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Dámy
a pánové,
dostáváte do
rukou
další
Krajské noviny Ústeckého kraje, které jsou
pravidelnou měsíční přílohou
krajských mutací Deníku, MF
Dnes a Práva. Připomínám jen,
že i ti, kteří si uvedené deníky
nekupují, mají možnost naše
noviny získat třeba v informačním kiosku ve foyer Krajského
úřadu Ústeckého kraje; vzkažte jim to, prosím. Tyto krajské
noviny jsou na šesti stránkách naplněny informacemi
a materiály, které by vás mohly zajímat. Samozřejmě jako
v každých novinách – něco přeskočíte, ale nejprve se dobře
rozmyslete…

Hlavní téma: Nezaměstnanost
V našem kraji se už řadu
dlouhých měsíců snižuje nezaměstnanost (snad jen přelom
roku to nepotvrdil), a je to
nejen díky novým zahraničním
investorům či rozvoji podnikatelské sféry, ale také zásluhou
samotného Ústeckého kraje,
jenž je jedním z největších
zaměstnavatelů prostřednictvím stovek organizací z oblasti kultury, školství, zdravotnictví či sociálních služeb,
které zřizuje. Děláme však pro
zaměstnanost v našem regionu dost? Přečtěte si názory tří
zastupitelů kraje, a třeba nám
sami napište, co si o tomto
problému myslíte vy.

Další témata
Vedle nosných témat rozvoje
našeho kraje, kterým se věnujeme třeba v článcích o aktuálním stavu ve strategické
průmyslové zóně Triangle či
o přípravě projektů spoluﬁnancovaných krajem, státem
a jednotlivými fondy Evropské
unie, se také dočtete o spolupráci Ústeckého kraje se Svobodným státem Sasko včetně jeho prezídií v Chemnitz
a Drážďanech nebo o odstraňování škod v lesích po orkánu Kyrill. Dovoluji si vám také
doporučit materiál o neinvestičních dotacích, které kraj
poskytl desítkám žadatelů,
kteří se zapojili do Programu
rozvoje regionální kultury
v r. 2007 a teď v únoru přibyla
v našich novinách i nová rubrika, v níž se na 3. straně budeme pravidelně věnovat chystaným Hrám III. Olympiády dětí
a mládeže České republiky. Od
ledna máme v krajských novinách také pravidelnou fotostranu; tu dnešní věnujeme
snímkům ze tří nově zrekonstruovaných dětských domovů a jednoho ústavu sociální
péče. Snad i vy, zdraví, silní
a s milujícími rodinami oceníte, kolik peněz Ústecký kraj
do rozvoje sociálních služeb či
školství každoročně věnuje.
Milí čtenáři, přeji vám klidné
čtení a plno osobní pohody. Ať
se vám daří! Příště se setkáme
nad stránkami krajských novin
za pět týdnů – 30. března –
a bude snad jaro…

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně

ročník 6

Sasko chce spolupracovat s naším krajem
Z

di ústeckého hradu Střekova
byly 5. února svědky slavnostního podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým
krajem, Svobodným státem Sasko, Vládním prezídiem Chemnitz
a Vládním prezídiem Drážďany.

Za Ústecký kraj dokument podepsal hejtman Jiří Šulc, za saskou
stranu Henry Hasenpﬂug, prezident Vládního prezídia Drážďany,
Hermann Winkler, státní ministr,
šéf Saské státní kanceláře a Karl
Noltze, prezident Vládního prezídia
Chemnitz. Text společného prohlášení projednalo a schválilo 20. září
2006 Zastupitelstvo Ústeckého kraje a obě strany v něm deklarují vůli
k úzké spolupráci v mnoha úrovních. Tzv. „Střekovská deklarace“
se jmenovitě zmiňuje o podpoře
a zintenzívnění spolupráce zvláště
v oblastech cestovního ruchu, hospodářství, dopravní infrastruktury, zemědělství a lesnictví, rozvoje

Prohlášení o spolupráci podepsali (zleva) Karl Noltze, Hermann Winkler, hejtman Jiří Šulc a Henry Hasenpﬂug

venkova, záchranářství, životního
prostředí, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních věcí, kultury, vědy
a umění, a také sportu.
Podepsání dokumentu v starobylých prostorách hradní restaurace
Kovárna mělo patřičně slavnostní
ráz. Pod nízkou klenbou se obě
strany ujišťovaly o potřebě a účelnosti už uskutečněné spolupráce.
„Srdečně vás vítám na starověkém
hradu Střekově, historické dominantě sídelního města Ústeckého
kraje,“ ujal se slova hejtman Jiří
Šulc a pokračoval: „Tato gotická
památka, z níž obyvatelé mnoha
věků viděli vedle řady radostných
událostí také ničivé požáry, války
a povodně, je v tuto chvíli místem,
hluboce symbolizujícím dnešní den.
Když dovolíte, vzpomenu v této
souvislosti na německého skladatele Richarda Wagnera, jenž si tu
před 165 lety podrobně načrtl svoji
budoucí slavnou operu Tannhäuser.
Pokračování na str. 4

Tvář průmyslové zóny Triangle
se ze dne na den mění
P
ozornost, jakou věnuje Ústecký
kraj investiční výstavbě v bývalém prostoru žateckého letiště na
průmyslovou zónu, je pochopitelná.
Jde o náročný úkol, který se netýká
pouze přeměny silně zanedbaného
kusu hlíny, ale jde o vybudování
strategického území v pravém slova smyslu. Tady,
na Triangle, se
tvář obrovské
rovinné plochy
mění doslova ze dne na den. Vždyť
počátkem dubna tu mají v nových
halách pracovat první zaměstnanci japonských investorů (postupně
by každá z japonských společností
měla zaměstnávat po 2 tisících pracovnících). Tomu logicky odpovídá
pracovní tempo všech sem soustředěných řemesel a stavebních ﬁrem,
které průmyslovou zónu připravují.
Také proto je veškeré dění na bývalém žateckém letišti pod drobno-

hledem představitelů Ústeckého
kraje, vládní agentury CzechInvest
a především japonských investorů,
kteří se zde rozhodli vybudovat
své závody. V nově vznikající průmyslové zóně se etablují skutečně
významní investoři, jakými jsou
společnosti IPS Alpha a Hitachi. Jde
o
významné,
vlivné a strategické investory
světového renomé. Jejich aktivity přinesou kraji mnoho změn, na prvním místě
snížení nezaměstnanosti v bývalých
okresech Most, Chomutov a Louny. Náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Petr Fiala oceňuje preciznost
a rychlost, s jakou investoři na Triangle své závody budují. Zeptali jsme
se tedy, jak přeměnu bývalého letiště
na novou moderní technickou infrastrukturu vnímá.
Pokračování na str. 4

VÝZNAMNÁ SPORTOVNÍ UDÁLOST čtěte na str. 3
Ústecký kraj uspořádá 19. – 23. června 2007

Hry III. Olympiády dětí a mládeže ČR

131 miliónů! Na Str. 5 dnešního vydání se dozvíte,
že právě tolik korun dal Ústecký kraj do čtyř investičních akcí
+ fotograﬁe z Nové Vsi v Horách, Duchcova, Tisé a Žatce

Zamyšlení Petra Fialy

Musíme pečlivě vybírat, na co evropské peníze použijeme
E

vropské peníze, strukturální
fondy, dotace z EU – to jsou
slovní spojení, která v posledních
letech slyšíme všichni velmi často.
Už jsme si na ně i na jejich obsah
zvykli a myslím, že většina občanů
by si dokázala vybavit v souvislosti
s nimi i něco konkrétního. Když už by to
nebyl příklad toho,
jak se podařilo

těchto peněz využít, tak alespoň
věc, na kterou by prostředky z unie
využity být mohly. Čerpání evropských peněz bylo v uplynulých
dvou letech jednou z priorit našeho kraje. I když jsme hlavní část
zkušeností a konkrétních poznatků
sbírali takříkajíc za pochodu, dokázali jsme úspěšně vyčerpat v rámci
Společného regionálního operačního programu peníze, které pro
nás byly v Bruselu připraveny. Krajské projekty, které se uskutečňují
s evropskou podporou, řídí odbor
evropských projektů krajského
úřadu. Jako příklad jmenujme třeba výstavbu okružní křižovatky Prosmyky
u Litoměřic, na jejíž realizaci kraj z evropských
fondů získal 156 milionů korun. Na evropské peníze ale kraj
dokáže dosáhnout
i u menších projektů jako je například
Cykloportál Ústeckého kraje, který nabízí informace o cyklotrasách v našem
regionu a vznikl

s dotací bezmála dvou milionů
korun z programu Interreg III A.
V současné době vstupujeme
do nového plánovacího období Evropské unie. V letech 2007
– 2013 bude mít region soudržnosti Severozápad, tedy náš a Karlovarský kraj, ve strukturálních
fondech jen v rámci Regionálního
operačního programu připraveno
bezmála 746 milionů EUR, tedy přibližně 20,9 miliard korun. To, kde
a na co budou tyto peníze použity,
naše kraje řeší už delší dobu. Byl
vypracován Regionální operační
program, který v současné době
připomínkuje a schvaluje Brusel.
V tomto si kraj stanovil v jakých
oblastech bude chtít tyto prostředky využívat. Nejvíce prostředků
(36,1% z evropských peněz vyčleněných pro náš region) by mělo
jít do projektů z oblasti dopravní
infrastruktury a dopravní obslužnosti, druhou nejsilněji podpořenou skupinou projektů by měly být
ty, zaměřené na rozvoj a regeneraci
měst (34,8% z celkové alokace),
třetí prioritní oblastí, do které bude
směřovat 19,2% prostředků bude
rozvoj cestovního ruchu. Čtvrtou

a poslední z oblastí, které si naše
kraje vytypovaly jako prioritní, je
oblast rozvoje venkova. Na podporu projektů, které do ní spadají
by mělo jít 7,2% z celkové alokace.
Zbylá část prostředků by měla být
použita na technickou asistenci.
Na konkrétních podmínkách pro
řízení krajského Regionálního operačního programu (ROP) se v současné době pracuje. Tyto takzvané
„prováděcí dokumenty“ určí, na
co přesně bude možné evropské
peníze použít, jaké náklady z projektů budou uznatelné nebo které
subjekty budou moci v rámci ROPu
dotace z EU čerpat. Rád bych upozornil na jeden ze závěrů, který
z přípravy těchto konkrétních
podmínek zatím vyplývá. V určité
výhodě budou větší, integrované
projekty. Pokud mají být totiž peníze z dotací využity efektivně, bude
potřeba dát přednost projektům,
které budou zasahovat větší oblast
nebo přinesou užitek širší skupině
obyvatel. Starostové obcí by se už
teď měli zamyslet nad tím, zda
by se neměli při přípravě žádostí
o evropské dotace spojit nebo
využít možností, které nabízejí stá-

vající mikroregiony. Kromě toho,
že větší projekt bude mít lepší
šance na úspěch, je možné takto
i snížit administrativní náklady
nebo se snadněji vypořádat s podmínkami udržitelnosti. Rada Ústeckého kraje mě pověřila vedením
týmu, který bude koordinovat přípravu projektů, na jejichž realizaci
bude náš kraj chtít peníze z Evropské unie využít. Při rozpracování
krajských záměrů ale rozhodně
nechceme zapomínat na to, že
rozvoj našeho regionu se neodvíjí
jen od aktivit kraje, ale že neméně
důležitou roli v něm hrají města
a obce. Máme proto zájem přípravu projektů sladit s jejich záměry.
Kraj shromáždil projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury,
školství a rozvoje lidských zdrojů,
zdravotnictví a sociální péče nebo
životního prostředí za několik desítek miliard korun. Čeká nás teď
nelehký úkol vybrat a realizovat ty,
které jsou nejdůležitější, takové,
z nichž bude mít náš region největší užitek.
Ing. Petr Fiala
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
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Z jednání rady
☞ Krajská rada odsouhlasila 14.
února vyhlášení 9 koncesních řízení
na dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti části Ústeckého kraje
v režimu závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě na vymezených linkách v oblastech České
středohoří – východ, Dolní Poohří,
Kadaň – Žatec, Litvínovsko, Lounsko – západ, Mostecká pánev, Ústecko – sever, Vejprty – Kadaň a Příměstská doprava Ústí nad Labem.
☞ Krajští radní rozhodli o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. a Ústeckým krajem a ČEZ, a.s. Na základě těchto smluv poskytnou společnosti
na projekty rekonstrukcí a oprav,
převážně v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, celkem 75
milionů korun.
☞ Krajská rada souhlasila s bezúplatným převodem sportovního
reprezentačního oblečení účastníkům Her III. Olympiády dětí a mlá-

deže České republiky 2007, které
se budou konat ve dnech 19. až
23. června 2007 v Ústeckém kraji. Reprezentanti si mohou ponechat soupravy, složené z kšiltovky, trika s krátkým rukávem, letní
sportovní bundy a kalhot. Souprav bude vyrobeno 335 kusů
a jejich celková cena je 670 tisíc
korun včetně DPH.
☞ Příspěvek ve výši 100 tisíc
korun získají v letošním roce pořadatelé tradiční Terezínské tryzny
k uctění památky obětí holocaustu Památníku Terezín. O příspěvku rozhodla Rada Ústeckého kraje 14. února 2007.
☞ Krajští radní odsouhlasili příspěvek 35 tisíc korun Mgr. Dušanovi
Jasovskému, který bude na XII.
Světových policejních a hasičských
hrách (WPFG 2007) v Australském
Adelaide ve dnech 16. – 25. března obhajovat zlatou a stříbrnou
medaili v silových disciplínách
z loňského ročníku her v Kanadě.

Navštívili nás

Můj názor

Myslíte si, že Ústecký kraj dělá dost pro
snižování nezaměstnanosti svých občanů?
T

radiční rubriku Můj názor
věnujme tentokrát osobním
pohledům tří zastupitelů Ústeckého kraje, kterým jsme položili
v titulku uvedenou otázku. Je pravdou, že v lednu letošního roku se
nezaměstnanost oproti prosinci
loňského roku malinko zvýšila,
hlavně na Mostecku a Chomutovsku, ale při porovnání například
posledních čtvrtletí roku 2005
a 2006 lze vysledovat, že za rok
poklesl v Ústeckém kraji počet lidí
bez práce na cifru 55 000. Přesto,
a to je známé, je u nás míra nezaměstnanosti v porovnání s většinou
krajů České republiky stále vysoká
a pohybuje se nyní kolem 14 procentních bodů. Dělá tedy Ústecký
kraj dost pro snižování nezaměstnanosti svých občanů?

Vlastimil
Doležal
(ODS)
člen Rady
Ústeckého
kraje

N

a půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje se setkal hejtman
Jiří Šulc s předsedou Českého olympijského výboru Milanem Jiráskem.
Kromě tradičních témat rozvoje
sportovních aktivit všech kategorií
obyvatelstva, řešili také aktuální
otázky přípravy červnových Her III.
Olympiády dětí a mládeže, které
vyhlašuje ČOV a pro letošní rok
přidělil ve výběrovém řízení jejich
pořadatelství právě Ústeckému
kraji. Milan Jirásek vyjádřil přesvěd-

čení, že letošní hry budou vrcholem dětského a mládežnického
sportu v České republice a ocenil
zatímní přípravy této velkolepé
sportovní akce. Na našem snímku
jsou (zprava) předseda Českého
olympijského výboru Milan Jirásek,
hejtman Jiří Šulc a jeho náměstek
a zástupce Radek Vonka. Před nimi
medaile, které se budou rozdělovat už na přelomu jara a léta. Více
o přípravě Her III. Olympiády dětí
a mládeže na str. 3.

Fotorám

Otázka zaměstnanosti je a bude
vždycky nejvíce závislá na celkovém
ekonomickém potenciálu kraje.
Naší zvláštností jsou některé další
faktory, které schopnost a ochotu
lidí hledat a nacházet obživu silně
ovlivňují. Z minulosti jsme zdědili
obrovskou přezaměstnanost, která
se při racionalizaci podniků projevila strmým nárůstem nezaměstnaných. Řada z nich má velmi nízkou
kvaliﬁkaci, což je zásadně omezuje
na trhu práce.
Vedle příchodu nových investorů
proto musí kraj věnovat prvořadou
pozornost vzdělávání zejména na
úrovni středních škol a vzdělávání
dospělých. Dnes již absolventům
zdaleka nestačí jen dobré odborné
znalosti v příslušném oboru. Musí
být vybaveni pro práci s výpočetní technikou, umět se přizpůsobit
potřebám zaměstnavatele, být připraveni na další vzdělávání.
V Ústeckém kraji nám ve srovnání
s ostatními regiony chybí rychlejší
rozvoj drobného a středního podnikání, které má velký potenciál
zaměstnat stovky a tisíce lidí. Podpora tohoto segmentu ekonomiky je zejména v historicky daných
podmínkách našeho kraje, který byl
v minulých desetiletích uměle orientován jen do několika málo oborů
s gigantickými zaměstnavateli, velmi složitá a obtížná. Je to však cesta
do budoucnosti, založená na pra-

covitosti zdejších lidí, na níž bude
záviset prosperita celého kraje.
Optimalizace vzdělávací nabídky
na území kraje, podpora drobného a středního podnikání a příchod
nových investorů jsou tři hlavní
předpoklady k tomu, abychom zvýšili zaměstnanost v našem kraji.
Vlastimil
Balín
(KSČM)
senátor
a člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Domnívám se, že by mohl dělat
více. Původně sice nebylo záměrem
reformy veřejné správy, že by krajské samosprávy měly v kompetenci přímo otázky nezaměstnanosti,
resp. zaměstnanosti, byť v zákonu
č. 129/2000 Sb., o krajích se stanovuje do jeho kompetence problematika zaměstnanosti – výbor
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zaměstnanost je zde, vedle
problémů škol (zařazování a vyřazování z rejstříku škol, provozních
a majetkových otázek škol apod.),
doslova popelkou. Dostává se na
pořad jednání spíše okrajově, ve
statistickém sledování. Přesto si
myslím, že život a již šestiletá realita fungování krajské samosprávy
a zejména přesuny řady kompetencí ze státu na kraje a obce vyvolává
potřebu i na úrovni kraje se zaměstnaností více zabývat. Kraj je přeci
jedním z největších zaměstnavatelů
(střední školy, nemocnice a další
organizace, jejichž je zřizovatelem). Vedle toho se snaží o rozvoj
zaměstnanosti cestou podmínek
pro tvorbu nových pracovních míst
v průmyslových zónách, zejména
Triangle aj. Jsou nastaveny i některé grantové programy, díky nimž
jsou v řadě odvětví a oborů činnosti
vytvářeny další obdobné podmínky růstu nebo udržení pracovních
míst. Zejména si osobně cením
těch, které se orientují na domácí drobné a střední podnikatelské
subjekty. Vzhledem k tomu, že kraj
má možnost podávat samostatné
legislativní podněty, doporučoval
bych se napříč politickým spektrem
shodnout a podat návrh na novelu
zmíněného zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích. Problém zaměstnanosti
dát do kompetence samostatného
výboru pro otázky zaměstnanosti,
který by mohl fungovat interdisciplinárně na jednotlivá pracoviště krajského úřadu a úřady práce

TEENAGE JOB pomáhá studentům

T

B

ohužel to nejde, ani dvě volební období by na to nestačila,
ale nejraději by představitelé
Ústeckého kraje navštívili každou obec, vísku či osadu svého
regionu. Radek Vonka, náměstek
a zástupce hejtmana, přijel nedávno na pracovní návštěvu Verneřic,
malého města na Děčínsku. Spolu se starostkou Verneřic Pavlou
Hnízdovou, místostarostou Danielem Zygulou a některými zastupiteli města projednávali případnou
pomoc Ústeckého kraje při realizaci projektů, které pomohou rozvoji
města a k jeho zkrášlení. K nejdůležitějším patří plynová kotelna,

rekonstrukce tamního náměstí,
a to včetně kašny a podloubí,
oprava sportovního areálu, napojení cyklostezky na páteřní stezku
Ploučnice a rovněž oprava kulturního domu. Radek Vonka se také,
jako velký milovník loutkového
divadla, sešel s nejmenšími loutkoherci z místní mateřinky. Právě
pro verneřické loutkáře je určena
neinvestiční dotace, kterou jim
Rada Ústeckého kraje nedávno
schválila v rámci Programu rozvoje regionální kulturní činnosti
2007. Nastudují za tyto peníze
novou loutkovou hru, pořídí kulisy
a podobně.
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eenage Job, aneb Tvoje cesta
do života, je projekt neziskové
organizace Klubu mladých Evropanů pro budoucí absolventy škol
a odborných učilišť, kteří se po
posledním červnu rozběhnou do
života. „Blíží se konec studia a ty
přemýšlíš co dál?“, ptá se na obálce
kvalitní barevné odborné příručky
právě pro tyto mladé lidi její autor
a program Dělej.cz rozděluje na
šest částí: hledej, naslouchej, nabízej, komunikuj, podnikej a cestuj.
Takto jsou dělené i dvou až tříhodinové semináře na středních školách a učilištích Ústeckého kraje,
na nichž vystupují odborní lektoři,
zástupci úřadů práce, personalisté
z podniků či personálních agentur.
S jediným cílem: pomoci ve vzdělávání při hledání práce budoucích
absolventů škol. Projekt, který
podpořily strukturální fondy EU
a Ústecký kraj, začíná v těchto týdnech gradovat. Jak známo, běží jen
ve třech krajích České republiky,
tedy v Moravskoslezském, Zlínském
a Ústeckém a má už své výsledky.
V našem kraji proběhly semináře na
školách v Ústí nad Labem, Chomutově, Žatci, Údlicích u Chomutova,

v následujících dnech se uskuteční
ve Štětí, Litoměřicích, Kadani, Mostě, Děčíně, Duchově i jinde. V diskuzích studenti získávají znalosti
o možnostech sebeprezentace a individuálního rozvoje, pracovněprávních vztazích, situaci na trhu práce,
informačních zdrojích vedoucích
k získání zaměstnání odpovídajícím
jejich představám či podmínkách
založení vlastní ﬁrmy. Ve workshopu si prakticky vyzkouší, jak vést
pohovor, reagovat na inzerát, podávat jej apod. Semináře i workshopy
jsou pro školy zcela zdarma, navíc
účastnící obdrží kvalitní materiály,
plakáty, apod. Projekt TEENAGE
JOB naplňuje cíle vzdělávací oblasti
„Člověk a práce“, který je součástí nového vzdělávacího programu
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní je ale přispět
k tomu, aby již blízcí absolventi
škol a učilišť našli své uplatnění na
trhu práce, což není vždy úplnou
samozřejmostí. Bližší podrobnosti
a informace o možnost do projektu
se zapojit najdou studenti i školy na
webových stránkách www.delej.cz,
či www.evropane.org.
Ervín Dostálek, Ústí n. L.

a kde by mohla vznikat řada podnětů a iniciativ pro rozhodování Zastupitelstva Ústeckého kraje v oblasti
zaměstnanosti v kraji.
Zdeněk
Lavička
(ČSSD)
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, a tak začnu trochu
vyhýbavě. Připusťme, že Ústecký
kraj má značné rezervy v plnění představ občanů kraje o tom,
jak by se měl podílet na snižování
nezaměstnanosti. I já, který jako
zastupitel mám dostatek informací,
si neumím jednoznačně odpovědět. Zamyslete se se mnou. Fungování kraje, jako samosprávného
celku je nutné chápat komplexně,
a nelze vytrhávat jeho jednotlivé
oblasti činností. Bezesporu nejvíce
hmatatelný je podíl kraje na budování průmyslových zón, kde nejznámější je Triangle na bývalém letišti
u Žatce. To je čitelné a lze i operovat číselnými fakty, např. kolik
vznikne pracovních míst apod.
Poněkud odlišně je třeba přistupovat k činnostem dalším, kde již
nelze konkrétně ukázat na počty
budoucích pracovních míst ale jednoznačně tvrdím, že tyto oblasti
činností kraje mají významný podíl
na tom, kolik pracovních míst nyní
i v budoucnu bude na území kra-

je k dispozici. Připomínám např.
veletrhy vzdělávání, na kterých
se podílíme spolu s úřady práce,
školami, hospodářskou komorou.
Dále stojí za zmínku Operační program lidských zdrojů. Za důležitou
podporu kraje považuji i celou
řadu dotačních programů. Jsou to
např. grantová schémata pro podnikatele, Program podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí
atd. Podle mne by bylo ovšem třeba větší měrou slyšet na podněty
některých obcí a užší spoluprací
s obcemi se podílet na podpoře
rozvoje pracovních činností tam,
kde by pro to byly potřebné lidské
rezervy. Jako příklad uvedu větší
pomoc v osidlování některých lokalit v krušnohorských obcích. Kraj je
také významným zaměstnavatelem, hlavně v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Bolavým
místem se stalo zajišťování dopravní obslužnosti, která má významný
podíl při zajišťování zaměstnanosti. V současné době se již zásadní problém podařilo odstranit, ale
úroveň této služby bude zřejmě
ještě delší dobu pokulhávat za
potřebami občanů.
Co říci závěrem, abych nebyl
obviněn, že se přímé odpovědi na
otázku vyhýbám. Tedy dle mého
názoru Ústecký kraj má značný
podíl na udržování zaměstnanosti
v kraji. Aby však došlo k hmatatelnějšímu snižování nezaměstnanosti, bude třeba ještě většího úsilí ve
všech oblastech jeho činnosti, ale
především bude třeba více rozvinout spolupráci se subjekty, které
v oblasti zaměstnanosti na území
kraje působí.

Kraj má nové vzdělávací
a výcvikové centrum
S

třední škola technická v Mostě
– Velebudicích na sebe poutá
pozornost nejen mladých lidí, kteří se zde již vzdělávají, ale po té,
co se Ústecký kraj dohodl s vládní agenturou CzechInvest, VIA
a samozřejmě vedením této školy
tu vzniká zcela nové vzdělávací
a tréninkové centrum Ústeckého
kraje. Jeho cílem je zajistit kvaliﬁkovanou pracovní sílu pro nové
investory a podnikatele v našem
regionu. Centrum se především
zaměří na profesní přípravu montážních dělníků a nižšího dělnického managementu. Jasnou konkrétní představu o záměru, který byl
oﬁciálně zahájen už tento měsíc,
získali zástupci podnikatelů, investorů, včetně zahraničních, úřadů
práce a dalších institucí na veřejné
prezentaci projektu. Ta se konala
v místě kde centrum vzniká, Mostě – Velebudicích. Přítomen byl
také hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc, který zopakoval, že kraj má
na existenci vzdělávacího centra tohoto typu eminentní zájem.
„Dlouhodobé snižování nezaměstnanosti a zlepšování vzdělanostní
struktury patří
k našim hlavním
prioritám. Věřím,
že toto je ten

správný krok jak jít problému
naproti. Navíc je všeobecně známo, že kvaliﬁkovaná síla přitahuje
moderní technologické společnosti. Takže vzdělávací středisko
nejenže přispěje ke snížení nezaměstnanosti, ale v delším časovém
horizontu zvyšuje šance přilákat
do regionu zajímavější investice,“
je přesvědčený hejtman. Přiznal,
že je rád, že myšlenka o potřebnosti projektu se velice brzy ujala
a stejně tak brzy doznala konkrétních obrysů, termínů i ﬁnanční
podoby. Představitel kraje je přesvědčený, že velebudická škola má
odpovídající zázemí, včetně personálu, aby se záměr setkal s odpovídajícím efektem. Už v prvních
fázích fungování by vzdělávacím
a výcvikovým centrem měly projít
dvě stovky absolventů, když před
tím se budou v různém časovém
rozpětí zaučovat na trenažérech,
simulujících reálné procesy a výroby, především v technických oborech. Kompletní realizace záměru
nového vzdělávacího a tréninkového centra Ústeckého kraje přijde
na zhruba 25 milionů korun, přičemž Ústecký kraj do něho investuje 10 milionů. Část prostředků
by mělo plynout také ze strukturálních fondů Evropské unie.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Olympiáda v Ústeckém kraji

Krajský úřad se představuje

Hry III. Olympiády dětí a mládeže
České republiky: 19. – 23. června 2007
Přivítáme 4,5 tisíce dětí a mládeže
M

yšlenka pořádat celorepublikové sportovní hry v duchu
olympismu se narodila v Českém
olympijském výboru a Ústecký kraj
ji okamžitě podpořil. „Zdravé soutěžení, navazování přátelství mezi
špičkovými sportovci z řad dětí
a mládeže, poznávání jiných krajů
a měst než vlastního rodiště či bydliště, je poutavé a zajímavé,“ říká
náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka. „A dostávat
medaile se symbolem Českého
olympijského výboru, vidět stoupat na stožár vlajku s pěti barevnými olympijskými kruhy – to je
sen každého sportovce.“

Vloni na jaře ČOV ve výběrovém
řízení pořádání letošních Her svěřil
našemu kraji, a tak budeme pořádat špičkovou sportovní celorepublikovou akci. O našem regionu
se bude číst, bude vidět v televizi,
přijedou k nám tisíce mladých
sportovců, jejich rodičů, trenérů,
rozhodčích a dalšího doprovodu.
A určitě budou u nás v kraji spokojeni a rádi se sem budou všichni
vracet. „Mohu říci, že s přípravami
jsme začali snad hned druhý den po
datu, kdy nám byly Hry Olympiády
přiděleny“, říká Radek Vonka, jinak
také místopředseda řídícího výboru
a předseda organizačního výboru
letošních her. „Koncepčně jsme
s ČOV projednali zásadní okruhy

Celkově si uspořádání Her III.
Olympiády dětí a mládeže vyžádá
náklady 17 milionů korun, část
nákladů si uhradí samotné krajské
delegace, Ústecký kraj určil ze svého rozpočtu přes 3,5 milionu korun,
významné částky v řádech milionů
korun přidaly ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Český olympijský
výbor či město
Ústí nad Labem.

příprav, vybrali jsme sporty (bude
18 sportovních disciplin a tři umělecké), určili jsme sportoviště, tedy
stadiony a haly v Ústí, Chabařovicích, Lounech aj. a komise pro sport
a tělovýchovu, která pracuje při Radě
Ústeckého kraje, se přípravě této
významné akce věnuje průběžně už
více než deset měsíců. Nejsložitější
byl výběr ubytovávání pro 4,5 tisíce
sportovců. My jsme se rozhodli pro
odlišnou cestu proti Brnu, kde byly
II. Hry. Tam byli sportovci ubytování
po 2 – 3 ve studentských kolejích,
u nás v krajském městě takové
kapacity nemáme a rozhodli jsme
se ubytovat je v základních a několika středních školách, které zřizuje
Ústecký kraj. Každý olympionik získá hezkou karimatku a spací pytel s
logem her, které mu po jejich skon-

čení zůstanou jako trvalá a hodnotná památka a vzpomínka na Ústecký kraj. Připomínám, že musíme
připravit perfektní spolupráci
i s naší policií, dopravními přepravci, ošetřovatelskou službou, dobrovolnickým centrem, Masarykovou nemocnicí
atd. Protože chceme mít hry
na úrovni, budeme denně
chrlit výsledky, informace
a reportáže prostřednictvím našich mediálních partnerů, budou přímé přenosy
na
samostatném
TV okruhu, chceme
navázat spolupráci
také s Českou televizí,“ dodává Radek
Vonka.

Radek Vonka
náměstek a zástupce
hejtmana Ústeckého kraje

Lesníci likvidují škody po větrné kalamitě
A

ni Ústeckému kraji se 19. ledna nevyhnul orkán Kyrill. Největší škody napáchal na lesních
porostech a o operativním řešení
kalamitního stavu jednal hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc s ředitelem
Krajského inspektorátu Lesů České
republiky se sídlem v Teplicích Janem Ferklem. Jednotlivé lesní správy teplického inspektorátu obhospodařují v našem kraji přes 70 %
z celkové výměry 156 247 hektarů
lesů, tedy 110 575 ha, zbývající lesní porosty mají převážně obecní, ale
také další soukromé vlastníky.
„Skutečně nás toho 19. ledna
postihla katastrofa, kalamita se vším
všudy, a další větrné dny v menší míře přidaly,“ říká hejtman Jiří
Šulc. „Naštěstí nedošlo k obětem
na životech, a tak lesy, které jsou
v Ústeckém kraji ve vlastnictví státu,
čekají na urychlené vyčištění přístupových cest, odstraňování rozvrácených porostů dřevin a samozřejmě
také na obnovu.“ Ředitel krajského
inspektorátu LČR Jan Ferkl informoval krajského hejtmana o tom,
že zjištěný stav rozvrácených lesních porostů představuje více než

89 960 m3 dřeva. Celková škoda,
nahlášená všemi lesními správcovskými organizacemi působícími
v kraji, byla vyšší. K 7. únoru představoval rozsah polomů na správním
území kraje 115 383 m3. Nejhůře
jsou postiženy lesy od Šluknova po
Úštěk, proti prvním očekáváním
méně státní lesy v Krušných horách.
„Ředitel Ferkl mě informoval, že plní
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nejaktuálnější úkol, kterým je pro
Lesy ČR v našem regionu urychlené
vyčištění přístupových cest a vyhodnocení tzv. malých výběrových řízení
na zpracování přibližně třetiny kalamitního dřeva. V těchto dnech by už
vybrané těžební ﬁrmy měly zahájit
odstraňování následků orkánu.“
I když byly škody v lesích vysoké, orkán znehodnotil průměrně

37,7% ročního plánovaného objemu těžby dřeva ve státních lesích
a téměř 30% v lesích dalších vlastníků, v Ústeckém kraji nebyl vládou
vyhlášen nouzový stav. Kalamita
způsobená orkánem však postihne
dřevozpracující průmysl v regionu,
a to na několik let. Hlavní objem
těžby dřeva v ČR má být soustředěn
do oblastí, kde byly škody nejvyšší
a v nichž byl nouzový stav vyhlášen. Pro Ústecký kraj to znamená,
že v něm bude panovat stav tzv.
netěžby. Těžba dřeva v našem kraji
má být, po likvidaci následků kalamity, významně omezena a dřevo
do zpracovatelských podniků v regionu se bude dovážet ze vzdálenějších oblastí České republiky.
„Zaznělo to při jednání u ministra
zemědělství Petra Gangaloviče se
zástupci krajů, kterému byl přítomen také náměstek ministra ﬁnancí
Eduard Janota. Byla vyslovena úvaha, že takto vzniklé vícenáklady by
stát mohl podnikům do jisté míry
kompenzovat,“ doplnil informace náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka, který se jednání
u ministra zúčastnil.

Ústecký kraj v minulém roce ﬁnančně podpořil výstavní činnost galerie XXL v Lounech a současně přispěl na konání výtvarného sympozia s názvem
Krajina Ústeckého kraje, které se uskutečnilo na nově opravené a rekonstruované faře manželů Lisových, kulturní památce ve Smolnici na Lounsku. Vedení galerie XXL se rozhodlo, jako výraz poděkování, věnovat Ústeckému kraji jeden z obrazů, který během tohoto sympozia vznikl. Volba
padla na obraz akademického malíře Milana Periče, asistenta AVU v Praze, jehož odhadní cena by se mohla pohyboval kolem 70.000,- Kč. Vedení
galerie XXL předalo obraz hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi (na snímku spolu s chotí Andreou hned vedle obrazu) na vernisáži výstav
Katharine Karner „Celé v bílém“ a Zbyňka Havlína „Mezi muži“ v pátek 2. února. Na rozdíl od ostatních galerií v kraji, které se věnují především již
časem prověřeným výtvarným dílům, věnuje galerie XXL pozornost současným trendům ve výtvarném umění.

P

rvního ledna roku 2000 vstoupilo v platnost nové územní
členění naší země. Na správní
mapě České republiky vzniklo
celkem 14 krajů (včetně hlavního
města Prahy), jejichž pravomoci
byly posíleny zrušením okresních
úřadů k 31. prosinci 2002 a převedením agend výkonu státní
správy dílem na města a obce
a dílem na krajské úřady. Krajský
úřad Ústeckého kraje sídlí v centru
města Ústí nad Labem a správný
výkon stovek svěřených agend
v něm zajišťuje 431 zaměstnanců.
Není jednoduché přiblížit pest-

rou a objemnou škálu pravomocí
a kompetencí, za které je krajský
úřad odpovědný. Snad nejjednodušší cestou k získání alespoň
rámcové představy by bylo představit si území Ústeckého kraje
jako jednu velkou obec, která má
svůj „obecní úřad“. Přesto je však
i v našem regionu mnoho občanů,
kteří nevědí, k čemu jim může být
Krajský úřad Ústeckého kraje, jak
se říká, dobrý. Především jim je
určena tato rubrika, v níž postupně představujeme činnost jednotlivých odborů v odpovědích jejich
vedoucích na anketní otázky.

Odbor regionálního rozvoje

Seznamte se:

RNDr. Zuzana Kadlecová
Po ukončení studia na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy jsem pracovala
v Českém hydrometeorologickém ústavu
v Praze, v Ústavu pro životní prostředí
v Ústí nad Labem či v projektové organizaci TERPLAN. Poté jsem pracovala na
odboru územního plánu Magistrátu města Ústí nad Labem, v té době jsem také
absolvovala postgraduální studium na
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Na
základě výběrového řízení jsem byla v květnu roku 2001 jmenována vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje; už to bude šest let…
Přibližte nám odbor, který na
krajském úřadě vedete.
„Na odboru regionálního rozvoje
pracuje v současné době dvacet
pracovníků ve třech odděleních.
Oddělení regionálního rozvoje
vypracovává a aktualizuje program rozvoje územního obvodu
Ústeckého kraje a realizuje projekty ﬁnancované s účastí strukturálních fondů. Dále provádí
přípravu na konkrétní využívání
těchto fondů a zajišťuje a koordinuje zpracovávání programových
dokumentů navazujících na fondy
Evropské unie. Pracovníci dalšího útvaru – oddělení cestovního
ruchu – připravují koncepce rozvoje cestovního ruchu v našem regionu a naši účast na tuzemských
i zahraničních veletrzích cestovního ruchu; například vloni se pre-

koﬁnancování krajských projektů,
jež obdržely dotaci z EU.
A zásadní akce ﬁnancované
z uvedených peněz?
„Plných 25 milionů korun je
vyhrazeno na Program obnovy
venkova a dále z tohoto rozpočtu ﬁnancujeme rozvojové dokumenty kraje (Program rozvoje
Ústeckého kraje, Strategie rozvoje
lidských zdrojů). Dále například
na dva projekty z oblasti rozvoje
cestovního ruchu, na propagační
a mediální kampaň a na vydávání letáků či brožurek o Ústeckém
kraji, máme vyčleněn jeden milion korun, tři zbývající poskytne
dotační fond EU. Podstatně větší peníze máme připraveny do
grantového schématu Podpora
regionální infrastruktury cestovní-

Fotograﬁe z dokončeného projektu „Hospodářský dvůr Perštejn“ na
Chomutovsku, který byl podpořen v rámci grantového schématu 4.2.2.
Společného regionálního operačního programu. Ústecký kraj dotoval
tento projekt částkou 2,248 mil. Kč, EU přispěla 7,868 mil. korun. Hospodářský dvůr má 12 lůžek v apartmánech pro zájemce o agroturistiku,
pobyt na venkově, rekreační a sportovní jízdy na koních apod. V „Hospodářském dvoře“ vzniklo šest nových pracovních míst.
zentoval náš kraj na 4 domácích
a 12 zahraničních akcích, letos je
číslo podobné s tím, že na Slovakiatour Bratislava, ATM Dubaj
a UTE Jekatěrinburk budeme premiérově. Jmenované oddělení připravuje vydávání propagačních
materiálů, které patří objektivně
k nejhodnotnějším a nejkrásnějším
v celé zemi, a též zpracovává projekty a žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU z oblasti cestovního ruchu. Třetím oddělením
je útvar řízení grantových schémat
a fondů EU, jež zajišťuje administraci projektů ﬁnancovaných právě
EU, zpracovává žádosti o grantová
schémata a koordinuje jejich realizaci. Toto oddělení spolupracuje
s orgány EU, příslušnými rezorty
a institucemi v ČR v konkrétním
využívání regionální politiky EU.“
S jak vysokým rozpočtem bude
odbor v roce 2007 hospodařit?
„V letošním roce bude odbor
regionálního rozvoje hospodařit
s částkou 161,84 milionu korun.
Zdá se, že je to hodně vysoká
suma, ale převážná část zmíněných peněz je určena na povinné

ho ruchu pro malé a střední podnikatele, celkem půjde od kraje
o 31,8 milionu korun, na vybrané projekty z GR Podpora rozvoje
služeb cestovního ruchu půjdou
z našeho rozpočtu téměř tři miliony korun a podobně.“
S jakými problémy se na váš
odbor mohou občané Ústeckého kraje obracet?
„Náš odbor nemá sice přímou
vazbu na občany našeho regionu, ale jsme zvyklí, že se na nás
obracejí mnozí občané či podnikatelé se žádostmi o informace z oblasti dotací, žádají nás dokonce
i o pomoc třeba při poškození jejich majetku, například po
haváriích. I když to samozřejmě
nespadá do naší kompetence,
vždycky se snažíme vyhovět nebo
alespoň podáme tazatelům hodnotnou informaci o tom, kam by
se měli se žádostí obrátit, kdo jim
pomůže. Jsme odborem, který
zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Ústeckého kraje,
vykonáváme poradenskou činnost
pro obce, podnikatelské subjekty
i neziskové organizace.“

V březnovém vydání našich novin (vyjdou v pátek 30. 3.) vám
představíme prostřednictvím Ing. Štěpána Harašty odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Tvář průmyslové zóny Triangle
se ze dne na den mění

únor 2007

REGIONOVA jezdí s logem kraje

do Chomutovky a Ohře. Všechny
tyto sítě budou rozvedeny po obvodu zóny tak, aby v budoucnu bylo
možno předávat investorům napojovací místa prakticky bezprostředně
u hranic jejich pozemků.
Výčet řečeného napovídá, že
jsou to ﬁnančně náročné stavby…
Celkový objem druhé etapy přípravy průmyslové zóny představuje
částku 2 028 972 000 korun. Stát
se na tomto objemu bude podílet
maximálně do výše 1 529 000 000
korun, tedy zhruba 75% celkových
nákladů. Takřka půl miliardy bude
hradit kraj, částečně ze svých rozpočtových prostředků, částečně
z prodeje připravených pozemků
konečným investorům, kteří v zóně
Triangle vybudují své nové závody.
Od roku 2003 do konce roku 2006
již vložil Ústecký kraj do přípravy
zhruba 150 milionů korun a v roce
2007 předpokládá pokrýt z vlastních zdrojů (resp. i již realizovaných
prodejů pozemků) objem ve výši
dalších cca 140 milionů.

Petr Fiala na nedávném kontrolním dnu na strategické průmyslové zóně Triangle
Pokračování ze str. 1

Zmiňte nejdříve co následovalo po rozhodnutí, že se Triangle změní na průmyslovou zónu
a jak nákladné to vše bylo?
Strategická průmyslová zóna Triangle se připravovala a stále připravuje ve dvou etapách. První
můžeme nazvat „od brownﬁeldu
k greenﬁeldu“. V jejím rámci probíhaly v letech 2002 – 6 demolice
nepotřebných objektů a sanace
a dekontaminace ploch po Armádě ČR. Bylo odstraněno téměř 300
stavebních objektů a vyčištěno asi
120 000 m3 kontaminovaných zemin nad hladinou podzemní vody.
Součástí prací byla i dekontaminace
zemin pod hladinou podzemní vody
a dekontaminace vlastní podzemní
vody, odbourávající ropné látky přímo v podzemní vodě v kombinaci
s čištěním podzemní vody. Náklady
této etapy představují obrovskou
částku, činily celkem cca 443 milionů Kč, z toho 413 milionů pokryla
dotace ze státního rozpočtu a třicet

milionů korun vložil Ústecký kraj
ze svého rozpočtu. Protože však
dekontaminace podzemní vody
a následný postsanační monitoring
budou trvat až do roku 2013, počítá Ústecký kraj, že v letech 2007 až
2013 vynaloží na tyto činnosti ještě
dalších 6 milionů korun z vlastních
prostředků.
Území, kde působila armáda,
neslo asi veškeré znaky po její
činnosti?
Je tomu tak, museli jsme to řešit
prioritně. Protože šlo o tzv. instituci státu, největší část ﬁnančních
nákladů převzal na svá bedra stát.
Jednalo se hlavně o odstranění
starých zátěží, 2. etapa přípravy
Triangle má za cíl vybudovat veškerou potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu pro vstupující investory. Vlastní stavební práce
byly zahájeny v září a říjnu roku
2006. Projektová příprava a řešení vlastnických vztahů k dotčeným
pozemkům však probíhají již od
roku 2003.

Které akce konkrétně to jsou?
Jedná se o čtyři dopravní silniční
stavby, kterými bude po obvodu
centrální části zóny vybudována
okružní komunikace napojená ve
třech bodech na stávající silniční síť.
Její součástí je i vybudování mimoúrovňového křížení s budoucí rychlostní silnicí R7 u obce Bitozeves.
Další napojení bude ze silnice I/27
Most – Žatec a ze silnice II/250 Staňkovice – Bitozeves. K příjezdu do
zóny Triangle od Chomutova bude
využívána mimoúrovňová křižovatka
Vysočany na silnicích I/7 a I/27, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic v rámci staveb na zkapacitnění
silnice I/7 na rychlostní komunikaci
dálničního typu R7. Další dopravní stavbou je rekonstrukce vlečky
z nádraží Postoloprty do středu zóny
Triangle. Konečně poslední stavbou zajišťovanou pod investorstvím
Ústeckého kraje je komplex přípojek
inženýrských sítí (plyn, voda pitná
i užitková, vč. zásobních vodojemů, kanalizace splašková i dešťová, včetně odvedení dešťových vod

Odkud kraj čerpal ﬁnanční prostředky?
Kraj čerpal vlastní prostředky jak
z vlastního rozpočtu, tak částečně
zapojil již i výnos z prodeje pozemků japonským investorům IPS Alpha
Technology Europe, s.r.o a Hitachi
Home Electronics (Czech), s.r.o.
Už v roce 2002 přijalo zastupitelstvo kraje usnesení, podle kterého v letech 2002 až 2005 vloží
do přípravy zóny 45 mil. Kč ročně
a následně veškerý výnos z prodeje
připravených pozemků zóny využije
pro budování technické a dopravní
infrastruktury. Vzhledem ke zpoždění přípravy zóny způsobené
postupným ukončením nadějných
jednání se zájemci z automobilového průmyslu (konsorcium Peugeot-Citroën a Hyundai-Kia) v letech
2003 a 2004, byly zmíněné ﬁnanční objemy čerpány pomaleji, avšak
jejich celkový objem 180 mil. Kč
z vlastních zdrojů kraje bude v roce
2007 splněn. Zbývající prostředky
poskytl stát prostřednictvím programů na podporu průmyslových zón,
resp. na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury.

Č

eské dráhy na Ústecký kraj nezapomněly a i sem dodaly pro lokální tratě dvě nové, respektive zmodernizované motorové jednotky
s označením Regionova. Zatím tu budou opravdu jenom dvě, ale
v průběhu letošního roku přibude na místní tratě ČD v Ústeckém kraji
dalších 6 – 7 těchto žlutozelených krasavic. Motorová souprava řady
814-914 nese u nás pojmenování Regionova Ústecký kraj, je označena
logem kraje a dokonce i adresou jeho internetových stránek. Od konce ledna jezdí první souprava na tratích mezi Děčínem a Rumburkem,
Děčínem-Dolním Žlebem a o víkendu i mezi Rumburkem a Mikulášovicemi. Budoucí Regionovy se dostanou i na lokální, lépe řečeno regionální trati, a to na Litoměřicku, Lounsku či Chomutovsku.
Nejprve zažila Regionova zkušební provoz podél Labe, později dostala
označení a logo Ústeckého kraje, ve čtvrtek 25. ledna ochutnala něco
šampaňského z rukou krajského hejtmana Jiřího Šulce a náměstka GŘ
Českých drah Jiřího Koláře, bezplatně povozila hosty na prezentační jízdě
z krajského města až do Úpořin a od pátku 26. minulého měsíce už ji
tedy uvidí jenom cestující a zvědavci v nejsevernější části našeho kraje.

Speciální rentgen za 5 milionů

Sasko chce spolupracovat s naším krajem
ného prohlášení vytvoří obě strany
během dvou měsíců po jeho podpisu společný řídící výbor za účelem koordinace a vyhodnocování
společných aktivit, které z tohoto
prohlášení vyplynou. Řídící výbor
sestaví roční plán prací a akcí, které souvisí se spoluprací obou stran
a zařídí koordinaci s Česko – Saskou
pracovní skupinou. Oblast použití
tohoto prohlášení se na saské straně omezuje na Vládní kraje Chemnitz a Dresden a na české straně na
Ústecký kraj.

Tak jako hudba, a nikoliv jen Wagnerova, spojuje národy, tak naše
spolupráce spojí v obou zemích
samotné lidi; občany, ﬁrmy, podnikatele a instituce. Upřímně jsem
tomu rád,“ řekl ve své slavnostní
řeči. Jeho slova ocenil Henry Hasenpﬂug: „Hrad Střekov známe v Sasku nejen z díla zmíněného velikána
německé hudby. V mnoha domácnostech, a musím říct, že i v kuchyni mé babičky, visela reprodukce

řes pět milionů korun stál nový speciální rentgen, který si pořídila
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem za peníze, které tato příspěvková organizace dostala od Ústeckého kraje. Malé slavnosti, při níž
byl nový přístroj uveden do provozu, se zúčastnil také hejtman Jiří Šulc
a člen rady Vladimír Záhorský. Oba se shodli, že tato vysoce moderní
technika je správnou investicí do zdraví obyvatel našeho regionu. Masarykova nemocnice je odborným pracovištěm, kde je radioterapeutický
přístroj RTG Wolf T-200e umístěn, po chomutovské nemocnici, v našem
kraji druhým takovým zařízením. Oblast zdravotnictví je v letošním roce
pro kraj prioritním rezortem. Investice v podobě nového kvalitního
rentgenu je důkazem, že představitelé Ústeckého kraje své rozhodnutí
myslí vážně. (Na snímku hejtman Jiří Šulc s primářem Milanem Lysým.)

Podpořili Společné prohlášení o spolupráci
J

Slavnostního podpisu deklarace se zúčastnili také ředitelka krajského úřadu Lydie Šťastná, generální konzul ČR
v Dráždanech Tomáš Podivínský a náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka
Pokračování ze str. 1

P

slavného obrazu Ludwiga Richtera
Přívoz na Labi pod Střekovem. Silueta hradu mne provázela dětstvím
a podpis prohlášení o naší společné
spolupráci má pro mne skutečně
hluboký význam.“
Obě strany se podpisem zavázaly
k spolupráci v rámci rozvoje výměny
informací. „Existují již konkrétní příklady, nezačínáme od nuly. Záchranáři v příhraničí pořádají společná
cvičení a také si vypomáhají při
zásazích při ochraně zdraví nebo
majetku. Výsledkem naší společné

spolupráce bylo otevření hraničního přechod Vejprty – Bärenstein,
významnou byla naše kooperace
v rámci iniciativy Interreg III nebo
při projektu plánování protipovodňových opatření Elbe/Labe, abych
jmenoval jen některé z aktivit.
Novinkou plynoucí z prohlášení by
měla být daleko účinnější spolupráce mezi zemskými úřady v Sasku
a naším krajským úřadem při územním plánování,“ vyjmenoval konkrétní podrobnosti hejtman. Pro
konkrétní naplňování cílů společ-

iž několik let spolupracuje Klub
KSČM v Zastupitelstvu Ústeckého kraje s frakcemi PDS v Saském zemském sněmu v SRN a SLD
ve vojvodstvích Dolního Slezska
a Lubieszkého v Polsku. K této
spolupráci se časem přidala i frakce PDS z Braniborska. Vzhledem
k rozsahu hranic Saska s ČR jsou od
počátku spolupráce jejími účastníky i Kluby KSČM v zastupitelstvech
Karlovarského a Libereckého kraje. K praktické realizaci Smlouvy
o spolupráci mezi zúčastněnými
stranami je ustavena společná
komise, která připravuje konkrétní
akce na jednotlivé roky naplňující dohodnutou smlouvu. Již se
uskutečnila například mezinárodní
konference k přeshraniční výměně pracovních sil a konference ke
zdravotnictví. Právě druhá patřila
k velmi zdařilým. Nejen z hlediska účasti, ale i témat, kterými se
zabývala. Jedním z nich byla totiž

přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a to nejen v záchranářství
a možnostech vzájemné spolupráce při případných haváriích či
kalamitách. Byly naznačeny další
možné oblasti, od vzájemné informovanosti o hrozících epidemiích
apod., ale i případnému zkvalitňování lékařské péče při zahraničních návštěvách atd. Některé,
spíše možná většina z konkrétních
námětů, o kterých se mluvilo, však
naráží na legislativní problémy, bránící jejich realizaci. Jeden příklad za
všechny – dvojjazyčné potřebné
podklady při zásazích záchranářů.
Proto tato konference neskončí
vydáním brožury s texty jednotlivých vystoupení na ní. Její obsah
bude předmětem dalších jednání
včetně iniciativ pro zákonodárce.
Právě konkrétnost realizace smlouvy o spolupráci přináší své ovoce
i v zájmu dalších partnerů, kdy se
o účast na spolupráci zajímá frakce

Die-Linke PDS Berlína. Máme tedy
již některé konkrétní zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Proto
náš klub plně podpořil Společné prohlášení o spolupráci mezi
Ústeckým krajem, vládními prezidii
Chemnitz a Dresden a Svobodným
státem Sasko, které zastupitelstvo
kraje projednávalo 20. září 2006
a k jehož podpisu došlo 5. února
letošního roku. Nejen že jsme jej
podpořili, protože všechny naznačené oblasti spolupráce obsahuje
i smlouva o naší spolupráci. Klub
KSČM vzhledem ke svým zkušenostem ze spolupráce proto usiluje
i o to, aby byl zastoupen ve společném řídícím výboru, který má
koordinovat a vyhodnocovat společné aktivity, které z prohlášení
o spolupráci vyplynou.
RSDr. Stanislav Rybák
předseda Klubu KSČM
v Zastupitelstvu
Ústeckého kraje
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ěhem sedmnácti dní, konkrétně od 30. ledna do 15. února,
ukončil Ústecký kraj rekonstrukce,
opravy a modernizace ve čtyřech
zařízeních, jichž je zřizovatelem.
Všude byly malé slavnosti, křty
a poděkování projektantům a dodavatelům staveb, a také klientům,
dětem a personálu zařízení za trpě-

livost při několikaměsíčních přestavbách. V Ústavu sociální péče v Nové
Vsi v Horách na Mostecku věnoval
kraj do rekonstrukce zdejšího zařízení bezmála 15 milionů korun
a zásadně se tak změní kvalita
života novoveských klientů. Poté
přišly na řadu tři dětské domovy.
V současné době jich kraj zřizuje

sedmnáct a velká část z nich je už
opravená a vyhovuje nejpřísnějším
požadavkům na ubytování, učení,
stravování či volný čas dětí a mládeže. Celkem jich je v dětských
domovech kraje přes osm set.
Rekonstrukce, přestavba a modernizace Dětského domova a Školní
jídelny v Tisé na Ústecku si vyžádala

43 milionů korun. Ve dvou pavilonech tu má 32 dětí k dispozici
moderní dvoulůžkové pokoje se
vším potřebným zázemím a dokonce také dílnu s keramickou elektrickou pecí a prostorami, kde bude
vlastní galerie. Investiční náklady
na rekonstrukci Dětského domova
v Duchcově na Teplicku (plný název

je DD, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna)
činily jen v první etapě stavby 32
milionů, přičemž přibylo sociální
zařízení k tělocvičně, vyměněna
byla střešní krytina, zatepleny byly
půdní prostory a podobně. Poslední
investiční akcí, která byla ukončena
těsně před uzávěrkou našich novin,
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Čtyři rekonstrukce a více než 131 milionů
korun z rozpočtu Ústeckého kraje

ST

RANA

byla nákladná přestavba Dětského
domova v Žatci. Od září 2005 do
letošního ledna přišla Ústecký kraj
na 41,25 milionu Kč, přičemž vedle
potřebných podpůrných provozů
(kuchyň, prádelna aj.) tu bylo vybudováno pět samostatných bytových
buněk s kuchyňkami, ložnicemi
a vlastním sociálním zařízením.

I v Nové Vsi v Horách, v ÚSP,
jež zřizuje Ústecký kraj, se křtilo.
Tentokrát tu za oběť padlo
trochu šampaňského na cihlu,
která při stavbě zbyla.

Takto vypadá nově
zrekonstruovaný pavilon
Ústavu sociální péče
v Nové Vsi v Horách
na Mostecku.

V areálu Dětského domova
v Tisé jsou nyní čtyři krásné
objekty v pastelových barvách.
Temně cihlovou má hlavní
budova; i označení je příkladné.

Hejtman Jiří Šulc samozřejmě
navštívil i nové nádherné
pokoje dětí z DD Tisá;
tuto dívku vyrušil při studiu.

Na snímku z DD Duchcov
je hejtman Jiří Šulc
s ředitelkou dětského domova
Blankou Stádníkovou

Bez přehánění se v duchcovském
Dětském domově cítí děti jako
doma; škoda jen, že velká
většina z nich to vlastně ani
nemůže porovnat…

V Dětském domově v Žatci stříhali
představitelé Ústeckého kraje
dokonce dvě pásky; děti z 1. ani
2. patra nechtěly být připraveny
o tenhle dosud nepoznaný zážitek.

V žatecké Pražské ulici
svítí do dálky
nová fasáda
zdejšího dětského domova.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Miliony na rozvoj regionální kultury
V

loňském roce byl vyhlášen
další ročník Programu podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2007. „Pro rok 2007
nám došlo celkem 171 žádostí
o ﬁnanční dotace,“ říká náměstek
a zástupce hejtmana Ústeckého
kraje Radek Vonka.

„Samozřejmě, že ne všechny projekty byly dobře připraveny, jiné
nevyhovovaly zadání a navíc ﬁnanční prostředky nemáme neomezené.
Komise pro kulturu navrhla Radě
Ústeckého kraje celkem 46 projektů
a Rada na svém zasedání poslední
lednový den schválila udělit investiční dotaci 22 z nich; zbývající projekty mají navrženy dotační částky,
které musejí schválit ještě krajští
zastupitelé. Všem úspěšným žadatelů rozdělí Ústecký ze svého rozpočtu celkem 3,3 milionu korun,“
upřesňuje Radek Vonka.
Největší neinvestiční dotaci, plných 300 tisíc Kč, navrhla Rada ÚK
(schválit ji musí krajské zastupitelstvo) XVI. ročníku Festival uprostřed
Evropy v Teplicích. Po 150 tisících
dostanou např. jubilejní 50. ročník
Městských slavností chmele v Žatci
nebo také jubilejní, tentokrát 10.
ročník Mezinárodního jazz&blues
festival v Ústí nad Labem. Neinvestiční dotaci v rámci Programu
podpory regionální kultury ve výši
100 tisíc Kč přiřkla rada např. Kulturnímu létu v Třebívlicích, Vysmátému létu v Kadani, Mezinárodnímu humanitárnímu a uměleckému
projektu Kámen a lidé v Chomutově a Vejprtech či už 41. Portě, tedy
ústeckému Mezinárodnímu festivalu country & western a trampské
písně. Ústecký kraj přispěje 50 tis.
Kč také na oslavy 950. výročí obce
Dolní Zálezly a totožnou částku
obdrží Ploskovice ke stejnému výročí první zmínky o obci. Další, menší,
dotace půjdou na 15. ročník oblast-

ní přehlídky amatérského divadla
Děčínská brána 2007, na Lounskou
divadelní postupovou soutěž a také
Salesiánskému středisku Š. Trochty
v Teplicích na Interaktivní výstavu
Rómská kultura od počátku do současnosti, dětské organizaci Zálesák
v Mostě na krajské kolo Nejmilejší-

ho koncertu, Židovské obci Teplice
na kulturně informační magazín
či Svazu Maďarů žijících v českých
zemích na Kulturně společenské
jaro 2007.
„Snažili jsme se, abychom těmito neinvestičními dotacemi pokryli
pokud možno co nejpestřejší výběr

ze stovek akcí regionální kultury.
Přihlíželi jsme k významu akce pro
její návštěvníky z řad občanů regionu, ale také k jejímu podílu na naplňování našich záměrů v rozvoji kulturního a uměleckého vyžití celého
Ústeckého kraje,“ dodává na závěr
Radek Vonka.

únor 2007

Fotokvíz
N

aši míli čtenáři, s potěšením
musíme přiznat, že jsme udělali velice dobře, když jsme mezi
pravidelnými rubrikami krajských
novin ponechali Fotokvíz i pro
letošní rok. Nakonec nás o tom
utvrzuje pošta, kterou od vás
dostáváme. Od vydání lednového
čísla Krajských novin do dnešního
dne bylo těch korespondenčních
lístků i dopisů celkem čtyřicet.
Z vašich řádků je patrné, že jste
opravdovými znalci krás, pamětihodností, zákoutí i legend, které se
k našemu Ústeckému kraji vztahují. Obsah vašich dopisů nebo lístků
není ve většině případů pouhým
výčtem faktů na zadané otázky,
ale skutečným důkazem toho, že
rádi žijete v našem krásném kraji,
že ukazujete na jeho pozoruhodnosti a přednosti i umíte dobře
prodat a zúročit své znalosti v naší
soutěži. Tomu jsme upřímně rádi
a děkujeme vám za to. Poděkovat
a poblahopřát zároveň bychom
chtěli třem čtenářům, na které
dnes padla Štěstěna a zašleme jim
tudíž drobný upomínkový dárek.
Jde o Svatopluka Šráma z Klášterce nad Ohří, Helenu Šímovou
z Oldřichova u Duchova a třetím
je Jaroslav Kozák z Ústí nad
Labem – Bukova.
Dnešní soutěžní nabídka je,
domníváme se, tak trochu napínavá. Současná podoba historické památky, dnes téměř zříceniny, nacházející se od nedalekého

města Děčína směrem na sever,
nevypadá příliš valně. Ústecký kraj,
ve snaze pomoci, proto v loňském
roce přispěl na její obnovu z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek částkou 350 tisíc
korun. Napovíme také, že objekt,
jehož jméno nám máte napsat,
byl vybudován pravděpodobně
v 15. století a stojí v nadmořské
výšce 530 metrů. Ve své době plnil
funkci obrannou a také funkci
strážní pro město a obchodní cesty. V první polovině 16. století byl
opuštěn a jeho funkce byla znovu obnovena za třicetileté války.
Za tažení švédského vojska v roce
1639 byl Švédy dobyt, zapálen
a pobořen. V troskách a opuštěný
již zůstal. V letech 1995 až 1996
bylo z prostředků státu, města
a nadace Zámecký vrch zpevněno
zbylé zdivo a v roce 1998 vystavěna vyhlídková věž. Uvedená
památka je skutečnou dominantou Českokamenicka a je mimo
jiné i cílem turistické trasy. Snahou
obyvatel města, kterému patří, je
vybudovat na Zámecký vrch naučnou stezku, která by popularizovala jak historii vlastního objektu,
tak města, jemuž náleží.
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.

K úspěšným žadatelům patří i projekt vejprtské Galerie H „Kámen a lidé“. Na mezinárodním sochařském
a malířském sympoziu se schází výtvarníci z celého světa. Jejich díla zdobí okolí nemocnic, významných budov
a veřejných prostranství nejen v našem kraji. Na snímku záběr z loňského ročníku, v detailu „Sysifos“.
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Co pro mne znamená
Ústecký kraj
stecký kraj… to je pro mě jedno velké doma. Uvědomila jsem si to vlastně nedávno, když jsem ještě jezdila vlakem
z Prahy do Děčína. Stačilo vidět siluetu hradu
Střekova a věděla jsem bezpečně, že za půl
hodiny už budu doma…
Mé malé a vlastní doma je ale Děčín, město, ve kterém jsem se narodila a žiji. Když je
člověk ještě dítě, je pro něj všechno kouzelné,
i oblouk starého mostu, zámek, křehce působící „Nebíčko“, které si turisté pletou s nějakým
zámečkem… Jen dítě nevnímá tovární čtvrť
jako průmyslovou zónu, ale jako jakési brány, ve kterých ráno mizeli rodiče, aby se pak
nějakou záhadou odpoledne zas objevovali.
Ve znaku Děčína je vztyčený královský lev se
zlatými drápy, držící ve zdvižených předních
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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
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, a to
do středy 21. března!
Krajský úřad Ústeckého kraje
odd. tiskových informací
Velká Hradební 48
400 02
Ústí nad Labem
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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 jméno,
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Soutěž o ceny
Pozvánky
● Irsko slovem a obrazem, Severočeská vědecká knihovna v Ústí
nad Labem, W. Churchilla 3, od
28. února do 3. dubna, výstava
barevných digitálních záběrů fotograﬁí v hale Palácové vily Hanse Weinmanna.
● Barvy přírody II, Svč. vědecká
knihovna v Ústí n. L., přísálí vědecké části v ul. Velká Hradební 49, od 7. března – 30. dubna,
výstava barevných fotograﬁí na
KAPA deskách.
● Stálé expozice Oblastního
muzea v Mostě, hlavní budova,
otevřeno Po – Pá 9 – 17 hodin,
So – Ne 13 – 17 hodin, v současné době tyto expozice: Historický
nábytek 17. – 19. století, Baronka Ulrika von Levetzow, Mineralogie Krušnohoří a Příroda severozápadních Čech.

e-mail:
sebesta.z@kr-ustecky.cz

tlapách parmu. Jako dítěti mi ta ryba připadala jako rohlík a slovo parma znělo exoticky,
skoro jako Bangladéš nebo Čumulungma.
Domorodec ovšem ví, že Děčín není jen jeden,
že jsou dva: Podmokly a Děčín, historicky starší bratříček mladších a aktivně průmyslových
Podmokel. My, Děčíňané a Děčíňanky, to tak
ale nebereme. Jezdíme „na druhou stranu“
(míněny břehy Labe), aniž bychom uvažovali
nad tím, že právě opouštíme Děčín a jedeme
do Podmokel. Ale je tu ještě jeden Děčín, který nese zvláštní jména: Stoliční hora, Pastýřská stěna, Červený Vrch, Klobouk, Tambuš…
a k tomu louky, pole a lesy, táhnoucí se až
k Jílovému či na druhou stranu k Benešovu
nad Ploučnicí, Labe a jeho nábřeží se soutokem s Ploučnicí…
To všechno a ještě mnohem víc… to je Děčín. To je moje město.
K. Svatošová, Děčín

● Na počátku bylo slovo…,
Oblastní muzeum v Chomutově (na Radnici), až do 31. března, vystavení faksimile darovací listiny řádu německých rytířů
z 29. 3. 1252 – prvního písemného dokladu existence Chomutova.
● Sen o Apokalypse, Svč. galerie
výtvarného umění v Litoměřicích,
až do 8. dubna, obrazy Josefa
Žáčka.
● Podmořský svět Martiny Balzarové, Regionální muzeum
v Teplicích, Jízdárna, do 18. března, výstava fotograﬁí teplické
potápěčky.
● Obrazy E. Holárka, Oblastní muzeum v Lounech, do 25.
března, výstava významného
českého malíře Emila Holárka
(1867 – 1919).

Co řekli moudří na téma ČLOVĚK
★ Bůh dal člověku ruce, aby jej neobtěžoval s každou maličkostí.
Pythagoras
★ Sám sebe každý nejméně zná.
Cicero
★ Sám zpříma, nikoliv zpřimován.
Marcus Aurelius
★ Každý je takový, jak ho Pánbůh stvořil; a většinou ještě horší.
M. de Cervantes
★ Kdo se příliš zabývá malými věcmi, je obvykle neschopen velkých.
Rochefoucault
★ Každý touží po tom žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. J. Swift
★ Kdo už nemiluje a nechybuje, ten ať se dá pochovat. J. W. Goethe
★ Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.
G. E. Leasing
★ Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu.
N. V. Gogol
★ Člověk stojí za to, mnoho-li v životě objevil pravdy a uskutečnil
dobrého.
K. Světlá
★ Mám velmi jednoduchý vkus, vždy se spokojím s tím nejlepším.
O. Wilde
★ Člověk je totiž jediný živočich, kterého se naprosto a beze zbytku
bojím.
G. B. Shaw
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