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vychází měsíčně

Nové operační sály za 50 milionů

Milí čtenáři,
vážení občané
Ústeckého kraje,
jak jsem vám slíbil, s jarem
k vám přicházejí další krajské
noviny, které pro vaši informovanost o dění v našem regionu
připravujeme měsíc co měsíc.
Dostáváte je do rukou dokonce o týden dříve, poněvadž se
o těch pár dní pro březen posunul u deníků, se kterými jste si
je koupili, termín vydání.

Co se stalo
Čtyři týdny byly v našem kraji plné událostí a významných
akcí, které vždy přinášejí pro
obyvatele našeho regionu něco nového, přínosného a potřebného. V tomto vydání krajských novin vám přiblížíme alespoň některé naplněné záměry Ústeckého kraje, třeba ve
zkvalitňování dopravní infrastruktury, jednodušeji řečeno
v opravách našich silnic, doložíme vám dvěma významnými
počiny rozvoj péče o zdraví
našich občanů, a to konkrétně
v digitálním přenosu zdravotní
dokumentace, který začal fungovat mezi dvěma významnými nemocnicemi našeho kraje – teplickou a Masarykovou
v krajském městě. Tam byly
také minulý týden otevřeny
nové operační sály oční chirurgie. Na stránkách březnových
Krajských novin se také, když
dovolíte, zamyslím nad aktuální situací v čerpání 15 miliard
korun, které nám slíbila vláda
na ﬁnancování projektů obcí
našeho kraje na zahlazení
škod po důlní činnosti. V souvislosti s blížícím se Dnem učitelů někteří radní a zastupitelé
odpovědí na otázku, jsou-li
naši pedagogové adekvátně
oceňováni a uznáváni. Už teď
se těším na 29. březen, kdy se
s učiteli a pedagogy setkám na
půdě krajského úřadu a 14 nejlepších z nich také odměním.

Bicyklování
Vážení čtenáři, rád bych vám
také doporučil články o aktuální situaci v naší strategické průmyslové zóně Triangle,
o nedávném setkání dobrovolníků, z nichž ti nejlepší získali tradiční ocenění – plastiku
Křesadlo. Chybět nebude ani
tentokrát pohled na naše školství a na služby cykloturistům
(paní L. Urešová mi napsala, že
„Ústecký kraj je skutečně krásné místo, nejen pro bicyklování!“; nádherné slovo) a další
materiály.

Jaro a volby
Milí čtenáři, děkuji vám za
vše, co děláte pro rozvoj našeho regionu i za vaše příspěvky
do některých rubrik Krajských
novin a náměty na zlepšování
jejich obsahu i formy. Přeji vám
nádherné a spokojené jaro,
plno slunce a potěšení. A občanům Chomutovska si dovolím
ještě připomenout, že v polovině dubna mohou využít svého aktivního volebního práva
a z devíti kandidátů vybrat
toho nejlepšího do Senátu Parlamentu České republiky. Bude
to senátor i za Ústecký kraj.

hejtman Jiří Šulc

ročník 6

Č

tvrteční poledne 15. března
se zapsalo do novodobé historie Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, v níž byla dokončena
předposlední etapa její dostavby
a slavnostně byly uvedeny do provozu nové operační sály očního
oddělení. Byl u toho také Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje, zřizovatele této příspěvkové organizace
a spolu s ním přestřihli pásku na
pět dílů také senátor Pavel Sušický (bývalý šéf zdejšího očního
primariátu), ředitel nemocnice Tomáš Indra a současná primářka
očního oddělení Ivana Liehneová.
Přístavba pavilonu G byla zahájena koncem roku 2005 a stavba
nových operačních sálů s veškerým
potřebným zázemím pro pacienty a odborný i pomocný personál
byla dokončena v loňském roce.
Hejtman Jiří Šulc zdůraznil ve svém
krátkém slovu, že stavební část stála 40 milionů korun a přístrojové
vybavení milionů deset. „Jsem rád,
že tyto sály zařadí naši nemocnici

mezi absolutní špičková pracoviště
u nás, ale také v celé Evropě. Zbývá
už jen poslední krok, aby nemocnice pro spádovou oblast našeho
kraje i části krajů přilehlých, tedy
pro téměř milion obyvatel, byla
hotova, a to dostavba a rekonstrukce infekčního pavilonu. Celkové
náklady představují sumu 250 milionů korun, 130 milionů činí dotace
Ústeckého kraje.“
Oční oddělení, jehož nové operační sály si poté prohlédli také
další představitelé Ústeckého kraje
– náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka, náměstek Petr Fiala
či členové rady kraje René Budjač
a Vladimír Záhorský, má kromě
dvou zcela nových operačních sálů
22 lůžek a ročně se zde provede na
1 500 operací oka a je také akreditováno Ministerstvem zdravotnictví
České republiky pro další vzdělávání lékařů. Nové přístrojové vybavení
sálů umožní také komplikované operace glaukomu, transplantace rohoDva nové operační sály, jeden v barvě žluté, druhý zelený, si prohlédli za odborného výkladu primářky očního oddě- vek, operace zadního segmentu oka
bezstehovou technikou apod.
lení Ivany Liehneové také představitelé Ústeckého kraje – (zprava) Jiří Šulc, Vladimír Záhorský a Radek Vonka

Krajská zdravotní
má už nového ředitele

Ústecký kraj plní v Triangle dohodnuté termíny

N

ovým ředitelem, který povede Krajskou zdravotní a.s., se
na základě výběrového řízení stal
Ing. Eduard Reichelt. Do funkce
nastoupil 12. února 2007 a bude
řídit Krajskou zdravotní sdružující
pět nemocnic, jež jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem, Nemocnici Děčín,
Nemocnici Chomutov, Nemocnici
Most a Nemocnici Teplice. Konkurz
na obsazení místa ředitele vyhlásilo
představenstvo společnosti s cílem
zefektivnit a zjednodušit řízení
společnosti sdružující pět zdravotnických zařízení. Pětačtyřicetiletý
inženýr Reichelt do funkce nastoupil se silnou vizí modernizace provozů řízených Krajskou zdravotní.
„Zvýšení kvality zdravotní péče je
hlavním úkolem vedení zdravotnických zařízení při respektování ekonomických limitů,“ říká.

Ú

stecký kraj splnil další ze
závazků k japonským investorům v strategické průmyslové zóně
Triangle. Podle dohody dokončil
a předal zástupcům společnosti IPS Alpha Technology Europe,
s.r.o. inženýrské sítě v hodnotě
413 milionů korun. „Závazek pro
nás platil do 15. března 2007, my
jsme jej splnili o něco dříve. Neobyčejně nám pomohl mírný průběh letošní zimy, kdy nebylo nutné
přerušovat stavební práce. Možná,
že tomu napomohl i šintoistický
obřad, kterého jsem se zúčastnil
při zahajovaní prací na výstavbě areálu společnosti IPS ALPHA
v loňském roce,“ zažertoval hejtman Jiří Šulc.
Protokolárně tuto investici předali zástupci společnosti, panu
Yukihiro Satovi, náměstek hejtma- Náměstek hejtmana Petr Fiala protokolárně 14. března předal japonskému
na Petr Fiala, člen krajské rady investorovi, ﬁrmě IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., zastoupené panem
René Budjač a zástupci krajského Yukihiro Sato, inženýrské sítě, které kraj vybudoval za 413 milionů korun

odboru průmyslové zóny Triangle a
investičního odboru krajského úřadu. „Ústecký kraj vždy plní co slíbil
a považujeme za nejdůležitější, že
zahraniční investoři si nemohou
stěžovat, že nedodržujeme harmonogramy. Pozornost věnovaná
výstavbě průmyslové zóny Triangle
je z naší strany pochopitelná, víme,
že už 21. března tohoto roku chce
vaše ﬁrma zahájit zkušební provoz,“ konstatoval ve zdravici japonským investorům Petr Fiala.

pokračování na str. 4
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Zamyšlení Jiřího Šulce

Chceme opravdu pro obce peníze na revitalizaci krajiny?
Z

ačínám se obávat, že představitelé obcí v podkrušnohoří,
v takzvaném severozápadním hnědouhelném revíru, zmeškají jedinečnou příležitost a nechají se
připravit o miliar-

dy korun, které jim slíbila vláda
počátkem tohoto století na zahlazení následků těžby hnědého uhlí
do roku 1991. Tento slib mi dal
někdejší premiér Miloš Zeman
a vláda přijala i příslušné usnesení. Vznikla meziresortní
vládní komise pro posuzování projektů, která se sešla již
sedmadvacetkrát a její osmadvacáté, a já doufám že průlomové jednání, se blíží.
Meziresortní komise je totiž připravena rozdělovat peníze pře-

devším mezi těžařské ﬁrmy. Již
z minulých let je nastaven klíč
dělení těchto 15 miliard v poměru 80% pro těžební společnosti
a 20% pro projekty obcí. V současné době však chybí na realizaci
projektů podaných obcemi, bez
nových, které přibyly po jejich
aktualizaci, vyhlášené v loňském
roce, 315 milionů korun. Se
započtením nejen schválených
projektových záměrů, ale také
projednaných, vrácených k přepracování a projektů podaných po
výzvě k jejich aktualizaci, se pro
obce z přislíbené vládní pomoci nedostává přes 1,18 miliardy
korun. Snažím se to zvrátit, ale
pokud mě obce nepodpoří, moje
úsilí může vyznít naprázdo. Přitom
jsem již oslovil ministra průmyslu
a obchodu Martina Římana a získal jsem jeho příslib, že meziresortní komise by v dubnu mohla
jednat o snížení stávajícího poměru rozdělování dotací z nynějších
80% ve prospěch těžařských ﬁrem
na 70%. Obce se však musí začít
chovat aktivně, jinak se těžební
společnosti peněz, které mohou

získat, nevzdají. Přitom, kdyby se
podařilo prohlasovat nový poměr
70 : 30, mohly by být realizovány
téměř všechny projekty v hodnotě 3,5 miliardy korun, které obce
podaly a byly projednávány do
konce loňského roku.
A ochota nové vlády jde ještě dál,
pro ještě neprojednané projekty,
jak těžebních organizací, tak obcí,
jsem připraven, jako člen meziresortní komise, hlasovat pro ještě
příznivější poměr k dělení vládní
pomoci, v poměru 50 : 50. Má jednání s členy vlády pokračují, počátkem března jsme se dohodli, že by
bylo vhodné část ze zbývající částky pro obce, například 500 milionů korun, určit na koﬁnancování
projektů obcí v těžbou zasažených
oblastech z evropských zdrojů.
Pokud se tedy podaří na meziresortní komisi prosadit nová rozdělení vládní pomoci, bude potřeba
z nich vybrat především ty, které
řeší vodohospodářské poměry
a projekty technické infrastruktury v oblastech, kde se již neteží,
komunikace, přívody elektrické
energie, plynu a vody.

Každý den se dívám do novin
a ačkoliv starostové komentují kde
co, když se jedná o peníze, které
mohou získat na zahlazení starých
jizev v krajině, tak mlčí. Přitom jim
nahrává nejen ochota současné
vlády jednat o výhodnějším poměru rozdělování dotací, ale také znovuoživená veřejná diskuse o další
existenci hnědouhelné těžby v severozápadních Čechách. Severočeské doly uvažují o postupu těžby
na lomu Bílina za hranici vládou
vyhlášených limitů z roku 1991
a obdobný problém řeší i Mostecká
uhelná. Jsme ale opět svědky toho,
že DOLY řeší ve svých záměrech
pouze rekultivaci svých výsypek,
nikoli zahlazení následků vlastní
těžby, tedy faktickou revitalizaci
a resocializaci těžních jam a jejich
okolí. Těžko však mohou těžařské společnosti po obcích žádat
odsouhlasení jakékoliv další těžby
a současně ignorovat pro obce
nevýhodný poměr 80 : 20 rozdělení přislíbené vládní pomoci. Mlčení
obcí však jako by říkalo – nám to
nevadí, klidně si ty peníze nechte.
Pokračování na str. 2
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Radní Ústeckého kraje odsouhlasili bezplatné užití krajského znaku
na praporu, který bude hejtmanem
Jiřím Šulcem slavnostně předán
Krajskému vojenskému velitelství
Ústí nad Labem v květnu 2007.
Prapor je věcným darem Ústeckého kraje a byl pořízen za celkem 70
tisíc korun.
☞ Krajští zastupitelé na své 18.
schůzi 28. února konstatovali, že
kraj byl v prvním plánovacím období EU 2004 – 2006, kdy bylo možné čerpat dotace ze strukturálních
fondů EU v rámci šesti operačních
programů a dvou iniciativ: Interreg a Equal, úspěšný. Celkově byly
pro Ústecký kraj v tomto období
schváleny projekty v hodnotě 6,92
miliardy korun, z nich příspěvek EU
představuje 4,75 miliardy korun.
☞ Rada Ústeckého kraje odsouhlasila rozšíření objednávky autobusové dopravy u dopravců Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova
a Autobusy Kavka do průmyslové

zóny Triangle v souvislosti se zahájením pracovní činnosti v areálech
japonské společnosti IPS ALPHA.
Dodatky smluv jsou uzavírány kvůli
dopravě pracovníků do strategické
PZ Triangle z Mostu, Chomutova,
Loun a z Žatce na ranní směny.
☞ Zastupitelé kraje také projednali
rozdělení ﬁnančních prostředků
k zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v Ústeckém kraji.
Z krajského rozpočtu pro tuto službu uvolnili 8 milionů korun.
☞ Rada Ústeckého kraje poskytla 45 tisíc korun na uspořádání
Gerontologických dnů, které se
uskuteční 12. – 13. 4. 2007 v Karlových Varech v hotelu Thermal.
Akce navazuje na 1. ročník této
akce. Jejím záměrem je v součinnosti Karlovarského, Ústeckého
a Plzeňského kraje posílit a dále
rozvíjet povědomí o tom, že tyto
regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů
a budování kvality života ve stáří.

Navštívili nás

Můj názor

Je práce pedagogů naší společností
adekvátně oceňována a uznávána?
P

říští týden je Den učitelů,
svátek pedagogů, kteří učí
a vychovávají všechny generace
našich dětí a mladých lidí. Jenom
ve školách a školských zařízeních,
které zřizuje Ústecký kraj, jich
pracuje v současné době přesně
4 574, a to už je řádně dlouhý
zástup mužů a žen, kteří si vybrali
povolání pedagogického pracovníka většinou dobrovolně jako své
celoživotní poslání.

Mnohdy hudrují na nízké platy,
často si stěžují na žáky a studenty,
občas společnosti vytýkají, že práce
pedagoga není hodnocena a přijímána tak, jak by si zasloužila. Možná ale naši pedagogové, potažmo
učitelé, nevědí, že každý přemýšlivý
a slušný člověk si rád a s úctou na
„svého“ učitele v životě mnohokrát
vzpomene. Ale tím není zodpovězena otázka: Je práce pedagogů
adekvátně oceňována a uznávána
naší společností? Zde jsou tři odpovědi zastupitelů Ústeckého kraje.
Pavel
Kouda
(ČSSD)
člen Rady
Ústeckého
kraje

Ú

stecký kraj navštívila minulý úřadu a jeho činnostech, předstaměsíc delegace Moldavské vení Severočeského sdružení obcí
republiky. Na půdě krajského úřa- prezentované ředitelem sdružení
du ji přivítali ředitelka Krajské- Pavlem Tošovským a příspěvek
ho úřadu Ústeckého kraje Lydie vedoucí krajského odboru RegiŠťastná, její zástupce Jaroslav Pikal onálního rozvoje a cestovního
a člen Rady Ústeckého kraje Anto- ruchu Zuzany Kadlecové o problénín Terber. Deset vysokých úřední- mech strukturálních změn a zkuků z delegace Moldavské republi- šenostech s čerpáním příspěvků
ky, v níž byli zastoupeni pracovníci z evropských fondů.
Vedoucí delegace Evghenii Pisov,
tamních ministerstev a také úřadů veřejné správy, se seznámili prezident oblasti Orhei, předal
se správním uspořádáním České ředitelce Lydii Šťastné vlajku Molrepubliky a s úlohami, které ve davské republiky, jejímž hlavním
správě svěřeného území hraje Kraj- městem, ležící na hranicích s Ukraský úřad Ústeckého kraje. Molda- jinou a Rumunskem, je Chişinău,
vané sledovali se zájmem připrave- z dob SSSR nazývaný Kišiněv. Země
né prezentace; výklad Lydie Šťastné má rozlohu 33 843 km2 a žije v ní
o organizační struktuře krajského 4,44 milionů obyvatel.

Fotorám

březen 2007

Být učitelem je velmi náročné.
Každý z nás chodil do školy, každý
z nás si na učitele vytvořil svůj vlastní názor podle toho, jaké zkušenosti si přinesl z dob školní docházky.
Tato zkušenost, dále doplněná
o zjištění, názory a postoje vlastních
dětí a odborné a laické názory prezentované médii, pak samozřejmě
ovlivňuje to, jak my všichni uznáváme práci našich učitelů. Domnívám
se, že zejména ﬁnanční ocenění
práce pedagogů se za poslední roky
značně zlepšilo. Zlepšily se nepochybně i technické podmínky pro
pedagogickou práci. Dnešní učitel
má k dispozici veškeré výdobytky
informatiky, budují se vzdělávací
centra s nejmodernějším vybavením a je jen na nich, tedy na učitelích, jak dokáží jít s dobou, porozumět dnešním žákům a studentům
a připravit je k dalšímu vzdělávání či
k vykonávání zvolené profese. Jsem
přesvědčen, že je to zejména kvalita práce pedagogů, která ovlivňuje
míru respektu a uznání, kterého se
jim od společnosti dostává. Celkový obraz pedagogické obce dotváří

také ona sama tím, jak své povolání
prezentuje. I pro pedagogy platí,
že kdo chce, hledá způsoby a kdo
nechce, hledá důvody. Kraj oceňuje
nejlepší pedagogy z řad pracovníků krajských škol u příležitosti Dne
učitelů, který se v Česku slaví 28.
března. Nejinak tomu bude i v tomto roce. Osobně si práce pedagogů
velice cením o to více, že jsem za
roky působení v této oblasti poznal,
jak těžkou a zodpovědnou práci
vykonávají.
Jan Řehák
(ODS)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Při své práci ve vedení města Chomutova i v zastupitelstvu
Ústeckého kraje jsem měl mnohokrát příležitost se přesvědčit, že
práce učitelů je těžká a náročná
a dnes možná ještě těžší než za
časů Komenského. I tehdy bylo
sice stejně jako dnes hlavním úkolem pedagoga podnítit u žáka či
studenta zájem o učení a naučit
jej touze po vzdělání a poznávání
světa. Tehdejší učitelé ale nemuseli
trávit hodiny nad přípravou školních vzdělávacích plánů či nad projektem státních maturit. A vůbec
měli mnohem méně papírování,
takže jim pak snad zbývalo více sil
na jejich opravdu náročnou péči
o děti. Ale jedno se asi od dob
Komenského nezměnilo: kantoři
jsou pořád stejně špatně placeni
a na druhou stranu je jejich povolání společností stále ceněno jako
důležité a potřebné. Většina lidí si
asi uvědomuje, že bez kvalitního
vzdělání bychom jen těžko hledali uplatnění v životě. Naše životní
úspěchy jsou vlastně tak trochu
úspěchem každé té paní učitelky či
pana učitele, jejichž přísnou i laskavou péčí jsme procházeli všichni. Nedávno jsem zjistil ještě jednu
pozoruhodnou věc: učitelé si i po
letech vzpomenou na naše jméno
i na to, ve které lavici jsme seděli. Není to nejlepší důkaz toho, že
i když nás někdy hubují a nakládají nám zvláštní úkoly, mají nás ve
skutečnosti moc rádi? A za to bych
chtěl poděkovat nejen těm svým
učitelům, ale všem pedagogům,
kteří i přes všechny těžkosti dělají
svou práci pořád s láskou. Díky.

Výtvarná a literátní soutěž
Eurocentra Ústí nad Labem

Václav
Homolka
(KSČM)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

V roce 1980 jsem absolvoval
PF v Ústí nad Labem a nastoupil jako učitel na SOU strojírenské
v Klášterci nad Ohří. Učení mi bylo
povoláním i posláním zároveň. Společensky šlo o profesi uznávanou,
ﬁnančně to mohlo být lepší, zvláště,
když také manželka byla učitelkou.
Úroveň platů však nedosahovala
takových rozdílů jako dnes a učitelé často za symbolickou odměnu
nebo i zdarma vedli různé sportovní a kulturní kroužky, kde se mohli
mladí lidé pobavit a seberealizovat.
Učitelé byli více v kontaktu s žáky
i mimo školu a rodiče většinou
plně respektovali a uznávali jejich
autoritu. Současnost je poněkud
jiná. Doba je uspěchaná, bez záruky základních jistot, takže rodiče
nemají na děti čas a ty jsou agresivnější a hlavně mezi nimi dochází
k větším sociálním rozdílům a tím
i ﬁnančním možnostem. To se odráží
v jejich chování ve škole, v přístupu
ke spolužákům i pedagogům, kteří
mnohdy nemají tak drahé notebooky, mobily apod. jako někteří žáci.
Učitel má stále těžší pozici, neboť
závislost školy na penězích za žáky
se zvyšuje. Ředitel mu zcela logicky

úterý 13. března byla tradičním
přestřižením pásky natažené
napříč silnicí III/24049 v Předoníně
na Roudnicku otevřena nově opravená silnice v délce 2,6 km mezi
touto obcí a Dobříní. Na snímku
jsou odleva hejtman Jiří Šulc a starostové Bechlína Alexander Suchý
a Roudnice n. L. Zdeněk Kubínek.
Rekonstrukce vozovky a nového
povrchu stála Ústecký kraj téměř
sedm milionů korun. Podobných
akcí bylo v uplynulých dvou týdnech hned několik (silnice II/260
Malé Březno – Zubnice, II/223
a 224 Křímov – Vejprty, oprava
opěrné zdi silnice II/261 na kraji krajského města hned u Labe atd.).
Možná, že občané znalí geograﬁe kraje a hlavně příznivci sportu
hned pochopí, proč je zdejší kraj
kolem Předonína, Dobříně, Bechlína, Hněvic a především Račic
v těchto dnech v centru pozornosti médií a vlastně celé naší země.

Pražští radní totiž rozhodli, že
hlavní město Praha brzy podá oﬁciální přihlášku na konání Letních
olympijských her, a to buď v roce
2016, a nebo o čtyři roky později.
A právě veslařský areál v Račicích
bude pravděpodobně zahrnut do
míst, ve kterých by se OH mohly
konat. Uvažuje se o využití dvoukilometrové dráhy pro veslařské
a kanoistické soutěže letní olympiády. Silnici v Předoníně kraj opravil
samozřejmě nikoliv kvůli možným
hrám v daleké budoucnosti, ale
proto, že to potřebovala, konečně jako stovky dalších kilometrů
komunikací 2. a 3. třídy. Ať se vám
tu dobře a pohodlně jezdí!
Á propos: co říkáte, vážení
občané, tomu, že by mohly být jednou Olympijské hry
také v Ústeckém kraji? Napište
nám, podělíme se o vaše názory i s ostatními čtenáři Krajských novin.

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 a literární soutěž
o zajímavé věcné ceny. Zúčastnit se
mohou žáci a studenti základních,
středních a vysokých škol. Eurocentrum Ústí nad Labem, stejně
jako ostatních dvanáct Eurocenter
v České republice, soutěž pořádá s cílem motivovat mladé lidi
k výtvarnému vyjádření nebo literárnímu zamyšlení se nad důležitými tématy procesu evropské integrace a členství České republiky
v Evropské unii. Eurocentrum oslovilo všechny mateřské a základní školy za účelem zapojení se
do výtvarné soutěže s názvem

Jak si děti hrají v Evropě. Zároveň byly osloveny také střední
a vysoké školy, pro studenty byla
vyhlášena literární soutěž s tématy:
Kam až sahají hranice Evropy?,
Jsou hlavní myšlenky Římských
smluv z roku 1957 stále aktuální? a Fikce: Jaká by byla Evropa
bez podpisu Římských smluv?
Volná úvaha na téma alternativního poválečného uspořádání.
Svá díla mohou zájemci v obou
kategoriích zaslat e-mailem na
eurocentrum.ul@euroskop.cz, poslat poštou nebo doručit osobně
do Eurocentra Ústí nad Labem,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
nad Labem, foyer krajského úřadu, a to nejpozději do 24. dubna
2007 (18:00 hod.). Nejlepší práce
v každé kategorii budou odměněny hezkými věcnými cenami.

Setkání starostů
Regionu soudružnosti

V

pondělí 26. března se na
ústeckém krajském úřadu
uskuteční setkání starostů a místostarostů obcí a měst Regionu
soudržnosti Severozápad, který
sdružuje Ústecký a Karlovarský
kraj. Komunální politici budou
diskutovat o problematice věcí
veřejných, včetně podpory partnerství veřejného a soukromého sektoru a v panelové diskuzi
také projednají aktuální legislativní otázky či regionální politiku a strategii rozvoje tohoto
regionu.
Setkání starostů a místostarostů má motto: Města a obce
jako hybná síla rozvoje regionů
a začne v 9.00 hodin v konferenčním sále č. 208.

Kraj obdržel vynikající rating Aa1.cz

Ú

stecký kraj obhájil pozici vynikajícího hospodáře a stal se
držitelem ratingového hodnocení Aa1.cz, udělovaného prestižní
celosvětovou agenturou Moody´s
Investors service. Certiﬁkát s tímto hodnocením předal hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi
generální manažer Moody´s Central
Europe a.s. Petr Vinš v průběhu 18.
schůze Zastupitelstva Ústeckého
kraje dne 28. února 2007.
Několikaměsíční analýza hospodaření a závazků kraje, předcházející ratingovému hodnocení, mimo
jiné prokázala, že (citujeme) národní rating Aa1.cz, udělený Ústeckému kraji, je založen nejen na jeho
dobrých provozních výsledcích a ﬁnanční pozici, ale i snadno ovladatelné dluhové zátěži (Analýza

agentury Moody´s). „Ústecký kraj
dosáhl v letech 2001 – 2005 pozitivních provozních výsledků,“ uvádí se dále v analýze: „Po zavedení
výnosu ze sdílených daní, mj. daně
z příjmu právnických a fyzických
osob do krajských rozpočtů v roce
2002 Ústecký kraj vykázal nejvyšší
provozní marže, a to zejména díky
svému konzervativnímu přístupu
k rozpočtovým výdajům.“
Vynikající rating potvrzuje dlouhodobý a trvale vysoký standard
kvality krajského hospodaření. Ústecký kraj v roce 2004 zažádal
o provedení ratingového hodnocení
a jako první z krajů v České republice obdržel nejvyšší možný rating na
úrovni A- společnosti CRA Rating
Agency a.s., jenž v dalších letech
několikrát obhájil.

Zamyšlení Jiřího Šulce
Chceme opravdu pro obce
peníze na revitalizaci krajiny?
Pokračování ze str. 1

V

vysvětlí, že dítě sponzora se přece
tak přísně netrestá a že na vyloučení neschopného studenta je vždycky dost času. Z dosud uvedeného
naznačuji, že naše společnost klade
na učitele vysoké nároky, při odměňování jejich práce však šetří. Slovně sice profesi učitele vyzdvihuje,
činy zatím pokulhávají. Ne náhodou
v řeči kantorů kolují vtipné narážky
typu: Dva důvody mě drží ve školství – červenec a srpen.
Učiliště, kde jsem působil, bylo
zrušeno. Já změnil zaměstnání, ale
manželka vytrvala. Nejen kvůli ní
mi je líto, že ani velmi dobrý učitel
nedosáhne třeba na plat průměrného manažera či politika.

Veřejně jsem proto vyzval ministra průmyslu a obchodu Martina
Římana k pokračování a prohloubení probíhající diskuse o budoucnosti těžebního a energetického
průmyslu v severozápadních Čechách. A on to, na rozdíl od předchozích ministrů, přijal. Je nutné
řešit komplex problémů, představující řešení revitalizací těžbou
dotčených a mnohdy zničených
území i bez prolomení ekologických limitů v zákonem povolených
dobývacích prostorech, obnovu
hnědouhelných elektráren a jejich
dopad na životní prostředí a související s tolik potřebnou výsadbou lesních porostů v Krušných
horách, na jejichž obnovu je podle
odhadů lesních organizací zapotřebí nejméně 3,5 miliardy korun.
Další související problematikou je
řešení stále vysoké nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti a špatného zdravotního stavu obyvatel
pod Krušnými horami. V kraji je
diagnostikováno nejvíce novotva-

rů, nejvyšší kojenecká úmrtnost
a nejnižší průměrný věk dožití. Přes
padesát let se bezohledně drancovala krajina pod Krušnými horami.
Po roce 1989 jsme vládu ČR přinutili začít pracovat na zhojení největších ran na životním prostředí.
Tyto práce nejsou ani v polovině
a už víme, že k vrácení života do
opouštěných uhelných velkolomů
nebude stačit ani oněch 15 slíbených miliard. Jsou nám ale předkládány plány další těžby a my
chceme, aby za horníky zůstávala
krajina vhodná pro život alespoň
našich potomků, když už ne pro
nás. To bude stát další miliardy,
těžební společnosti, ČEZ i stát stále získávají miliardové zisky, kdežto obce dostávají drobky po bohaté hostině. Bez odpovědí na tyto
otázky a bez jasných garancí státu,
jak bude občanům kraje kompenzováno zhoršené životní prostředí,
zdraví a život vůbec se o těžebních
limitech bavit nehodlám.
Jiří Šulc
hejtman
Ústeckého kraje

Olympiáda v Ústeckém kraji

Krajský úřad se představuje

Na červnová klání je přihlášeno již
4 129 sportovců a trenérů
Z

a tři měsíce budou v Ústeckém
kraji končit Hry III. Olympiády
dětí a mládeže ČR, do kterých se
na sportovištích krajského města
i některých dalších místech zapojí
tisíce mladých sportovců ze všech
čtrnácti krajů České republiky.

Na aktuální stav příprav této sportovní akce, která nemá v letošním
kalendáři našeho kraje konkurenci,
jsme se zeptali náměstka a zástupce hejtmana kraje Radka Vonky.

Už se přihlásily všechny kraje?
Ano, k termínu 28. února jsme
přijali přihlášky ze všech krajů včetně Prahy. Zbývá upřesnit ještě počty
v některých sportech, ale mohu
říci, že zatím je do Ústeckého kraje
akreditováno 3 449 mladých sportovců a 680 jejich trenérů.

Které sportovní disciplíny mají
nejvíce přihlášených?
Asi není žádným překvapením,
že nejmasovějším sportem bude,
jak jinak, atletika. Už máme na
„atletických“ seznamech krajů 318
chlapců a 314 dívek, velký zájem je
také o basketbal, plavání a chlapci
i dívky se představí také v házené,
kde máme již 223 přihlášených,
ve volejbale dokonce hodně přes
tři stovky, a to teprve čekáme na
upřesnění od Plzeňského kraje.

služeb dobrovolníků, stravování
s rozpisem úplných jídelníčků a pod.

Další novinky?
Rád bych čtenářům představil
perfektní spacák s logem olympiády, který každý účastník dostane zdarma s sebou domů, stejně

jako karimatku, oblečení, čepici
a podobně. Jednáme se zástupci
krajů o dalších přípravách, třeba
ubytování vedoucích týmů. Co se
týká ubytování sportovců, ti budou
na základních a středních školách
v krajském městě a právě s jejich
řediteli v současné době dolaďujeme vše potřebné, včetně hygieny,

Organizační výbor her, jemuž
předsedáte, rozhodl o tom, že
ﬁnále fotbalového turnaje bude
nikoliv v Teplicích, ale v Ústí.
Proč?
Odpověď je jednoznačná: V krajském městě budou tisíce mladých
sportovců a ti na závěr červnových
her budou všichni fandit fotbalu. Lepší malý a plný stadionek na
Bukově, než krásný, velký ale prázdný v Teplicích.

Krátce z našeho kraje
● V úterý 20. února převzala
Iva Ritschelová z rukou rezidenta ČR Václava Klause jmenovací
dekret nové rektorky Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem a stala se tak jedinou
ženou mezi 25 rektory veřejných
vysokých škol v ČR. V čele ústecké
univerzity, největšího vysokoškolského zařízení v kraji, bude do roku
2011. Během své kariéry pracovala
několik let také v Římě pro OSN.
● V těchto dnech je v australské Adelaide na Světových policejních a hasičských hrách (WPFG
2007) reprezentant našeho kraje
Dušan Jasovský. Obhajuje loňskou zlatou a stříbrnou medaili
ze silových disciplín v Kanadě; do
příštího vydání krajských novin
chystáme s panem Dušanem Jasovským rozhovor.
● V doplňovacích volbách do
Senátu ČR ve volebním obvodu
Chomutov je devět kandidátů na
uvolněné místo po Petru Skálovi;
kandidáty jsou Jan Řehák (ODS),
Václav Homolka (KSČM) – oba jsou
členy Zastupitelstva Ústeckého kraje, dále Jan Mareš (ČSSD), Milan

Doležal a Antonín Drbohlav (oba
nezávislí kandidáti), Josef Märc
(SZ), Zdeněk Jánský (Humanistická strana), Milan Beran (Nezávislí)
a František Lhotský (Svobodní).
Volby budou 13. a 14. dubna.
● Pod záštitou Radka Vonky,
náměstka a zástupce hejtmana
kraje, se ve velkém sále krajského
úřadu uskutečnila 6. března celokrajská konference projektu Europodnikatelka 21. století, v němž už
v kraji přibylo zásluhou Asociace
podnikatelek a manažerek České
republiky několik desítek nových
podnikatelek.
● Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji poklesla v únoru
letošního roku o tři desetiny procentního bodu na 13,8 %. Práci
hledalo 60 065 uchazečů, o 1 351
méně než v lednu. Nejvyšší míra
nezaměstnanosti je na Mostecku
(19,2%), naopak nejnižší na Litoměřicku (10,9%).
● Tomáš Kraus, děčínský skikrosový reprezentant, byl v únoru zvolen čtenáři MF DNES a iDNES
nejlepším sportovcem Ústeckého

kraje. Stal se dvojnásobným mistrem světa v této lyžařské disciplině
a zvítězil ve dvou závodech světového poháru, v němž skončil na
celkovém 2. místě.
● Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zřídila
počátkem letošního roku v Děčíně
a v Krásné Lípě nové ekologické
koutky, které posílí kvalitu poradenství v oblasti tvorby a ochrany
životního prostředí.
● Průměrná mzda zaměstnanců v Ústeckém kraji dosáhla vloni 18 094 korun a jak sdělil Český
statistický úřad, za rok se zvýšila
o tisícikorunu. V celé České republice dosáhla výše průměrné mzdy
zaměstnanců sumy 20 211 Kč.
● První stovka nových zaměstnanců již pracuje v areálu společnosti IPS Alpha, která chce
na strategické průmyslové zóně
Triangle zahájit během května
zkušební provoz výroby LCD displejů. Zatím jde o technicko-hospodářské pracovníky, v dubnu již
nastoupí téměř tři stovky operátorů do dělnických profesí.

Pomoc zájemcům o práci
v průmyslové zóně Triangle
V

rámci průmyslové zóny Triangle
vznikne díky investicím ﬁrem
IPS Alpha a Hitachi postupně několik tisíc nových pracovních míst na
různých pracovních pozicích převážně v oblasti zpracovatelského
průmyslu, která budou obsazena
uchazeči z okolních regionů.
Ústecký kraj zahajuje projekt
„Poradenská
místa – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle“, který by měl pomoci těm, kteří by v
průmyslové zóně Triangle chtěli získat práci. V rámci projektu budou
odborní poradci předávat veřejnosti, a především nezaměstnaným, komplexní informace o možnostech pracovního uplatnění v zóně. Ty budou získávat od investorů, krajského úřadu, CzechInvestu,
úřadů práce, personálních agentur,
měst v regionu, krajské hospodářské
komory a školských zařízení. Poradci budou působit na pěti místech:
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v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově, Lounech a Žatci.
Celkový rozpočet projektu, který
administruje odbor evropských projektů krajského úřadu, je přibližně
4,1 milionu korun. Více než dvě třetiny z této částky, přibližně 3 miliony
korun, pokryje
dotace, kterou
Ústecký kraj
získal z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
ČR a Evropského sociálního fondu,
zbylou část rozpočtu projektu bude
kraj ﬁnancovat z vlastních zdrojů.
Poradenská místa, na která se
mohou zájemci o práci v zóně Triangle obracet, by měla začít pracovat od dubna letošního roku.
V současné době probíhá zřizování
kanceláří v jednotlivých městech
a příprava jejich činnosti. Okamžitě
potom na internetových stránkách
Ústeckého kraje budou všechny
potřebné kontakty.

● V Nemocnici Děčín bylo
modernizováno přístrojové vybavení neurologické jednotky intenzívní péče, když pět lůžek má
nové monitorovací systémy, na
které přispěla částkou půl milionu
korun Nadace ČEZ v rámci její spolupráce s Ústeckým krajem. Sama
děčínská nemocnice si pořídila
z vlastních peněz na JIP nový plicní
ventilátor.
● V Městském divadle v Mostě byly před premiérou divadelní inscenace Zkrocení zlé ženy
(v hlavní roli se představila herečka Andrea Traganová) vyhlášeny
výsledky divácké ankety o nejlepší
inscenaci mosteckého divadla loňské sezóny. Cenu převzal z rukou
ředitele divadla Václava Hofmanna
a hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce režisér představení May Fair
Lady Zbyněk Srba.
● Poprvé od roku 1954 mohou
Vroutek a Kryry na Podbořansku
opět používat titul města. Představitelé obou měst převzali koncem
února z rukou předsedy Poslanecké sněmovny M. Vlčka potřebné
listiny.

Prezentace CzechInvestu

H

ejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc byl jedním z čestných hostů prezentace ústecké regionální
kanceláře vládní agentury podpory investic CzechInvest k aktuálně
vyhlášenému Operačnímu programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Prezentaci pořádala v prostorách
ústecké výletní restaurace Větruše regionální kancelář agentury
a mezi jinými se jí zúčastnil náměstek hejtmana Petr Fiala a generální
ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda.

„Regionální zastoupení CzechInvestu jsme v Ústí nad Labem
otevírali takřka na den před třemi lety, bylo to 3. března 2004
a pamětníci si možná připomenou,
že se ho jako čestný host účastnila
i portugalská velvyslankyně, paní
Ana Martinho,“ připomněl ve své
úvodní řeči hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc, jenž dále vyzdvihl
vynikající spolupráci pracovníků
CzechInvestu s Ústeckým krajem
při realizaci několika desítek záměrů a projektů.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Seznamte se:

Ing. Štěpán Harašta
Na sever Čech mě v roce 1982 cesty osudu
přivedly poté, co jsem absolvoval fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně se sídlem ve Zlíně, zaměření na technologii textilu, kůže, gumy
a plastů. Tamtéž jsem působil jako asistent
a odborný asistent na katedře gumárenské a plastikářské technologie. Mé první
kroky v tehdejším Severočeském kraji byly
spojeny zejména s pedagogickou činností na SOU chemickém
v Meziboří, potažmo s dceřinou akciovou společností Chemopetrolu, a. s. Střední školy EDUCHEM, a. s. Od 1. 11. 2002
jsem byl jmenován vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Ústeckého kraje.
Přibližte nám odbor, který vedete.
Odbor má několik oddělení
– správní, organizací a koncepcí a také ekonomická. Jednou
z hlavních náplní práce prvního
oddělení jsou činnosti správní
a správní řád. Jedná se především
o vyřizování odvolání účastníků
řízení proti rozhodnutí ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem
obcí. Nejčastěji jsou vyřizována
odvolání proti rozhodnutí ředitelů o nepřijetí ke vzdělávání ve
středních školách, každým rokem
se jedná až o stovky vyřízených
spisů. Vyřizujeme rovněž odvolání
proti rozhodnutí ředitelů středních
škol o nepovolení opakování ročníku, o podmíněném vyloučení či
vyloučení žáka ze školy a proti rozhodnutí ředitelek mateřských škol
o nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Mezi další správní činnosti také patří vyřizování odvolání proti rozhodnutí ředitelů dětských domovů o výši příspěvku na
úhradu péče poskytované dětem
nebo nezaopatřeným osobám
v zařízeních. Třetí skupinu správních činností tvoří vydávání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice,
tzv. nostriﬁkace. Na úrovni krajského úřadu je možno nostriﬁkovat základní, střední nebo vyšší
odborné vzdělání absolventovi
zahraniční školy, nebo vydat pouze
osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR.
Kromě správních řízení se oddělení správní zabývá např. organizací
konkursních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a personálními záležitostmi ředitelů. Oddělení vyřizuje podněty
a stížnosti v oblasti škol zřizovaných ÚK, jmenování předsedů
zkušebních komisí k maturitním
a závěrečným zkouškám a předsedů zkušebních komisí k absolutoriím na VOŠ, administrování
programu Stipendium ÚK, vyřizuje záležitosti rejstříku základních
škol, spolupracuje s Českou školní inspekcí, přípravou zřizovacích
listin, ředitelů škol a školských
zařízení, řeší problematiku školských rad, vykonává metodickou
činnost pro různé druhy škol,
a v neposlední řadě metodicky
vede oblast bezpečnosti, ochrany
zdraví a požární ochrany.
Problematika ekonomiky školství
v Ústeckém kraji je nově od 1. 3.
2007 realizována dvěma odděleními. První – pro správu státních
ﬁnancí, rozděluje tzv. přímé náklady, oddělení pro ﬁnance krajské
spravuje 154 škol a školských
zařízení, které kraj jako zřizovatel
ﬁnančně zajišťuje. Z rozpočtu kraje jsou těmto školám a školským
zařízením hrazeny zejména prostředky na provoz a prostředky na
investice. Obě ekonomická oddělení rozdělují ﬁnanční prostředky
pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi, to jsou v první řadě
základní a mateřské školy, ale
i DDM a ZUŠ, pro střední a vyšší
odborné školy a školská zařízení
zřizovaná krajem a zasílají peníze
i do škol a zařízení ostatních zřizovatelů. Celkem se jedná o cca
700 škol a školských zařízení.
V gesci oddělení je péče o majetek, který kraj svým školám a školským zařízením svěřil, kontrola
jejich hospodaření a účetnictví.
Pracovníci ekonomického oddělení zpracovávají statistiku o žácích,

kteří studují ve všech typech škol
a školských zařízeních ve vazbě
na platy zaměstnanců ve školství.
V oddělení organizací a koncepcí
se každý rok zpracovává Výroční
zpráva o stavu školství v Ústeckém
kraji. Každý druhý rok se připravuje
aktualizace Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací
soustavy v Ústeckém kraji. Oddělení je garantem tvorby strategických materiálů pro krajské školství
a pro jejich následnou realizaci do
praxe. Oddělení metodicky vede,
kromě mateřských škol, všechny
zbývající typy a druhy škol, dětské domovy a školní jídelny ve
věcech koncepčních a organizačních. Na to navazuje vedení krajského rejstříku školských zařízení
a mateřských škol a zpracovávání
veškeré administrativy pro potřeby
rejstříku škol a školských zařízení
vedeného MŠMT. Ve správním
řízení řeší otázky odvolání proti
rozhodnutí ředitelů základních
škol. Sleduje stav zabezpečení
péče o děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a vydává
souhlas se zřízením míst asistentů pedagoga. Zajišťuje realizaci
programu mimoškolní výchovy
PAŽIT a spolupracuje na programu
Zdravá škola. V rámci své činnosti
zabezpečuje realizaci dotačních
programů MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů a dotačního programu kraje Sport a volný
čas. Organizačně a metodicky
zajišťuje jejich úplnou realizaci ve
spolupráci se školami, školskými zařízeními, NNO, sportovními
kluby a dalšími žadateli o dotace.
Oddělení metodicky a koncepčně vede ZUŠ a DDM a podílí se
na zajištění soutěží a přehlídek
v kraji. Nově zajišťuje základní
a průběžné zpracování statistických dat ve školství.
S jak vysokým rozpočtem bude
odbor hospodařit?
V rámci ﬁnancování všech typů škol rozděluje odbor dotaci
z MŠMT pro rok 2007 ve výši cca
6 miliard Kč. Tato dotace je určena na platy pracovníků ve školství,
k tomu odvody a učební pomůcky
pro žáky. Odbor zabezpečuje také
ﬁnancování preventivních programů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Z rozpočtu kraje
je ﬁnancován provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem
(tj. topení, úhrada energií, opravy
apod.) ve výši 388 641 000 Kč,
stipendia pro vysokoškoláky, účast
dětí a mládeže na olympiádách,
realizace koncepce Programu aktivního způsobu života (Pažit), ale
také např. programy multikulturní
výchovy žáků škol.
S jakými problémy se na váš
odbor mohou občané kraje
obracet?
Občané kraje prostřednictvím
ředitelů středních škol podávají na odbor školství, mládeže
a tělovýchovy KÚ ÚK odvolání
proti všem rozhodnutím, která
tito ředitelé vydávají ve správním
řízení. (To je např. přijímací řízení,
vyloučení žáka ze školy, přestup
žáka, změna oboru vzdělávání
atd…) Úředníci odboru řeší mimo
jiné žádosti o uznávání vzdělávání
dosaženého na zahraničních školách tzv. nostriﬁkace. Na odbor
se obracejí také studenti VŠ
a informují se o možnosti získání
stipendia. Časté jsou také dotazy
týkající se problematiky vzdělávání na konkrétních školách.
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V děčínské Libverdě je nové
centrum vzdělávání

Křesadlo 2006 – hejtman ocenil
práci dobrovolníků

Ú

stecký kraj má další nové
školské zařízení. V Děčíně zahájilo svůj provoz zahradnickozemědělské centrum, které vzniklo přestavbou hospodářské budovy školního statku v areálu školy.
Slavnostního zahájení se zúčastnila
řada významných hostí, mezi nimiž
nechyběl náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka.

Krajský hejtman předává ocenění paní Evě Vrkoslavové

J

ana Haklová z Ústí nad Labem (navštěvuje klienty Domova důchodců v Doběticích), Eva
Vrkoslavová z Mostu (angažuje
se v boji proti rakovině), Lenka
Staňková z Ústí nad Labem (koordinuje činnost dobrovolníků),
Miloslava Chloubová z Ročova
(snaží se zachránit chátrající kostel), Jozef Lacko z Ústí nad Labem (věnuje se romským dětem)
a Zdena Zajíčková z Litoměřic
(pomáhá ve zdejším hospici). To
je šestice dobrovolníků z Ústeckého kraje, kteří počátkem března
obdrželi cenu Křesadlo za práci
pro druhé v uplynulém roce. Mezi
hosty byl přítomen také hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a jeho
náměstek Radek Vonka. Hejtman
má každoročně nad touto nevšední akcí záštitu.
Hodnotící komisi se v jubilejním,
pátém, ročníku Křesadla sešlo celkem dvacet návrhů na nominaci.
„Skutečně rád jsem přijal pozvání a je mi ctí být mezi takovými
lidmi,“ řekl v úvodu hejtman Jiří
Šulc a pokračoval: „Z pěti ročníků
jsem zde byl čtyřikrát a stejně jako

v předešlých letech musím zopakovat, že před prací dobrovolníků
bychom měli skutečně smeknout.
Význam jejich aktivit, právě v jejich
volném čase, je nesmírný a také
příkladný. Oni jsou těmi skutečnými hrdiny všedních dnů. Jsou to
lidé, kteří nedávají na odiv své činy,
jsou skromní a nechtějí vyčnívat
nad jiné. Vzpomínám kupříkladu
na roky, kdy kraj postihly povodně.
V řadách prvních pomocníků byli
právě dobrovolníci. Jsou to výrazné osobnosti, které si naše uznání
a ocenění každopádně zaslouží.
Neměl bych zapomenout ani na
Lenku Černou, ředitelku Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem,
která stojí právě za Křesadlem
a řadou dalších prospěšných aktivit. Je určitě člověkem na svém místě, jenž si rovněž naše poděkování
zaslouží,“ řekl Jiří Šulc. V průběhu
slavnostního večera se přítomní
seznámili také s příběhy a prací
oceněných dobrovolníků. Dokreslují lidskost, nesmírnou obětavost,
skromnost a velké srdce. Kytičku si
domů odnášeli také ti, na které se
Křesadlo letos nedostalo.“

„Centrum budou využívat nejen
studenti zdejší střední odborné školy, ale zároveň se stane regionálním
zázemím pro nejrůznější semináře,
vzdělávací akce a rekvaliﬁkační kurzy,“ prozradil krajský politik. Rekonstrukce budovy na moderní centrum
přišlo na 25 miliónů korun. Převážnou část nákladů hradila Evropská
unie, sedm milionů investoval také
Ústecký kraj a dva miliony přidal
stát. Centrum vzdělávání v Libverdě tvoří moderní a účelně vybavené
učebny, je zde také možnost ubytovat se, nechybí ani velice vkusně
zařízené sociální zázemí. Centrum
v Děčíně má rovněž pěkný přednáškový sál, v němž je zachovaný klenbový strop, počítačovou učebnu
s projekcí a další technikou.

Radek Vonka (vlevo) otevřel s náměstkem ministra zemědělství Stanislavem Kozákem zařízení v Děčíně-Libverdě

Stavební a další práce budou
v rámci projektu Libverdský dvůr
pokračovat až do roku 2013. Přibudou nové dílny a také nezbytné
zázemí: Investice, která je rozvržena do několika let, si vyžádá další
desítky milionů „Jsem přesvědčený,
že Ústecký kraj investoval do správné věci. Jde o nejstarší zemědělskou
školu v České republice, která má
svoji obrovskou tradici a renomé,
a proto věřím, že své dosavadní
pověsti nezůstane nic dlužna ani
v budoucnu,“ řekl Radek Vonka.
Dodal, že také obory a další novinky,
které škola nabídne, budou patřit
mezi lákavé a vyhledávané. „Navíc
jsem přesvědčený, že se Libverda
přihlásí také v novém období, které
vlastně již nastalo, o další evropské
peníze. Její plány a aktivity si o ně
přímo říkají,“ uvedl zástupce kraje.
Dodal, že Ústecký kraj na takové
představy slyší a podporuje je. Také
náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák, který byl mezi hosty,
vyslovil přesvědčení, že cesta, kterou si tímto projektem škola vybrala
je správná.

Digitální přenos zdravotní
dokumentace: Projekt 3. tisíciletí

Nádvoří zahradnicko-zemědělského centra v Děčíně-Libverdě v den otevření

Ústecký kraj plní v Triangle dohodnuté termíny
Pokračování ze str. 1

Odborníci z Nemocnice Teplice a Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem představili odborníkům, hostům a novinářům nový digitální přenos zdravotní dokumentace

V

posledních letech se také ve
zdravotnictví Ústeckého kraje
začínají uplatňovat nejmodernější trendy a technologie, jejichž
posláním je nadále zkvalitňovat
lékařskou péči. Za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce byla
v Nemocnici Teplice, příspěvkové
organizaci kraje, uvedena do provozu unikátní technologie – digitální přenos obrazové dokumentace,
která bude sloužit všem odborným oddělením místní nemocnice
a oddělením Masarykovy nemocnice, p.o. v Ústí nad Labem.
Ukázky technologie a odborného
výkladu se zúčastnili také náměstek hejtmana Petr Fiala, člen rady
kraje Vladimír Záhorský či ředitel
Nemocnice Teplice Robert Pelíšek.
Jak zdůraznil Jiří Šulc, investuje
Ústecký kraj do péče o své občany
každoročně stovky milionů korun.
„Tato progresivní a špičková technologie se bude rozšiřovat i nadále
a věřím, že do budoucna jí budou
propojeny všechny nemocnice
v našem regionu, které dnes zřizujeme a které vytvoří ještě letos
Krajskou zdravotní, akciovou společnost. Digitální přenos zdravotní
dokumentace, který zatím bude
fungovat mezi teplickou a ústeckou nemocnicí, je součástí tzv.

třetího projektu zkvalitňování krajského zdravotnictví. Nedávno jsme
přispěli z krajského rozpočtu na
lineární urychlovač v chomutovské nemocnici, před pár dny jsme
zprovoznili v Masarykově nemocnici nový radioterapeutický přístroj
a na tuto technologii přispěl ústecký kraj částkou 553 tisíc korun,“
řekl Jiří Šulc. Větší část zařízení
(počítače, server, multifunkční zařízení, mikrovlnná pojítka atd.) za
téměř 4 miliony korun byla pořízena z dotace z evropských strukturálních fondů v rámci projektu
Společného regionálního operačního programu, konkrétně „systému
vzdáleného přístupu k informacím
týkajících se léčebné péče“.
Systém digitálního přenosu obrazové zdravotní dokumentace
umožní přístup odborníků a specialistů z jednotlivých oddělení teplické nemocnice k dokumentaci
v reálném čase, systém PACS propojí Teplice a Ústí, odstraní duplicitní vyšetření, zrychlí se díky němu
konzultace odborníků, zamezí se
ztrátám rentgenových snímků
a daleko vyšší bude kvalita zobrazení. U emergentních případů
budou moci specialisté-klinici prostudovat RTG dokumentaci ještě
před příjezdem pacienta.

Firmě IPS Alpha byl předán souhlas s užíváním staveništní komunikace a účelových komunikací,
v trase od křížení se silnicí I/27 přes
tzv. „Žiželický rozptyl“ až k příjezdu do areálu ﬁrmy, dále povolení
k předčasnému užívání rozvodů

pitné a užitkové vody, děšťové
a splaškové kanalizace až k ﬁremním přípojkám a ještě povolení
k předčasnému užívání rozvodu
zemního plynu a rozvodů vysokého napětí.
Investorem přípravy areálu strategické průmyslové zóny Triangle je
Ústecký kraj. Jeho rada na své 77.

schůzi 14. března rozhodla o rozpočtovém opatření, jímž se navyšuje krajské hospodaření na celkový objem rozpočtu ve výši 11,325
miliardy korun. Navýšení představuje především částku 1,016 miliardy
korun, kterou Ministerstvo ﬁnancí České republiky nyní poskytlo
Ústeckému kraji na investiční pří-

pravu průmyslové zóny Triangle.
„Peníze jsou například na první
etapu doprovodné komunikace
k rychlostní silnici R7, 324 milionů
je pro silnici Velemyšleves – Staňkovice, další peníze jsou určeny
pro silnice Bitozeves – Žatec nebo
na další účelové komunikace,“
vysvětlil hejtman Jiří Šulc.

Letecký snímek z konce letošního února (to je, prosím, zima v Ústeckém kraji), v popředí výrobní objekt společnosti IPS Alpha Technology Europe, za ním
vlevo továrna společnosti Hitachi
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D

alší z řady reprezentačních plesů pořádaných Ústeckým krajem se uskutečnil 2. března v Chomutově. V duchu tradice jejich
konání v různých okresních městech našeho regionu bylo letos pro
uspořádání 4. Reprezentačního plesu Radou Ústeckého kraje vybráno
Městské divadlo v Chomutově.
O oﬁciální zahájení plesu se postarala primátorka města Ivana
Řápková a hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc, který navázal na předchozí ročníky krajských plesů předáním symbolického šeku s částkou
60 379 korun Milanu Doležalo-

vi, řediteli Správy sociálních služeb
Chomutov, krajské příspěvkové organizaci. „Ples Ústeckého kraje by
bez předání poloviny vstupného na
charitativní účely zahájen být nemohl. I když tato částka není tak vysoká jako v předcházejících ročnících,
myslím, že své určení pro zlepšení
kvality života v chomutovské správě
sociálních služeb najde. Nyní předávám pódium profesionálům a jsem
si jistý, že nás všechny čeká příjemný
večer,“ konstatoval hejtman mimo
jiné ve svém úvodním proslovu,
k němuž ho vyzval moderátor krajského plesu herec Tomáš Hanák.

Hejtman Jiří Šulc s manželkou
Andreou dodrželi i další z tradic
krajských plesů. Hosté po osobním
uvítání hejtmanským párem v divadelním foyer obdrželi drobný dárek.
Obdobně jako při předchozích ročnících hosty vedle usměvavého páru
vítala také hudba v podání houslového Komorního kvarteta. O další
zábavu plesových hostů, mezi nimiž
nechyběli ministr zemědělství Petr
Gandalovič, náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka, náměstek
hejtmana Petr Fiala, ústecký primátor Jan Kubata nebo ředitelka krajského úřadu Lydie Šťastná, se posta-

O

Ke krajskému plesu patří už od prvního ročníku řada tradic.
Jednou z nich je vybírání ﬁnančních příspěvků na charitativní účely a tou další je osobní uvítání hostů hejtmanským
párem, spojené s předáním drobného daru. Nejinak tomu
bylo i 2. března 2007 v předsálí chomutovského divadla,
kde hosty osobně pozdravili Andrea a Jiří Šulcovi.

FOT

Chomutovské divadlo patřilo
reprezentačnímu plesu Ústeckého kraje

ST

RANA

rali zpěváci Michal David a Martin
Maxa, zpěvačka Šárka Vaňková,
orchestr Golem nebo Elán Revival.
O výbornou úroveň plesu se kromě organizátorů postaraly rovněž
sponzorské ﬁrmy, Actherm spol.
s.r.o., BOS Automotive Products
s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká
spořitelna, a.s., Mostecká uhelná
spol., a.s., TRCZ s.r.o., Severočeské doly a.s., Lafarge Cement, a.s.,
United Energy a.s., Glanzstoff –
Bohemia a.s., JAPEK s.r.o. a Drinks
Union, a.s. Na jeho konání přispěly
buď ﬁnančními částkami, a nebo
hmotnými dary.

Pravou jihoamerickou exotiku, inspirovanou Brazilskými
karnevalovými sambodromy, předvedli tanečníci z teplické
skupiny Styl Dance

O oﬁciální zahájení 4. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje se postarala primátorka města Ivana Řápková a hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc, který navázal na předchozí ročníky krajských plesů předáním symbolického šeku, s částkou 60 379 korun. Peníze jsou určeny
Správě sociálních služeb Chomutov, krajské příspěvkové organizaci
a od hejtmana je převzal Milan Doležal, ředitel organizace.

Hudba zněla při krajském plese doslova z každé místnosti a foyer
divadla nebyl výjimkou. První tóny, které hosté uslyšeli při vstupu
do divadelních prostor, se linuly z nástrojů dívčího Kvarteta
Bohemia. V jejich provedení zazněly nejen odlehčené skladby
klasického repertoáru smyčcových nástrojů, ale také velmi
podařené úpravy skladeb skupin Beatles nebo Chicago.

Hosty 4. reprezentačního
krajského plesu v hlavním sále
Městského divadla v Chomutově
svými písničkami pobavil i zpěvák z Litvínova Martin Maxa

Taneční parket prověřil znalosti základů společenského tance
u všech účastníků. Dámy, vedené svými tanečníky, si ani jednou
nestěžovaly.
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Internetový cykloportál vznikl
v rámci projektu „Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko“, který připravil
Ústecký kraj ve spolupráci s Tourismusverband Sächsische Schweiz
e. V. Pirna. Finanční prostředky na
realizaci projektu cykloportálu Ústecký kraj získal ze strukturálních
fondů Evropské unie. Úspěšně
předložil žádost o dotaci z Programu Iniciativy Společenství Interreg

korun. V rámci výběrového řízení
byla pro realizaci projektu vybrána
ﬁrma T-MAPY spol. s r.o. „Doufám, že milovníci cykloturistiky
z našeho kraje i zahraniční návštěvníci budou nový cykloportál hojně
využívat. Přeji všem cyklistům, aby
jim na výletech, naplánovaných
s pomocí nové internetové služby,
kterou pro ně kraj připravil, vždy
přálo počasí,“ řekl v závěru prezentace Petr Fiala.

Z

loňského prvního ročníku
charitativně kulturní a společenské akce „Hvězdy v Ústí“
obdržela Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého
kraje, přes čtvrt milionu
korun. Pořadatelé letošního druhého ročníku, spol.
CZMedia a modelka Lenka Taussigová, očekávají i od letošní akce
podobně hodnotný výtěžek (polo-

vina ze vstupného, jež je 299
korun, přičemž VIP vstupné je
dva tisíce), který bude věnován

dětské onkologii Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
V pátek 30. března se od 20.00

hodin představí v Severočeském
divadle opery a baletu v centru
krajského města např. Petra Němcová, Alena
Šeredová,
Kateřina
Stočesová,
Lenka Taussigová a mnohé další, herečky Daniela Šinkorová, Mahulena Bočanová, Anna Geislerová či

Taťána Vilhelmová, taneční skupina Yemmi a spol., známí moderátoři a také někteří oblíbení a krásnější polovinou lidstva obdivovaní
sportovci – Milan Baroš, Roman
Šebrle, Martin Ručínský a dlouhá řada dalších celebrit. Součástí
večera budou samozřejmě také
módní přehlídky.
Záštitu nad charitativně-kulturní
akcí Hvězdy v Ústí II. převzal také
hejtman našeho kraje Jiří Šulc.

Soutěž o ceny
Naši milí čtenáři,
chcete-li se zapojit do naší
soutěže o ceny, vezměte papír
a tužku, sedněte k psacímu
stroji nebo spíše počítači a 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

Co pro mne znamená
Ústecký kraj

K

de se člověk narodí, tam ho
to asi pak stále táhne. Já se
kupříkladu narodila v Ústí nad
Labem, žila jsem šťastně v bytě
s výhledem na továrnu, milovala
dlouhé klouzačky a žlutého slona
v ZOO a za odměnu jsem chodila
s rodiči do cukrárny v centru města. Bohužel se naše rodina v mém
raném dětství přestěhovala do příliš velkého a chaotického města,
do Prahy. A téměř celá širší rodina
ji brzo následovala. Přesto jsem
Ústí nad Labem občas navštěvovala, později jsem už jako těhotná

jméno, adresu a mailový nebo
telefonický kontakt. Na obálku dopisu nebo do záhlaví emailové zprávy uveďte heslo
SOUTĚŽ O CENY. Redakce Krajských novin si vyhrazuje právo
příspěvky vybrané ke zveřejnění krátit či stylisticky upravit.
Autoři příspěvků, vždy jeden
měsíčně, budou odměněni hodnotnou věcnou cenou, která jim
bude jejich Ústecký kraj trvale
připomínat.

Těšíme se na vaše příspěvky,
tentokrát do středy
18. dubna!
Krajský úřad Ústeckého kraje
odd. tiskových informací
Velká Hradební 48
400 02 Ústí n. L.

žena třeba jezdila na otočku do
mé oblíbené cukrárny z dětství.
Když jsem hledala cenově dostupný byt a klidné místo poblíž zeleně pro dobu mé mateřské dovolené, Ústecký kraj mě přijal zpět.
Konkrétně krásné Teplice; bydlím
v bytě s výhledem na továrnu. Lidé
už zase chodí pomalu a stres nevisí ve vzduchu, všude dojdu pěšky
a v Ústí, kde studuji, jsem za dvacet minut. Od vlakového nádraží
je to kousek do cukrárny a dcera
v ZOO sedává na slonovi.
Toho si v Ústeckém kraji vážím
– věci zůstávají na svém místě
a vzpomínky pak vyvstávají.
Aneta Velátová, Teplice

Můžete také využít e-mailovou
adresu: sebesta.z@kr-ustecky.cz

ÍZ

1:50 000 od kartograﬁckého vydavatelství SHOCart. V ní jsou zaneseny nejen cyklotrasy, ale také pěší
turistické trasy a další turistické
informace, se kterými je možné
pracovat.
Uživatel si může na webové adrese http://cykloportal.kr-ustecky.cz/
přímo v mapě vybrat body, kterými by měla trasa jeho výletu či
vyjížďky procházet. Program pak
navrhne vhodnou trasu, spočítá

a obnovu kulturních památek
v roce 2006 přispěl také Ústecký kraj částkou 104 tisíce korun,
přičemž celková obnova kulturní
památky přišla na 149 tisíc. Svůj
podíl na restauraci má také samotná obec. Socha tvoří významný
historický prvek obce, kterého si
nelze při jejím průjezdu nevšimnout. Napište nám, milí čtenáři,
o kterou obec nám jde. Napovíme,
že socha stojí ve středu obce před
hostincem U Madony při hlavním
tahu z Děčína do Benešova nad
Ploučnicí. Měli byste nám také
říci, jaký je správný název této
plastiky, která stojí na vysokém
proﬁlovaném postamentu hranolového půdorysu, je zhotovena
z hrubozrnného labského pískovce
a její výška je 530 cm. Byla zhotovena r. 1785 neznámým autorem.
Socha před zásahem restaurátora
ak. sochaře Jana Vícha byla silně
poškozena nečistotami, korozí,
zasolením a také staticky narušená, k čemuž jí přispěl i silný provoz
na zmíněné komunikaci.
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.

V

si pak může uživatel pochopitelně
také vytisknout.
„Zájem o cykloturistiku v posledních letech všeobecně roste a ani náš
kraj není v tomto směru výjimkou.
Vznikají nové cyklotrasy a cyklistické
stezky, obce, města i kraj mají snahu vytvářet pro domácí i zahraniční
vyznavače cyklistiky co nejlepší podmínky. Pro Ústecký kraj v oblasti cykloturistiky dosud na internetu chyběl
informační zdroj, který by zájemcům

Cykloportál Ústeckého kraje jsou
v podstatě internetové stránky, které nabízejí informace o cyklotrasách
v Ústeckém
kraji s návazností
na Sasko
v českém
a
německém
jazyce.
Základem
cykloportálu je
rastrová
mapa

ážení čtenáři, chválíme vás,
že jste pozorní, znalí historie svého kraje a také za četnost
vašich správných odpovědí (až na
jednu – pisatel uváděl Tolštějn). Na
otázku o jakou památku se jedná,
jste správně v únorovém fotokvízu
uvedli, že jde o Kamenický hrad
na Zámeckém vrchu u České
Kamnice (530 m). Mile nás překvapila Marie Píšťanská z Dubí,
která nám na korespondenčním
lístku svoji správnou odpověď
pěkně graﬁcky znázornila a navíc
přidala i několik řádků z historie
Kamenického hradu. Míní, že jeho
původ je nejasný, v 15. století jej
upravovali Vartemberkové, roku
1444 byl dobyt a vypálen vojsky
Šestiměstí, počátkem 17. století už
opuštěn. Do zachovalých zdí obdélného hradního paláce byla vystavěna dřevěná restaurace a vyhlídková
plošina. V okolí paláce jsou skrovné
zbytky hradeb. Naši hádanku rozluštily také Alena Ulmanová z Prahy a Stanislava Hladká z Mostu, která na adresu majitelů hradu
– Vartemberků – přidala další glosu
– neměli se příliš v lásce s Lužičany,
a tak mezi sebou bojovali.
Dnešní fotokvíz je tak trochu z jiného soudku. Napište nám o další
historické památce, soše, na níž
v rámci Programu na záchranu

?

K

III A ČR – Sasko a získal příspěvek
ve výši 1,95 milionu korun. Sám
pak ze svého rozpočtu na vznik
portálu přispěl částkou 520 tisíc
korun, 130 tisíc korun bylo uhrazeno ze státního rozpočtu. Celkové náklady tedy činí 2,6 milionu

TO

nabízel souhrn potřebných informací. Cykloportál by měl jako takový
informační zdroj sloužit, obsahuje potřebné mapy a myslím, že při
plánování výletů po našem regionu
bude velmi užitečný,“ řekl náměstek
hejtmana Petr Fiala.

FO

její délku, zobrazí výškový proﬁl a celkové převýšení a vypíše
podrobný itinerář. Umožňuje také
vyhledávat ubytovací zařízení,
pamětihodnosti a turistická informační centra, která se nacházejí
poblíž vytvořené trasy. Návrh trasy

před restaurováním

ový Cykloportál Ústeckého
kraje představili 5. března
pracovníci Odboru evropských
projektů krajského úřadu zástupcům obecních a městských úřadů
i dalších subjektů, které působí
v oblasti cestovního ruchu. Prezentace se zúčastnili také náměstek hejtmana Petr Fiala a zástupce
saského partnera projektu Tourismusverband Sächsische Schweiz
e. V. Pirna.

po restaurování

Internetový „Cykloportál“ Ústeckého kraje

Pozvánky

mých bytostí, možná pozem● Irena Štyrandová – Čím je mi
ských, možná mimozemských.
papír, Regionální muzeum v TepIdeální podoby lidí ze zaniklých
licích, 22. 3. – 22. 4., výstavní
civilizací, o jejichž existenci máme
místnosti, Irena Štyrandová projen kusé zprávy, jsou memenvozuje dílnu ručního papíru v Litem. Prázdné oči Atlantů či Letoměřicích, která se zaměřuje
muřanů nás z hloubi dávné
na ukázky tradiční tvorby ručního
minulosti tiše sledují.
papíru s možností vytvoření
vlastního archu samotným náv- ● Panovníci českých zemí, Regionální muzeum K. A. Polánka
štěvníkem dílny.
v Žatci, 11. 2. – 22. 4., hlavní
● Výstava prací žáků ZUŠ Teplibudova. Výstava reliéfních dřece, Regionální muzeum v Teplivořezeb Jarmily Haldové. Na více
cích, 26. 3. – 15. 4., jízdárna.
než osmdesáti obrazech tak deVýstava zahrnuje výtvory žáků
ﬁluje česká historie od knížete
velkého věkového spektra, od
Bořivoje až po Rudolfa II., jejichž
předškoláků po maturanty. Jejich
postavy jsou zobrazeny v dobopráce kresebné, malířské, graﬁcvých oděvech s odpovídajícími
ké i prostorové dokazují nevyčerhistorickými atributy.
patelnost dětské fantazie a tvoři● Severní Irsko slovem i obravosti.
zem, Severočeská vědecká kni● Josef Žáček – Sen o apokalyphovna v Ústí nad Labem, 1. 3.
se, Severočeská galerie výtvar– 3. 4., vestibul W. Churchilla 3,
ného umění v Litoměřicích, 15.
– vstup volný. Výstava barevných
2. - 8. 4., Tvorba Josefa Žáčka se
digitálních záběrů Irska a kolekodvíjí od tisícileté duchovní tradice irské literatury v angličtině.
ce lidstva, křesťanské tradice,
kterou autor reﬂektuje a zob- ● Barvy přírody II, Severočeská
vědecká knihovna v Ústí nad Larazuje ikony současné civilizace.
bem, 7. 3. – 30. 4., přísálí vědecPosledním Žáčkovým cyklem
ké části, Velká Hradební 49,
je Sen o Apokalypse. Soubor
– vstup volný. Výstava barevných
nadživotních magických podobifotograﬁí Michaela Fokta na
zen vynořujících se z dávné minuKAPA deskách.
losti, je portrétní galerií nezná-

Co řekli moudří na téma HUMOR A SMÍCH
★ Vrásky v lidských tvářích by měly pocházet jenom od smíchu. Pak by
zlaté časy už nebyly daleko.
Mark Twain
★ Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom
mohli umřít, aniž jsme se kdy zasmáli.
J.de la Bruyére
★ Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
O. Wilde
★ Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho
čerstvý.
K. Čapek
★ Humor je vážná věc.
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