přizváni rovněž ředitelé škol,
v nichž budou mladí sportovci uby-

továni či představitelé všech zúčastněných krajů, kteří budou v červnu
stát v čele svých delegací.
O dalších aktualitách budeme
veřejnost Ústeckého kraje informovat na webových stránkách kraje –
www.kr-ustecky.cz, desetitisíce zájemců si už našli cestu i na webové stránky www.sportagency.cz, na
nichž je zveřejněn kompletní program her a další zajímavosti.

První jarní dostihový den se vydařil
M

ostecké pozemky ve Velebudicích, které se cílevědomě
přeměnily z kdysi nevzhledného
kusu hlíny na nádherný dostihový areál, obdivuje dnes kdekdo.
Hipodrom zde existuje již deset let
a 12. května sem pořadatelé pozvali
nejen milovníky dostihového sportu
z Ústeckého kraje, ale i širokého
okolí. Pozvání na první jarní dostih
do Mostu přijala také řada celebrit.
Byl mezi nimi určitě host nejvzácnější – paní Livie Klausová, žena
prezidenta České republiky a také
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Oba nejen proto, že se jim dostihy
líbí, ale především proto, že každý
to odpoledne převzal záštitu nad
jedním závodem. Paní Livie dokonce
svou kladnou odpovědí a ochotou
přijet na sever Čech založila novou
tradici – hlavní dostih prvního květnového závodu ponese od letošního
roku název Cena první dámy České
republiky – Jarní cena města Mostu.
Hejtmanovi se na závodišti evidentně líbilo, sportovní odpoledne
si užíval a na rozdíl od Ivy Miličkové a jejích kolegů z dostihové stáje
nebyl ani nervózní, když slavnostní
ceremoniál, při němž měl předat
cenu vítězi rovinového dostihu na

2018 metrů, Cenu společnosti O2
– Cenu hejtmana Ústeckého kraje,
se protahoval, když žokej Jan Rája
podal proti výsledku dostihu protest. V paddocku trpělivě čekal a se
zájmem sledoval dění kolem. Když

s realizací tohoto hezkého projektu,
dostihového závodiště. Je pro mne
příjemné být také dnes tady, již ve
funkci hejtmana a předávat jednu
z prestižních cen závodu, který se
opravdu vydařil. Přeji dalším dostihovým sezónám v Mostě, aby zájem
lidí byl nadále takový jako doposud,
aby akce na Hipodromu byly přitažlivé, zajímavé. Jsem přesvědčený,
že vše, co se v areálu děje, přispívá k tomu, že se Ústecký kraj stává
moderním, důstojným a atraktivním
místem k životu. A o to nám jistě
všem společně jde,“ řekl Jiří Šulc. Se
zájmem poté přihlížel i dalším dostihům. V průběhu odpoledne dělal Livii Klausové doprovod, když ji pořadatelé povozili v kočáře po závodišti
nebo stejně jako ona se těšil z nové
tradice – záštity manželky prezidenta nad květnovým dostihem. „Mám
radost, že se hipodrom stal oblíbeným cílem rekreace mnoha návštěvníků nejen Mostu a jeho okolí,
ale i jiných míst naší republiky, kteří
posléze Ivě Miličkové gratuloval přijíždějí za sportem, za dostihy, ale
k vítězství vyznal se, že dostihy má i za dalšími kulturně společenskými
rád a pobyt na hipodromu mu přiná- aktivitami, jež se zde konají. Ráda se
ší příjemné sportovní zážitky. „Vzpo- sem zase vrátím,“ řekla na rozloumínám si na začátky, když jsem čenou první dámy České republiky
ještě jako starosta Mostu pomáhal s příslibem reprízy.

Přibližte nám odbor, který vedete.
Je nás celkem 11 pracovníků,
přičemž po třech je ve třech odděleních: Kultury, památkové péče
a v oddělení přestupků a ekonomiky. Oddělení kultury zajišťuje
veškeré činnosti zřizovatelských
funkcí 13 příspěvkových organizací kultury, jež vytvářejí podstatnou část profesionálních aktivit
v našem regionu. Patří mezi ně
šest muzeí – regionální v Teplicích
a oblastní v Děčíně, Chomutově,
Litoměřicích, Lounech a v Mostě, dále Severočeská vědecká
knihovna v Ústí n.L., Severočeská
hvězdárna a planetárium v Teplicích a také čtyři galerie výtvarného umění – Severočeská v Litoměřicích, B. Rejta v Lounech,
moderního umění v Roudnici nad
Labem a galerie v Mostu. Dále
pracovníci připravují podklady
k rozdělování dotací z nejrůznějších programů, provádějí kontroly
výkonu přenesené působnosti na
úseku kultury na obcích s rozšířenou působností, úzce spolupracují například s Festivalem Mitte
Europa nebo s Euroregionem
Krušnohoří na lepším využívání
kulturních památek a pracují na
mnohých dalších úkolech, projektech a programech. Oddělení
památkové péče se zabývá především státní správou, která je
zaměřena na záchranu, ochranu,
obnovu či restaurování kulturních
památek, když například vloni
oddělení vydalo 26 rozhodnutí
o přípustnosti prací, a to jen pro
národní kulturní památky, pracovníci posuzují návrhy na prohlášení

S jak vysokým rozpočtem bude
odbor v roce 2007 hospodařit ?
Pro letošek máme k dispozici
celkem téměř 154 milionů korun,
přesně tedy 153 969 tis. Kč. Po
rozpočtových opatřeních je to
o téměř dvanáct milionů více, než
byl původně schválený rozpočet
pro letošní rok.
A zásadní akce ﬁnancované
z uvedených peněz?
Podstatná část z těchto peněz
– 126,5 milionu korun, je příspěvkem zřizovatele, tedy Ústeckého
kraje, na činnost kulturních institucí. Jejich další příjmy jsou totiž
de facto mizivé, například na
vstupném do všech našich muzeí
bylo vloni vybráno 586 tisíc Kč, do
galérií ani ne půl milionu. Přes šest
milionů korun je určeno pro Ústav
archeologické a památkové péče
severozápadních Čech, veřejnou
výzkumnou instituci. Pro výkon
regionálních funkcí knihoven bude uvolněno 8 milionů a další
miliony v dotačních programech
podpory aktivit stálých profesionálních souborů a hudebních těles
našeho regionu nebo v dotačním
programu Regionální kulturní činnost, kam například patří Trampská porta, Klášterecké divadelní
žně, ﬁlmová soutěž amatérů Střekovská kamera a celá dlouhá řada
dalších akcí přehlídek, festivalů,
soutěží či sympozií. S deseti miliony letos počítáme na vybrané akce
z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek a máme také
vytvořenu rezervu přibližně 1,5
mil. Kč na záchranný archeologický výzkum.

Krátce z našeho kraje
● Z rozkazu náčelníka generálního štábu Armády ČR obdržel
hejtman Jiří Šulc čestný odznak
štábního kapitána Václava Morávka
za podporu činnosti jednotky aktivních záloh; spolu s ním jej na slavnostním aktu při předávání Praporu
hejtmana pěší rotě aktivních záloh
převzalo i dalších deset oceněných.
● Za deset měsíců, kdy dopravní policisté „udělují“ řidičům na
našich silnicích body za porušování
dopravních přepisů, přišlo v Ústeckém kraji o řidičský průkaz za 12
přidělených bodů již 121 řidičů, což
je spolu s Jihomoravským krajem
nejvíce v ČR. Dalších 59 řidičů s 10
body a 46 s 11 body jsou „čekateli.“ Alespoň o jeden bod přišlo již
38 029 řidičů z našeho regionu.
● Dne rektorky Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem Ivy Ritschelové se na zahájení sportovních soutěží i na večerním koncertu posluchačů hudební katedry
pedagogické fakulty zúčastnil také
náměstek a zástupce krajského
hejtmana Radek Vonka. Byl to
již šestý ročník rektorského dne,
poprvé ke sportu přibylo i umění.
● Prvních čtyřista lidí (z budoucích 2 tisíc) již pracuje v továrně

japonského investora IPS Alpha
ve strategické průmyslové zóně
Triangle na Žatecku. Nejvíce jich je
z Lounska a Chomutovska, necelá
pětina z Mostecka. Koncem května
tu začne zkušební provoz ve výrobě LCD displejů pro televizory, běžná výroba pak v červenci.
● Přibývá autobusových spojů, mnohé linky budou posíleny
v průběhu změn v jízdních řádech
v červnu tohoto roku. Ústecký
kraj se dohodl se svými smluvními
autobusovými dopravci o navýšení
počtu ujetých kilometrů o přibližně
1,5 milionu km za rok. Nové spoje
se objeví v obcích, kde starostové
požádali o posílení dopravy a nové
linky budou jezdit z Mostu, Žatce,
Chomutova a Loun do průmyslové
zóny Triangle.
● Organizovaných sportovců
v našem kraji je více než obyvatel
města Ústí nad Labem. Jak totiž
zaznělo na 6. valné hromadě Ústeckého krajského sdružení Českého
svazu tělesné výchovy (15. 5.), spadá pod něj 706 sportovních klubů,
sdružených ve 34 sportovních svazech a 7 regionálních sdruženích a
jeho členská základna čítá 98 500
sportovců.

● 43. ročník festivalu Ludwiga
van Beethovena, jenž pod záštitou hejtmana Jiřího Šulce organizuje Severočeská ﬁlharmonie Teplice,
byl zahájen 24. května v Teplicích.
V průběhu slavnostního zahajovacího koncertu zazněly mimo jiné
skladby Antonína Dvořáka, V. Trojana nebo výběr z Romea a Julie
S. Prokofjeva.
● „Ústecký kraj – Průvodce na
cesty“, jedna z mnoha prezentačních publikací Ústeckého kraje, se
v průběhu mezinárodní soutěže
TOURMAP 2007, uspořádané při
veletrhu Svět knihy 2007 na Výstavišti v Praze Holešovicích, umístila
na tzv. shortlistu 10 nejlepších
z celého světa. O toto umístění
soutěžilo celkem 266 turistických
průvodců a dalších propagačních
materiálů.
● Celkem třináct pracovníků
Krajského úřadu Ústeckého kraje pojede ve dnech 31. 5. – 2. 6.
reprezentovat náš region na 6.
mezikrajské sportovní hry. V Kroměříži budou bojovat o úspěch v celkem pěti disciplínách – v plavání vč.
štafety, volejbalu, sportovní střelbě,
tenisu a dokonce i v kulečníku.
● České středohoří ve fotograﬁ-

ích Jaroslava Poncara, to je výstava, kterou pod záštitou krajského
hejtmana pořádá až do 24. června
ve svých prostorách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.
Na výstavě se podílí i občanské
sdružení přátel těchto krásných
hor z Bílky pod Milešovkou a je
otevřena vždy kromě pondělí
(10-12 a 13-17 hod.).
● Skleněnou popelnici 2006,
hlavní cenu soutěže pro obce
a města, jež aktivně přistupují
k třídění komunálního odpadu,
převezmou 7. června 2007 v Ústí
nad Labem představitelé jednoho
z deseti nejlépe ohodnocených
měst a obcí. Finalisty soutěže jsou
Česká Kamenice, Dolní Poustevna,
Doubice, Droužkovice, Chomutov,
Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem.
● Festival uprostřed Evropy
– Mitte Europa – nabídne v Ústeckém kraji první koncerty, 12. 6. na
zámku v Trmicích, 17. 6. na Novém
Hradě – Jimlíně a 20. 6. v ústecké
galerii Emila Filly. Podrobné informace o festivalu, jenž Ústecký kraj
letos podpořil dotací ve výši 300
tisíc korun, naleznete na stránkách
www.festival-mitte-europa.com.

Z výstavy kostýmů a scénograﬁe v Galerii moderního umění v Roudnici
nad Labem
objektů či věcí kulturní památkou
a také provádějí kontroly v obcích
ve sféře památkové péče. Oddělení je administrátorem Programu
na záchranu a obnovu památek
v našem regionu a zajišťuje v této
odborné činnosti i semináře či
konzultace. Oddělení přestupků
a ekonomiky zajišťuje veškerou
agendu ﬁnančních toků, zpracovává ukazatele, kontroly a rozbory hospodaření i účelné využívání
a hospodárné rozdělování dotací.
Vyúčtovává státní dotace, sleduje dodržování rozpočtové kázně
dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo
o správě daní a poplatků. Hlavní
důraz v práci klademe na preventivní metodickou činnost, tak,
aby se předcházelo případným
postihům při zjištěném porušení
zákona v oblasti kultury a památkové péče.

S jakými problémy se na váš
odbor občané kraje obracejí?
V podstatě se všemi problémy,
žádostmi i stížnostmi z oblasti
kultury a památkové péče. Ptají se, kde získat prostředky na
záchranu objektů, jak se zapisují
do seznamu kulturních památek,
co je nutné udělat pro získání
dotačních peněz pro regionální
kulturu a podobně. Občané se
nás dotazují, zda-li při výstavbě
třeba rodinného domku neporušují například v památkově chráněné zóně zákony a náš odbor
je také odvolacím orgánem pro
obce třetího stupně, řešíme tedy
sporné případy, kdy občané či
instituce nejsou spokojeni s rozhodnutím „jedničkového“ orgánu. Prostě jedná-li se o kulturu,
umění či památkovou péči, jsou
naši odborníci schopni pomoci
nebo alespoň poradit každému.
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Obce na malých tocích budou
varovány před povodní

Bezpečnost na silnicích
je problém globální
Z

iniciativy hejtmana Ústeckého
kraj Jiřího Šulce se v Ústí nad
Labem konal pracovní seminář na
téma bezpečné silnice v ústeckém
regionu. Organizačně se na něm
podílela také Policie České republiky – Správa Severočeského kraje,
odbor dopravní služby a ministerstvo dopravy – BESIP, regionální
pracoviště v Ústí nad Labem. Na
seminář byli pozváni zástupci obcí
s rozšířenou působností, vedoucí
dopravních inspektorátů okresních
ředitelství Policie ČR a komunikační inženýři. Mezi
hosty byl rovněž
plk. Jiří Ušák, vedoucí dopravního
inspektorátu Policie ČR, ing. Jindřich Frič z ministerstva dopravy,
oddělení BESIP
a Jan Pechout,
manažer BESIP
pro Ústecký kraj.
„Scházíme se
k vysoce aktuálnímu tématu,
a to bezpečnosti na silnicích Ústeckého kraje.
Koncem dubna vyvrcholil Globální týden bezpečnosti na silnicích,
prostřednictvím něhož chtěli organizátoři upozornit na rostoucí problém nehodovosti a její důsledky.
Výrazný počet obětí tvoří zejména mladí lidé ve věku od 5 do 25
let,“ řekl v úvodu hejtman. Jako
příklad novodobého závažného
problému uvedl i následující čísla.
„Je to neuvěřitelné, ale na následky dopravních nehod každoročně
umírá na celém světě téměř 1,2
milionu lidí, dalších 50 milionů
utrpí na silnicích zranění a v mnohých případech zůstávají poznamenáni do konce života. V řadě
zemí dosahují materiální škody,
způsobené nehodami až 1,5 %
HDP. Rozvoj silniční dopravy, podporovaný snadnou dostupností
motorových vozidel, se tak může
stát jedním z hlavních globálních
problémů světa,“ varuje Jiří Šulc

a dodal, že první Globální týden
bezpečnosti silničního provozu
měl upoutat pozornost nejen
široké veřejnost, ale i politické
reprezentace na všech úrovních.
„Proto se scházíme, abychom
se společně s odborníky z řad
police, ale i zástupci měst a obcí
poradili, jak chceme problematice čelit v příštích dnech i letech.
Těch nástrojů, včetně prevence,
je jistě víc.“ Hejtman seznámil
účastníky semináře také s aktuální
statistikou dopravní nehodovosti
v Ústeckém kraji
za první čtvrtletí
letošního roku.
Ve všech ukazatelích jsou čísla,
naštěstí, příznivější než v roce
předešlém. Tak
kupříkladu
za
tři měsíce roku
2007 se na silnicích stalo celkem
3041 dopravních
nehod při nichž
bylo usmrceno
8 lidí. Těžká zranění si odneslo 66 osob, 367 bylo
zraněno lehce. Celková hmotná
škoda činí přes 11 milionů korun.
Nejvíce dopravních nehod se stalo na vozovkách Ústí nad Labem
(610) a nejméně v Lounech (354).
„Pokud se podíváme na statistické výkazy z jiného úhlu pohledu,
v obcích našeho kraje je za stejné
časové období evidováno 2 206
nehod, řidičům motorového vozidla byla vina prokázána ve 2 820
případech, chodcům ve 40, dětem
v 18. Ze sledovaných příčin jsou to
staré známé faktory – nejčastější
příčinou nehod v uplynulém kvartálu byla rychlost (558), dále nedání
přednosti v jízdě, ale bohužel také
alkohol,“ shrnul smutnou statistiku
představitel kraje. Také ostatní diskutující shodně poukázali na fakt,
že problém bezpečnosti nabývá
velkých rozměrů a jen cílené projekty a prevence mohou nepříznivé
statistiky zvrátit.

Nová učebna v Chomutově
z projektu METUD

květen 2007

N

a můstku přes horní tok Jílovského potoka v obci Libouchec
byl představen jeden z prvních 11
měřících bodů, sloužících k sledování pohybu vodní hladiny v reálném
čase. Ultrazvuková sonda je součástí systému budovaného v rámci
projektu Severočeského sdružení
obcí (SESO). Realizátorem aktuální fáze projektu je Klastr Aquarius
o.p.s., záštitu nad celou akcí převzal náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka. „V Libouchci
jsme viděli ověřovací část projektu.
Systém ﬁrmy Pilsnet je svého druhu
unikátní, první v České republice
a Ústecký kraj i tímto projektem
reálně naplňuje sliby, které dal
občanům v dobách povodňových
krizí. Vyvíjíme zde monitoring sledování hladin malých toků, které se
v době záplav, nebo při prudkých
přílivových deštích, dokáží rychle
změnit v ničící živly. Tento systém
bude před takovýmto nebezpečím
varovat,“ konstatoval Radek Vonka. Náklady na současnou etapu
projektu představují 3,455 milionu
korun. Byly hrazeny ze státního roz-

počtu (2,7 milionu korun), z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého
kraje (0,59 milionu korun) a ze
zdrojů SESO (0,095 milionu korun).
Realizaci projektu odsouhlasila Bezpečnostní Rada Ústeckého kraje.
Měřící bod je sestaven z robustního
přepínacího panelu, integrovaného
vysílacího modulu a z přípojného
senzoru, pracujícího na principu
ultrazvukových vln. Čidlo vyhodnocuje informaci o stavu vodní hladiny a jejích pohybech v reálném
čase. Ve stanovených intervalech
předává prostřednictvím vysílacího modemu informace centrálnímu serveru a určeným adresátům
formou SMS, faxu, anebo jako
e-mailovou zprávu. Po ověřovací fázi může následovat realizace
kompletního projektu, předpokládající zřízení až 130 měřících
bodů při odhadovaných nákladech
ve výši 35 milionů korun. Systém
protipovodňové ochrany obcí na
malých tocích je vedle Libouchce
prověřován mimo jiné také v Povrlech, Telnici, Tisé, Malšovicích, Petrovicích nebo v Březinách.

Eurocentrum odměnilo vítěze soutěže

Legislativa REACH se dotkne
stovek podnikatelů i v Ústeckém kraji

E

V

rámci letošních oslav 50. výročí podpisu Římských smluv
vyhlásilo Eurocentrum Ústí nad
Labem ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
výtvarnou soutěž o zajímavé věcné
ceny. Zúčastnili se děti mateřských
škol a žáci základních škol z celého Ústeckého kraje. Eurocentrum
Ústí nad Labem, stejně jako ostatních dvanáct Eurocenter v České
republice, soutěž pořádalo s cílem
motivovat mladé lidi k výtvarnému
vyjádření. Nejlepší výkresy vyhod-

notila porota ve třech kategoriích:
1. kategorie: předškolní věk, 2. kategorie: 6 – 10 let, 3. kategorie:
11 – 15 let. Uveďme alespoň vítěze: MŠ Klostermannova, odloučené pracoviště Moskevská 9, Děčín
(kolektivní práce koťátek a paní
učitelky Jitky Drncové); ZŠ Teplice, U Nových lázní 1102, Hanička
Tomanová; ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400, Zuzka Broná. Všechny
zaslané výtvarné práce jsou vystaveny ve vstupní hale Krajského
úřadu Ústeckého kraje do konce
letošního května.

vropský parlament a Rada schvá- ﬁrem. „Stovky menších podniků
lily koncem roku 2006 stěžejní a drobných živnostníků zatím v lepdokument nové chemické politiky, ším případě jen velmi mlhavě tuší,
nařízení č. 1907/2006 známé pod že je čekají nějaké nové povinnosti.
zkratkou REACH, který vejde v plat- Proto jsem se s výkonným prezidennost 1. června 2007.
tem svazu dohodl, že i v našem kraji
O praktických dopadech této le- proběhnou pro zájemce semináře
gislativy diskutoval člen Rady Ús- v rámci programu nazvaném Adapteckého kraje Antonín Terber s La- tabilita, který svaz s ﬁnanční poddislavem Novákem,
porou EU organizuje
výkonným ředitelem Projekt ADAPTABILITA kvůli přípravě českéSvazu
chemického Ing. Lubomír Štěpán
ho podnikatelského
průmyslu ČR. Legisla- Regionální kancelář
prostředí na legislatitiva REACH předsta- Ústí nad Labem
vu REACH. Umím si
vuje v Evropské unii Revoluční 1930/86
například představit,
zásadní reformu che- 400 32 Ústí nad Labem že některé ze seminámické legislativy, jež tel.: +420 739 463 410
řů proběhnou v prose významným způ- lubomir.stepan@schp.cz storách krajského úřasobem dotkne všech,
du,“ vysvětlil Antonín
kteří chemikálie vyrábějí, obchodují Terber. Podle ředitele Svazu chemics nimi nebo je používají, tedy nejen kého průmyslu ČR Nováka bude
chemického průmyslu. Podnikate- implementace REACH zpočátku
lé budou muset prokázat, že veš- představovat obrovskou administrakeré chemické látky, včetně těch, tivní a ﬁnanční zátěž, na níž by se
které jsou obsažené v přípravcích dotčené ﬁrmy měly už nyní připravoa dokonce i v některých případech vat. „Existuje odhad, že celkově se
i předmětech uváděných na trh náklady na REACH pro české výrobv zemích EU, byly zaregistrovány ce a dovozce budou pohybovat ve
u Evropské chemické agentury výši 5,5 až 11 miliard korun. Bude to
v Helsinkách. Takzvaná předregis- právě nejzranitelnější skupina – malí
trace bude u helsinské agentury a střední podnikatelé, kdo ponese
zahájena 1. června 2008.
až 80 % všech nákladů spojených
V České republice se implemen- s implementací REACH,“ uvedl při
tace REACH dotkne stovek až tisíců jednání Ladislav Novák.

Masarykova nemocnice je dokončena!
Pokračování ze str. 1

Člen Rady Ústeckého kraje Pavel Kouda (vpravo) při prohlídce nové
učebny na SOUT v Chomutově

Z

a přítomnosti radního Ústeckého kraje Pavla Koudy a vedoucího odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu
Štěpána Harašty byla na Středním odborném učilišti technickém
v Chomutově, jehož zřizovatelem
je Ústecký kraj, slavnostně otevřena nová odborná učebna. Je vybavena 16 počítači s programovacími
stanicemi pro CNC obráběcí stroje s řídícím systémem Sinumeric.
Vybavení získala škola v rámci projektu „METUD – metoda udržitelnosti aktivní spolupráce při RLZ ve
strojírenských oborech – potřeba
trhu práce“ přijatého ministerstvem práce a sociálních věcí
v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt je realizován
ve čtyřech krajích ČR a reaguje na
konkrétní potřeby zaměstnavatelů.
Partnery jsou vzdělávací zařízení,

úřady práce a zaměstnavatelé. Na
SOUT v Chomutově jsou realizovány ve spolupráci se zaměstnavateli
rekvaliﬁkační kurzy: Obrábění kovů
se zaměřením na obsluhu CNC
obráběcích strojů, Obrábění kovů
a Obsluha lisu. Absolventi těchto
kurzů mají u zaměstnavatelů připravena nová pracovní místa, která jsou dotována v rámci projektu.
Celková dotace poskytnutá projektu je 13,8 miliónu Kč z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Tímto projektem
učiliště reaguje na stále se zvyšující
požadavky zaměstnavatelů na kvaliﬁkovanou pracovní sílu ve strojírenských oborech. Nová učebna doplnila stávající velmi dobré
vybavení pro výuku strojírenských
oborů, využívané nejen pro výuku žáků, ale i rekvaliﬁkační kurzy
a školení pro zaměstnavatele.

V doprovodu ředitele nemocnice
a primáře infekčního oddělení Pavla Dlouhého si poté hosté prohlédli
jednotlivá pracoviště moderního
pavilonu. Oddělení jednotky intenzívní péče, budoucí operační sály,
pokoje pacientů i pracoviště personálu včetně unikátního vybavení
a zázemí. V pěti podlažích pavilonu infekčních chorob (dodejme, že
v posledním patře bude umístěno
ještě kožní oddělení) bude poskytována diagnostická a léčebná
péče v celém rozsahu přenosných
nemocí, a to pro pacienty všeho
věku (např. meningokokové infekce, klíšťové encefalitidy s obrnami,
infekční žloutenky, AIDS ad., a také onemocnění, jež si vyžadují
náhradu životních funkcí umělou
plicní ventilací). Spádovou oblastí
tohoto oddělení včetně vybraných
diagnóz a závažných stavů jsou
všechny okresy Ústeckého kraje
a rovněž Českolipsko, Jablonecko,
Liberecko i část kraje Karlovarského. „Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem se dnešním dnem stala
opravdu vlajkovou lodí zdravot-

Zřizovatelem Masarykovy nemocnice je Ústecký kraj a jeho hejtman Jiří Šulc ji označil jako vlajkovou loď zdravotnictví našeho regionu. Na snímku je v jednom z operačních sálů nového oddělení infekčních chorob.
nictví našeho kraje a další zařízení
se musejí tomuto medicínskému
trendu třetího tisíciletí přizpůsobit
nebo využívat služeb právě této

špičkové nemocnice. Oddělení
infekčních chorob přeji nikoliv co
nejvíce pacientů, ale maximum
spokojených, tedy vyléčených pa-

cientů,“ řekl hejtman Jiří Šulc.
„Masarykova nemocnice a Ústecký kraj se o ně postarají v nejvyšší
možné míře!“
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Čeští hejtmani v zemi
čínského draka

O

ST

RANA

H

ejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
v dubnu vycestoval na pracovní
cestu do Čínské lidové republiky.
S delegací hejtmanů a jejich zástupců z devíti českých krajů, pozvaných
tamní vládou, absolvoval několikadenní program, vyplněný nejen pracovními schůzkami a cestováním do
několika provincií této nejlidnatější
země světa, ale i návštěvami světově proslulých turistických center.
„Setkali jsme se s velvyslancem ČR
v Pekingu p. Greplem, viděli jsme
ekonomickou rozvojovou zónu Pudong, s generálním konzulem ČR
v Šanghaji p. Hubcejem jsme probírali možnosti partnerství našeho kraje s provincií Anhui,“ přiblížil některé
zastávky pracovní části čínské služební cesty hejtman. Hostitelé však do
programu představitelů samospráv
českých krajů zařadili také prohlídky Zakázaného města, Velké Čínské
zdi, v Šanghaji jízdu superrychlým
vlakem Maglev, který se pohybuje
na bázi magnetické levitace, nebo
budoucích sportovišť letní olympiády 2008 v Pekingu.
➤

Nejznámějším symbolem Číny je
monumentální opevnění hranic někdejšího císařství před divokými nájezdníky, Velká Čínská zeď
➤

První kroky hejtmanské delegace
na čínské půdě zavedly hosty z ČR
na náměstí Tchien-an-men, tedy na
náměstí Nebeského klidu
Hejtman odlétal s plánem před- ➤
stavit v Číně turistické i podnikatelské možnosti v Ústeckém kraji. Čínští investoři jsou v Ústeckém regionu
zastoupeni, přes sílu jejich kapitálu,
jen minimálně. Zajímavou zkušeností byla návštěva společnosti TOS
Machine Tools Kunming v provincii
Yunnan, česko-čínského podniku
TOSu Varnsdorf. „Jsme uvyklí vnímat
Čínu jako zemi, která má hospodářský rozvoj před sebou. Pravdou ale
je, že tato země již více než patnáct
let produkuje HDP ve dvojciferných
číslech, v roce 2005 byl celkový
výkon hospodářství 18,23 biliónu
jüanů (2,23 biliónu USD). Mohutně
investují a jsem nakloněn představě,
že by část těchto peněz skončila formou investic v našem kraji,“ konstatoval Jiří Šulc.
Závěrečnou zastávkou české de- ➤
legace byla Šanghaj. Poslední konfrontací s vyspělým čínským stavebnictvím, budujícím například pekingská sportoviště olympijských her
v roce 2008 a nejmodernějšími
technologiemi, byla cesta na letiště
superrychlým magnetickým vlakem
Transrapid. Překonání třicetikilometrové vzdálenosti z centra města
k šanghajským letištním terminálům
trvá několik minut. Mimo jiné i proto, že souprava doslova letí rychlostí hodně nad 400 km/h. „Nejvyšší
rychlost bohužel zachycena není,
vlak dosáhl rychlosti 433 kilometrů
v hodině,“ posteskl si hejtman.

Naše premiéra na veletrhu ATM Dubaj ve Spojených arabských emirátech

K

aždoročně se Ústecký kraj prezentuje na více než patnácti
evropských veletrzích cestovního
ruchu, letos k nim premiérově přibyl
také Arabien Travel Market (ATM)
v Dubaji. Počátkem května se tu
ve společné expozici České republiky kromě našeho kraje, jenž

zastupoval náměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého kraje Radek
Vonka (na prostředním snímku
vítá v naší expozici šejka Ahmed
bin Saeed Al Maktouma, jenž má
jako člen vlády ve své pravomoci
mimo jiné i cestovní ruch), prezentoval též Karlovarský kraj, ně-

které významné české lázně, hotely a touroperátory.
„Letošní v pořadí už 14. dubajský mezinárodní veletrh navštívilo během několika dní téměř 23
tisíc návštěvníků,“ řekl nám Radek
Vonka „a dlouhá řada odborníků
i obyčejných zájemců o naši zem si

prohlédla i naši krajskou expozici
a vedli jsme řadu jednání. Největší
zájem mají zdejší Arabové o české
lázně, proto jsme jim přiblížili formou letáků a prospektů lázeňské
město Teplice, ale také prostřednictvím našich kvalitních tiskových
materiálů a publikací další zajíma-

vosti Ústeckého kraje, třeba unikátní krajinu Českého Švýcarska
a další turisticky zajímavá místa.“
Představitel kraje se v Dubaji setkal
rovněž s naší velvyslankyní v SAE
Věrou Jeřábkovou nebo obchodním radou velvyslanectví ČR Jiřím
Rakem. Účast Ústeckého kraje na

tomto prestižním veletrhu, na němž
se představilo téměř 2000 vystavovatelů ze 64 zemí celého světa,
byla hrazena z fondů Evropské
unie, konkrétně v rámci grantového schématu GS 4.1.2. Propagační
a mediální kampaň Ústeckého kraje
v roce 2007.
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Děčínští studenti opravují Dolský mlýn

Fotokvíz

K

V

Studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy stavební v Děčíně se v rámci praktické výuky, ovšem ve
svém volnu, zapojují do rekonstrukce Dolského mlýnu

v pořádku. Někteří od Ústeckého
kraje dostali dárky dokonce vícekrát. S vašimi příspěvky pracujeme
pečlivě, a proto reagujeme například i na připomínku paní Peterkové. Žádala nás o sdělení termínu
pro odeslání odpovědí: nejlépe do
poloviny každého měsíce.
Dnešní fotokvíz vás zavede do
západního cípu našeho regionu,
kde v nevelké obci stojí kostel
sv. Vendelína. V rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek v roce 2006 přispěl Ústecký kraj na jeho obnovu
323 tisíci korun. Dotace umožnila
zrestaurovat prostor této dominanty, respektive pomohla obnovit několik historických dveří kostela a oken ve věži. Dobrou práci
zde odvedla jihlavská společnost
ARCHKASO s.r.o. Napište nám jak
se jmenuje obec, v jejímž středu se
kostel nachází.
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.

ké Švýcarsko, jehož správa přivítá
i další brigádníky. Nejbližší akce
u Dolského mlýnu se připravuje od
9 hodin dne 16. června.

TO

?

K

dentská práce se v současné době v pracích na staré lávce a dokuodvíjí ve dvou směrech: projekční mentaci stávajícího stavu.
práce spočívají v návrzích na úpraOd roku 2000 je Dolský mlýn
vu splavu, rekonstrukční potom v majetku Národního parku Čes-

ážení čtenáři, byli jste opět
pilní a zahrnuli jste nás velkým počtem správných odpovědí.
Ano, skutečně se jedná o zámek
v nejsevernějším městě kraje, a to
ve Šluknově. Potěšila nás pošta
z Rumburku, konkrétně od paní
Jaoqueline Referovich, která je
v České republice teprve dva
roky. Český jazyk a krásy naší
země si snaží osvojit jak může
a rozšířit vědomosti o zemi, v níž
našla nový domov, i prostřednictvím fotokvízu. Šárka Peterková
z Ústí nad Labem si nenechala
pro sebe podrobnosti, které se
šluknovským zámkem souvisejí
a přidala i tu, že ve městě se
každý rok v červnu pořádají Šluknovské letnice, které slouží ke
zviditelnění této památky. Tak
jako vždy i dnes jsme vylosovali
tři výherce, kteří od nás dostanou
pěkný dárek. Těšit se na něj může
Zdeňka Bosáková z Rumburku,
Pavla Válková z Dolní Poustevny
a Věra Kyjovská z Jiříkova. Rádi
bychom v této souvislosti zdůraznili, že na nikoho z těch, kteří
byli až dosud vylosováni, nezapomínáme, všem pošta vždy dorazí

FO

amenný mlýn v údolí řeky
Kamenice poblíž Jetřichovic
na Děčínsku už řadu let opravují brigádníci. Tuto stavbu, která
téměř podlehla zubu času, zná
snad každý Čech, vždyť se u něj
v padesátých letech minulého století natáčely scény tehdy i dnes
oblíbené ﬁlmové pohádky Pyšná
princezna. Už na podzim roku 2004
se do záchrany Dolského mlýnu,
o jehož existenci jsou písemné
zmínky již z roku 1515, zapojili
mezi jinými i studenti a pedagogové Vyšší odborné školy a Střední
průmyslové školy stavební v Děčíně,
která je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje. Tehdy i v dalších
letech pomáhali ve volném čase
zajistit stabilitu stavby – především
přední stěny, která hrozila bezprostředním zřícením. Pročišťovali
náhon, kde byly naplaveniny včetně pískovcových kvádrů přes metr
vysoké. Bylo také nutné podepřít
betonovou desku a zajistit základy
a současně se stavěla hráz z pytlů s pískem. Provedení prací bylo
velice aktuální, protože následující
povodeň ochranná opatření narušila, ale stavbu neporušila. Později
brigádníci z děčínské školy zvýšili hráz a zesílili podepření desky
a základů. Zajištění stavby vydrželo
až do opravy mlýnu, kterou prováděla odborná stavební ﬁrma. Stu-

V

● Tenkrát v Chomutově, Oblastní muzeum v Chomutově, 19. 4.
- 10. 6. Chomutovští Němci
a Češi v květnu a červnu 1945.
● Století Slováků v českých zemích, Oblastní muzeum v Chomutově, 19. 5. - 30. 9., kostel
sv. Kateřiny. Dokumenty a literatura 1882 - 1999.
● 33 let archeologické práce na
zámku v Bílině, Regionální muzeum v Teplicích, 3. 5. - 17. 6.,
výstavní místnosti. Archeologická výstava k 110. výročí založení
muzea v Teplicích.
● Figury a práce na papíru, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 19. 4. - 17. 6.
Koncepce výstavy děl Ivana
Ouhela je postavena na dvou
zdánlivě kontrastujících pólech
zobrazení ﬁgury a krajiny.
● Výstava dětských prací - ZUŠ
Neštěmice, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem,
2. 5. - 5. 6., přísálí vědecké části,

●

●

●

●

Velká Hradební 49. Kresby, malba, keramika (vstup zdarma).
Kanadské slavnosti, Josef
Sloup, Severočeská vědecká knihovna Ústí n.L., 2. 5. - 12. 6.,
W. Churchilla 3. Výstava barevných fotograﬁí (vstup zdarma).
100 let od vzniku světového
skautingu a narození Jaroslava Foglara, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem,
2. 5. - 12. 6., vitríny W. Churchilla 3. Výstava připravená ve
spolupráci s ústeckými skauty.
Kde se pivo vaří, Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci,
6. 5. - 26. 8., hlavní budova. Výstava o historii vaření piva uskutečněná ve spolupráci se Zemědělským muzeem v Praze.
Obrazy a keramika, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, 16. 5. - 24. 6., vila. Neprodejní
výstava výtvarníků Hany Novákové a Jana Syrového, členů sdružení Malíři Mostecka.

K

rodinnému stříbru Ústeckého
kraje přirovnal Radek Vonka
tradiční letní promítání Kinematografu bratří Čadíků. Jak by také
ne, zaprvé on sám před mnoha lety
vyjádřil jako vůbec první letnímu
promítání
v Ústí
n a d
Labem
důvěru, za
druhé sami pořadatelé z Kinematografu bratří Čadíků tvrdí, že
Ústecký kraj je pro letní promítání
na náměstích velkých měst jakousi
zemí zaslíbenou, tradičně je tu už
po mnoho let nejvíce návštěvníků.
Nedávno se na Větruši nad krajským městem setkal náměstek
a zástupce hejtmana Radek Vonka
s dr. Josefem Čadíkem a některými
primátory a starosty měst regionu,
v nichž se o letních večerech rozzáří ﬁlmová plátna. Zatím ještě organizátoři nevědí přesně, jaké ﬁlmy

k nám přivezou, rozhodně ale
již platí rozpis jedné ze dvou tras
kinematografu a tedy i termíny
promítání v našich městech. Než je
uvedeme, dodejme ještě, že „putování“ má hlavního sponzora ve
ve ﬁrmě
Drinks
Union,
d í k y
níž je
vstup
na ﬁlmová představení zdarma a dobrovolné vstupné je vždy určeno na
humanitární účely. Za desetiletí
existence se již vybralo téměř tři
a půl milionu korun, letošní
výtěžek z příspěvků diváků půjde
do některého z krajských zdravotnických zařízení. Tak tedy:
Kadaň: 4. - 8. 7, Chomutov: 9. 12. 7., Most: 13. - 17. 7., Teplice:
18. - 20. 7., Lovosice: 21. - 24. 7.,
Roudnice n.L.: 25. - 27. 7., Litoměřice: 1. - 5. 8., Ústí n. Labem:
6. - 12. 8., Děčín: 13. - 17. 8.

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

ÍZ

Stovky ﬁlmových představení pod širým nebem

Pozvánky

mne znamená Ústecký kraj“.
Nezapomeňte uvést své plné
jméno, adresu a mailový nebo
telefonický kontakt. Na obálku
dopisu nebo do záhlaví e-mailové zprávy uveďte heslo SOUTĚŽ O CENY. Redakce Krajských
novin si vyhrazuje právo vybra-

né příspěvky krátit či stylisticky
upravit. Autoři zveřejněných
příspěvků budou odměněni hodnotnou věcnou cenou, která jim bude jejich Ústecký kraj
trvale připomínat. Těšíme se na
vaše příspěvky, a to do 16. června.

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

Maďarské kulturně-společenské
jaro v Teplicích vrcholí
V
lázeňských Teplicích bude tento víkend ve znamení vrcholícího třetího ročníku Maďarského
kulturně-společenského jara, které
pořádá Svaz Maďarů žijící v českých zemích, konkrétně jeho teplická organizační jednotka. Záštitu
nad touto květnovou akcí převzal
mj. velvyslanec Maďarska v ČR
Ištván Szabó, jedním z partnerů
organizace Maďarů v Teplicích je
také Ústecký kraj. V sobotu 26.
května se uskuteční hned tři akce:
Tou první bude od 15 hodin v teplické Mušli vystoupení maďarského vysokoškolského folklorního
souboru Nyitnikék s doprovodnou

skupinou Kukorica. Večer od 20
hodin bude v restauraci Pramen
v Teplicích-Řetenicích zahájen Teplický maďarský majáles, při kterém bude k tanci a poslechu hrát
hudební skupina Akustik uměleckého vedoucího Sándora Molnára.
Oba víkendové dny, tedy sobota
a neděle 26. – 27. května, se v rámci zahájení nové lázeňské sezóny
v Teplicích představí mistři kuchaři
ze Szolnoku a součástí akce rovněž v Mušli bude i stánkový prodej maďarských specialit, potravin
a nápojů, a to vše za doprovodu
cimbálové muziky Csallóköz s primášem Ernö Mezöm.

Co řekli moudří o ČASU
Co pro mne znamená
Ústecký kraj
Pocházím z Moravy a před více
než třiceti lety jsem následovala svého muže do tohoto kraje.
Zpočátku do krásných Litoměřic,
později do města pod Řípem – do
Roudnice nad Labem. Na zdejší
rovinatou krajinu jsem si nemohla zvyknout, takže jsme hledali
možnost trávit alespoň víkendy
v prostředí, které by mi připomí-

nalo rodnou vrchovinu. A toto
místo jsme objevili nedaleko
Roudnice v malé vesničce Vrbka
u Budyně nad Ohří. Pěkná poloha, hodně zeleně, malebná náves
s kapličkou a potokem, který
lemuje řada majestátných vrb.
Většina chalup je díky starostlivým majitelům zrekonstruována.
Nedaleká Budyně s krásným vodním hradem, upraveným náměstím a čistou řekou zve k vyjížďkám
na kole. Kolem vesnice jsou místa

se zajímavými přírodními scenériemi, s výhledem na zříceninu
Házmburku. Obzor lemují siluety
kopců Českého středohoří a podél
staré poštovní cesty k Martiněvsi
můžeme obdivovat stavení opravených mlýnů. To všechno je také
Ústecký kraj, i když jen jeho okraj.
S celou rodinou se do těchto míst
rádi vracíme, tady čerpáme sílu
z krásné krajiny a přírody.
Naděžda Nováková,
Roudnice nad Labem

★ Není pravda, že máme málo času. Pravdou je, že ho hodně
promarníme.
L. A. Seneca
★ Květ přetrvá, trn zůstane.
Z Východní knihy moudrostí
★ Je hrozné cítit, jak míjí všechno, co máme.
B. Pascal
★ Je žalostné, že doba mezi tím, kdy jsme příliš mladí a kdy jsme zase
příliš staří, je tak krátká.
Ch. L. de Montesguieu
★ Žijí na světě zloději, které zákon netrestá, a přece nám kradou
to nejcennější, co máme – čas.
Napoleon
★ Člověk má stoupat s dobou, ve které žije.
F. Voltaire
★ Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom se
dojde do domu Nikdy.
M. de Cervantes
★ Celá druhá polovina života se zakládá na zvycích, které jsme si osvojili
v první polovině.
F. M. Dostojevski
★ Chceš-li mít málo času, nedělej nic.
A. P. Čechov
★ Léta běží a vem je ďas! Dílo je to, co přetrvává.
F. X. Šalda
★ Každé století má svůj středověk.
S. J. Lec
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