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Kraj v letošním rozpočtu preferuje investice
do Triangle, dopravní infrastrukturu a školství
K

Vážení čtenáři,
setkáváme se spolu u dalšího
vydání novin Ústeckého kraje. Protože jimi začínáme rok
2007, přeji vám hodně úspěchů
a zdraví a naplnění všech přání,
a to nejen za sebe, ale také jménem všech radních a zastupitelů
a rovněž pracovníků Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Před pár týdny tedy začal rok
se sedmičkou na konci. V životě ústeckého regionu nás čeká
mnoho důležitých událostí,
průběžně vás o nich budeme
samozřejmě informovat i na
stránkách Krajských novin a doporučuji vaší pozornosti také
naše webové stránky. V letošním
roce začne i náš kraj čerpat první
miliony korun z dotačních zdrojů Evropské unie, neboť jsme
na počátku plánovacího období 2007 – 2013. Ve strategické
průmyslové zóně Triangle zahájí výrobu japonští investoři IPS
Alpha a Hitachi, kteří na Žatecku
vytvářejí společně s námi tisíce
nových pracovních míst pro tuto
velkou oblast našeho regionu
a jistě se tak dále sníží nezaměstnanost. V červnu se u nás v kraji,
a to v Roudnici nad Labem, pravděpodobně setkají prezidenti
ČR, SRN a Polska, z oblasti kultury jmenuji 4. Reprezentační ples
Ústeckého kraje (uskuteční se už
2. března a srdečně vás na něj
zvu). Ze sportu připomínám nyní
vrcholnou událost Her III. letní
Olympiády dětí a mládeže (19.
– 23. června), při nichž přivítáme
na stadionech a v halách našeho
kraje nejlepší mladé sportovce
z celé České republiky.
O těchto a stovkách dalších
událostí a akcí se v průběhu
roku dozvíte z našich Krajských
novin. A co jsme pro vás připravili do jejich premiérového vydání roku 2007? Komentujeme
rozpočet Ústeckého kraje, který
byl sestaven na rozdíl od státního rozpočtu jako vyrovnaný,
nikoliv se schodkem milionů či
dokonce miliard korun. Seznámíte se s několika názory členů
rady a zastupitelstva a v tomto
čísle zahajujeme také představování jednotlivých odborů
Krajského úřadu; dnes začínáme
odborem životního prostředí
a zemědělství, v únoru přijde na
řadu odbor regionálního rozvoje. Na 5. straně se několika
snímky vrátíme na nově otevřenou dálnici D8, jež náš kraj
deﬁnitivně spojila s naším sousedem – Německem. Na poslední,
řekněme oddechové stránce,
můžete soutěžit o ceny, pokřtíme novou etiketu piva Březňák
a indické přísloví vám řekne, že
„Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno.“ Buďte
v roce 2007 zdrávi!

hejtman Jiří Šulc

rajské zastupitelstvo schválilo
20. prosince 2006 rozpočet
Ústeckého kraje pro tento rok.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, pokud by byly započítány
jen příjmy za rok 2007, je se saldem. Oproti loňskému roku vzroste objem peněz, s nimiž bude
v letošním roce kraj hospodařit,
a to o 2,95 % na 10,251 miliard
korun. Příjmy rozpočtu jsou posíleny prostředky z investičního úvěru ve výši 350 milionů korun. Pro
přijetí návrhu rozpočtu se vyslovilo 43 zastupitelů z 48 přítomných,
proti nehlasoval nikdo, hlasování
se zdrželo 5 zastupitelů.
Sestavování rozpočtu kraje pro
tento rok, které probíhalo přibližně
od července, bylo podřízeno třem
hlavním prioritám. „Za prvé jsou
to investice do vlastního majetku
kraje, zejména do průmyslové zóny
Triangle a do revitalizace dopravní
infrastruktury. Další prioritou je pak
maximální využití ﬁnančních prostředků z EU a dalších evropských
ﬁnančních mechanismů k rozvoji

kraje, zejména na programy na podporu drobného, malého a středního
podnikání s cílem snížit nezaměstnanost. Třetím cílem, který jsme
při sestavování rozpočtu sledovali,
je vytváření podmínek pro zvýšení
růstu HDP v našem kraji,“ jmenoval
ty hlavní hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc.
Největší část krajských příjmů,
bezmála 60 %, představují, stejně
jako v předchozích letech, neinvestiční dotace z veřejných rozpočtů,
celkem se jedná o necelých 6 miliard korun. Naprostá většina z této sumy jsou peníze ze státního
rozpočtu, určené na provoz škol
v našem kraji. „Tyto prostředky
naším rozpočtem v podstatě jen
protečou. Krajská samospráva za
ně sice odpovídá, ale jejich využití
neovlivňuje,“ připomíná náměstek
hejtmana Petr Fiala. Oproti tomu se
zásadně mění systém ﬁnancování
zařízení sociální péče, v souvislosti
s novým zákonem o sociálních službách, který začal platit od 1. ledna.
Pokračování na str. 4

REGIONOVA
Ústeckého kraje

V

čera byly na hlavním železničním nádraží v krajském městě
předány do užívání dvě modernizované vlakové soupravy. Tyto
motorové jednotky řady 814 914
Regionova Českých drah slavnostně pokřtil také hejtman Jiří Šulc. Po
krátkém zkušebním provozu již oba
moderní vlaky slouží cestující veřejnosti našeho kraje. Lokální trati na
Děčínsku a Rumbursku budou brázdit s nápisem REGIONOVA Ústeckého kraje a jeho logem. Zatím má
každý kraj České republiky podobných souprav jen několik, do tří
let by však měla jezdit na českých
tratích až stovka těchto modernizovaných motorových souprav. Jeden
z oddílů je vždy přizpůsoben pohodlnému nástupu invalidů – vozíčkářů, interiér bude vyzdoben rámečky
Těmito moderními jednotkas materiály propagujícími význam- mi hodlají České dráhy postupně
né turistické destinace příslušného nahradit staré a potřebám cestoregionu, letáčky i mapkami.
vání již nevyhovující „motoráčky“.

Lenička Rosolová z Kadaně dostala dvacet tisíc; ale zrovna spala!

Z

prvního dne letošního roku
uplynula ani ne půlhodinka
a v porodnici Nemocnice Kadaň
se narodil první novorozenec našeho regionu roku 2007. Paní Iveta
Rosolová přivedla 1. ledna 2007
v 00.25 hod. na svět holčičku Lenku
(2,71 kg a 41 cm) a Kadaň i ústecký
region se v tom okamžiku rozrostly
o dalšího občánka.
Pár potřebných dnů klidu si paní
Iveta i malá Lenička prožily na
porodnickém oddělení kadaňské
nemocnice, ale pátek 5. ledna už
byl plný nových událostí. Propuštění domů, k tatínkovi a manželu
Karlovi, ale předtím ještě malá oslava. Kytice z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce paní Ivetě,
symbolický šek na 20.000 Kč, které
věnoval Ústecký kraj malé Lence
a blahopřání a poděkování. Zasedací místnost nemocnice byla plná
gratulantů, mezi nimiž byli i členové Rady Ústeckého kraje Vladimír

Záhorský a René Budjač, zástupci
nemocnice, novináři a další hosté.
Malá Lenička o tom neměla ani
ponětí a začátek oslavy si klidně
prospala v nazdobené kolébce…
„Přeji vám, milá paní Rosolová,“ řekl hejtman Jiří Šulc, „abyste
podobné štěstí jako v těchto prvních pěti dnech nového roku 2007
prožívala spolu s vašimi blízkými
i nadále. Upřímně vám blahopřeji
k narození vaší druhé dcerky
a vždycky si budu pamatovat, že
se Ústecký kraj rozrostl 1. ledna
2007 tak brzy po půlnoci o dalšího
občánka, vaši Lenku. Ať se jí v tomhle našem krásném kraji daří!“
Krajský hejtman byl potěšen
nejen novým občánkem ústeckého
regionu, ale také přístupem rodičů:
„Řekli mi, že za peníze si nic kupovat nebudou, ale že je dají hned teď
Leničce na stavební spoření. Nakonec její jméno je napsáno na šeku
od Ústeckého kraje,“ řekl Jiří Šulc.

(Náš záběr byl pořízen minulý týden
na nádraží v Ústí n. L. – Střekov,
vlak 2406 odjíždí směr Valtířov, Velké Březno, Malé Březno...)

Reprezentační ples kraje
již za pět týdnů

V

Městském divadle v Chomutově se v pátek 2. března uskuteční již čtvrtý Reprezentační ples
Ústeckého kraje. Po Děčíně, kde
byl loňský ples, tak přichází na řadu
další významné město našeho regionu. Vstupenky na tuto vrcholnou
akci budou stát 499 korun a jejich
předprodej začne již 16. února.
Část výtěžku ze vstupného bude
věnována charitativním účelům,
tentokrát získá peníze Správa sociálních služeb v Chomutově.
Pořadatelé plesu zajistili pro návštěvníky, milovníky tance, poslechu
dobré hudby i lvy salónů například
orchestr Golem, Šárku Vaňkovou,
Martina Maxu, Lucii Vondráčkovou,
ale také Moravskou cimbálovku nebo skupinu Elán Revival.
Tradiční plesová sezóna v našem
regionu vyvrcholí krajským plesem
už za necelých pět týdnů; nenechte
si jej ujít!

Zamyšlení Milana France

Lidová rčení platí i pro veřejnou autobusovou dopravu

Ú

vodník věnovaný stavu veřejné autobusové dopravy by se
v tuto chvíli nejspíše hodilo zahájit
okřídleným rčením „Není člověk
ten, který by se zavděčil lidem
všem“. Ano, Ústecký kraj se již
několik let vypořádává s úkolem,
který mu stát „velkoryse“ přenechal – přebudovat vysoce prodělečný a neefektivní systém veřejné
dopravy, autobusové i železniční.
Systém, v němž se dopravcům, díky
štědrým a neprůkazným dotacím

z našich společných daní, vyplácelo
brázdit kraje prázdnými autobusy
a vlaky jež nikdo nepotřeboval. Ve
spojení s naprosto nedostačenou
a nevyhovující legislativou, v níž
si ustanovení některých českých
a evropských zákonů k jedné věci
navzájem i protiřečí, byl krajům při
převodu kompetencí k zajišťování
veřejné dopravy předán vskutku
pekelný stroj. A ten, jak si všichni
pamatujeme z loňského léta a podzimu, spustil; desítky tisíc lidí se pravidelných autobusů v srpnu nedočkaly. Všechny kritiky zpochybňující
naše rozhodnutí, na nichž mimochodem žádný ze státních orgánů
v čele s ministerstvem dopravy
nenašel žádné chyby, mohu s čistým svědomím ujistit o jednom
– obyvatelé našeho kraje doplatili
na skutečnost, že veřejná autobusová doprava byla, za mlčenlivého
souhlasu státu, zajišťována v podstatě jedním dominantním doprav-

cem. Bohužel takovým, s nímž
nebylo možné, přes veškerou možnou snahu, uzavřít dlouhodobou
a vyváženou dohodu. V současnosti
je však tato vleklá krize, do níž byli
obyvatelé kraje vtaženi díky přemrštěným ﬁnančním požadavkům
Dopravního podniku Ústeckého
kraje, zažehnána. Dokonce mohu
říci, spolu s poděkováním všem
dopravcům, kteří nám pomohli krizi překonat, že bylo naplněno další
okřídlené rčení, a sice, že „všechno
zlé je pro něco dobré“. Nahrazení
jednoho velkého dopravce několika
menšími totiž kraji konečně umožnilo zahájení tolik potřebných kroků k optimalizaci celého systému
veřejné dopravy. Od počátku roku,
na dvou třetinách území regionu,
začínají působit dopravci, kteří
s krajem uzavřeli smlouvy na dobu
osmi let. Víme, že mnohé linky
změnily časy, některé projíždějí jinými trasami, než tomu bylo ve stavu,

uměle konzervovaném více než 15
let. Chápeme, že to, co mnoha cestujícím nyní vyhovuje, a je jich většina, se jiným nemusí líbit. Nebráníme se jednáním o změnách, starostové u nás mají otevřené dveře
a jejich připomínky nebudou končit zapomenuté v koších. Zkrátka,
vytváříme novou podobu veřejné
dopravy, její koncept představuje
živý systém, který by neměl zůstávat neměnný, ale právě naopak,
chceme, aby uměl pružně reagovat
na nové dopravní potřeby obyvatel
kraje. Již za několik týdnů budeme
vybírat nové dopravce pro oblasti,
v nichž zatím dopravci s osmiletými smlouvami nepůsobí. Věřím, že
i oni, vybraní v druhém kole našich
koncesních řízení, dostojí tomu, co
předběžně deklarují; připravenost
spolupodílet se na procesu optimalizace veřejné dopravy v Ústeckém kraji. Ano, Ústecký kraj je
organizátorem dopravy a úkolem

procesu její optimalizace je získání
pravdivých informací z praktického
provozu na autobusových linkách.
Cílem pak je efektivní vynakládání
ﬁnančních prostředků do návaznosti linkové dopravy na železniční dopravu a získání věrohodných
dat pro jednání o nových jízdních
řádech nebo o žádostech obcí na
posílení či zavedení nových spojů.
Mohu ubezpečit starosty všech
obcí, že vedení Ústeckého kraje
velmi záleží na spokojenosti jeho
obyvatel se zajištěním základní
dopravní obslužnosti. Věřím, že
kroky již učiněné, a i ty připravované, povedou v konečném důsledku
jak k efektivnímu vynakládání veřejných prostředků daňových poplatků v této oblasti, tak i k vytvoření
dopravního systému, hodného jedenadvacátého století.
Milan Franc
člen Rady Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ
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Z jednání rady a zastupitelstva
☞ Krajští zastupitelé vyhlásili dotační titul Program obnovy
venkova Ústeckého kraje 2007.
K rozdělení mezi žadatele je připraveno 25 milionů korun, o které
je možno žádat ve čtyřech oblastech. Projekty musí být podány do
15. února 2007.
☞ Odbor Evropských projektů
krajského úřadu vede od 1. ledna
ing. Jiří Hubka, o jeho jmenování
rozhodla krajská rada 27. prosince
roku 2006.
☞ Krajští radní vzali na vědomí
předloženou Koncepci požární
ochrany Ústeckého kraje na léta

Můj názor

2007 – 2016. Dokument stanovuje úroveň zabezpečení požární
ochrany v Ústeckém kraji na základě analýzy rizik a vyhodnocení stávajících preventivních opatření, sil
a prostředků nezbytných k řešení
mimořádných událostí.
☞ Rada Ústeckého kraje na
poslední schůzi rozdělila prvních
31 milionů z krajské rozpočtové
rezervy ve výši 117,5 milionu. Tu
krajské zastupitelstvo schválilo na
očekávané krácení dotací krajským
zařízením sociální péče, vyřizované ministerstvem pro místní rozvoj v souvislostí s novelou zákona
o sociálních službách.

Navštívili nás

O úspěších nebude rozhodovat
(šťastná?) sedmička...
P

řišel rok 2007 a není divu,
že mnozí od čtyřmístné cifry
se sedmičkou na konci očekávají
převratné události a doslova hýří
optimismem a superlativy, co že
krásného celý nový rok přinese.
V rámci objektivity však přiznejme podobný emotivní náboj
ba i třináctce; i ta je pro mnohé
z nás číslem šťastným. Malý soukromý průzkum nám však přinesl
jednoznačné poznání, že „více“
šťastnou je sedmička. Proto jsme
oslovili některé členy Zastupitelstva Ústeckého kraje a pro naši
stabilní rubriku názorů jim položili
shodnou otázku: „Bude, dle vašeho mínění, sedmička v letopočtu
pro náš kraj šťastnou?“. Zde jsou
tři odpovědi.

Petr Fiala
(ODS)
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

H

ejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc se tradičně ke konci
roku rozhodl zpřístupnit svoji
kancelář nejširší veřejnosti. Dne
otevřených dveří využilo během
tří hodin několik desítek občanů
ústeckého regionu a hejtman si
tak v předposlední pracovní den
roku 2006 opravdu užil zájmu
svých spoluobčanů.
Je pravdou, že mnozí přišli
hejtmanovi „jen“ popřát klidný
závěr roku a poděkovat mu za
práci, kterou jako nejvyšší představitel kraje dělá pro rozvoj regionu,
ale často musel na místě operativně řešit stížnosti, požadavky
a byl také ochoten poradit, kam se
s konkrétní záležitostí, jejíž řešení
není v kompetenci kraje, obrátit.
Nosnými tématy diskuzí s občany

byly ničivé jarní povodně a operativní postup kraje při odstraňování jejich škod, krize v autobusové
veřejné dopravě či zapojení dalších investorů do strategické průmyslové zóny Triangle na Žatecku. Zájem projevovali návštěvníci
také o aktuální situaci v dostavbě
dálnice D8 přes České středohoří
a další témata. „Byl jsem potěšen,“
řekl hejtman Jiří Šulc, „že většina
mých dnešních hostů a návštěvníků prokázala, že jim o náš kraj
opravdu jde a jsou ochotni i mnohé udělat, na druhou stranu mne
pohladilo na duši, že se někteří
zajímali i o moje všední a obyčejné
starosti i osobní pocity a radosti.
Nemám třeba během pracovního
roku moc příležitostí pochlubit se
svojí rodinou, svými dětmi.“

Fotorám

leden 2007

Možná bych otázku otočil a zeptal se „kdy bude rok 2007 pro
Ústecký kraj šťastný?“. Pokud
trochu přeženu, myslím, že úspěšný bude pokud o něm občané
moc neuslyší. Ne snad, že by se
kraj neměl prezentovat, ale občané by jistě dali přednost, kdyby
se dovídali o jeho práci jinak než
v souvislosti s nějakou pohromou
nebo krizí. Musím poznamenat, že
v téhle rovině nebyl minulý rok pro
náš kraj právě tím nejlepším. Když
se podívám zpět, bylo totiž na můj
vkus o našem kraji příliš „slyšet
v souvislosti s nejrůznějšími pohromami a problémy. I když povodně nebo krize kolem autobusové
dopravy byly věci, na jejichž vzniku neměl kraj vinu a které se mu
podařilo zvládnout, myslím, že by
bylo lepší, kdyby se podobné události v kalendáři roku 2007 neobjevovaly. Dal bych přednost tomu,
kdybychom letos měli pro občany
co nejvíc dobrých zpráv. Ne že by
tu takové v uplynulém roce nebyly. Problém je v tom, že pohromy

a krize to pozitivní často překryjí
nebo odsunou do pozadí.
Myslím, že pro to, aby byl letošní sedmičkový rok úspěšný, máme
všechny předpoklady. V prosinci zastupitelé schválili rozpočet
a věřím, že jeho prostřednictvím
dokážeme zajistit jak rozvojové
priority našeho kraje, tak i běžné ﬁnancování služeb, které prostřednictvím svých škol, nemocnic
nebo domovů důchodců poskytuje
Ústecký kraj občanům. V letošním
roce by měla také začít výroba na
průmyslové zóně Triangle, pro kterou se nám podařilo získat silné
a perspektivní investory. Věřím,
že se letos podaří dokončit i loni
nastartovanou přeměnu krajského
zdravotnictví a díky přechodu na
formu akciové společnosti zajistíme do budoucna občanům našeho
kraje moderní a efektivní zdravotní
péči. Chceme-li být úspěšní, měli
bychom také pokračovat v čerpání
z evropských ﬁnančních zdrojů, které výrazně pomáhají rozvoji našeho
regionu. Pokud jde o moji „osobní“
představu úspěšného roku 2007,
chtěl bych, abychom byli zdraví
a měli dostatek elánu. Pokud to
tak bude, a já si navíc dokážu najít v nabitém pracovním programu
o trochu víc času na manželku
a děti, bude to pro mne důvod
k velké spokojenosti.
Jaroslav
Cingel
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Do našeho života vstoupil rok
2007. Mnoho lidí vnímá číslo 7 jako
šťastné číslo. Proč právě toto číslo,
ne číslo jiné, to umí vysvětlit numerologové nebo kartářky, zkrátka ti,
kteří si na výkladu symbolů postavili svou živnost. I jim přejme, nechť
lidem přinášejí pozitivní zprávy.
Život je založený na víře v lepší
budoucnost. Názory jak k tomuto
dojít jsou někdy značně rozdílné. Já
jsem vstoupil do tohoto roku s před-

sevzetím, že pokud bude rok 2007
úspěšný, dojdou naplnění obyčejná
přání, jako je stálé zdraví, manželka si najde práci a děti si stávající
práci udrží. Mám děti dospělé a tak
jim přeji i dobré partnery do života. Můj život se po volbách změnil.
Nástupem do funkce místostarosty
jsem do jisté míry převzal i zodpovědnost za naplnění přání občanů
města Jirkova. Životní osud mnoha
našich občanů je velké drama, které
přinesl i počátek roku 2007. Napomoci osudu je někdy potřebné. Nic
nepřichází samo, všemu musí člověk pomoci. Vždy je nutné nakonec
zvednout hlavu a poprat se i o svůj
obyčejný život. Někdy je na nás politicích dát lidem smysl života v práci
pro společnost, neboť je na nás, jak
tyto potřeby nastavíme. V kraji kde
žijeme je před nás položeno velké
téma – těžební limity hnědého uhlí,
od kterého se odvine vývoj v oblasti Mostu a Chomutova na dalších
30 let. Také je před námi dořešení
dopravní obslužnosti, která zaměstnávala radu a zastupitele v celém
předcházejícím roce; a je to nemalý
úkol. Já přeji nám všem oproštění
se od politických klišé v hledání
cesty, která umožní nám všem,
kteří jsme se v tomto kraji narodili
a žijeme svůj dosavadní život, naplnit naše tužby a naděje. Na konci
roku, až se ohlédneme a zjistíme,
že byl obyčejný; nezatracujme jej
a věřme, že rok následující bude
opět obyčejně krásný.
Tomáš Kříž
(ČSSD)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Sedmička v letopočtu jistě není
tak magické číslo jako třeba šestka nebo třináctka, ale odpověď na
to, zda bude šťastným číslem pro
Ústecký kraj není jednoduchá. Je to
tak trochu předpovídání budoucnosti, ke kterému nemám přirozené nadání. Ale zůstanu-li u toho,
že tato otázka je předjímáním přá-

ní, aby tento rok byl šťastným, doufám, že nepůjde o „mušku jenom
zlatou“. Jsem zastáncem hesla, že
štěstí přeje připraveným. A k otázce „připravenosti“ Ústeckého kraje bych se rád vyjádřil. Osobně
chápu „připravenost“ jako výzvu
pro nás – zastupitele, i pro zaměstnance krajského úřadu. Doufám,
že budeme dobře připraveni na
to, jak přilákat do kraje investory,
jak zvýšit prestiž kraje, jak úspěšně
odčerpat evropské dotace v letech
příštích a jak se vyrovnat s dopady nových zákonů… Jen například
zákon o sociálních službách s sebou přináší obtížně odhadnutelné
dopady – zejména ve ﬁnancování
služeb – tady jsme, doufám, dobře připraveni v rámci rozpočtové
rezervy kraje. Tento zákon bude
klást velké nároky na zaměstnance
kraje zejména v otázkách registrací
a inspekce služeb o další agendě
ani nemluvě. Zda tento zákon přinese prospěch všem poskytovatelům sociálních služeb, zůstává také
malým otazníkem. Náročná bude
zejména transformace služeb,
které zaniknou prostě proto, že
nejsou v tzv. klasiﬁkaci sociálních
služeb. Příkladem jsou domy s pečovatelskou službou, které jako
službu již nový zákon nezná a nelze ji proto ﬁnancovat ze státních
zdrojů. Služby chráněného bydlení pro ex-uživatele drog vypadly
ze zákona rovněž, přestože jsou
velmi efektivní z pohledu vysoké
úspěšnosti reintegrace klientely
zpět do společnosti. Jejich udržení
bude předpokládat zvýšené nároky na management nestátních
neziskových organizací, které je
provozují. Ale tady si troufám říci
jako zástupce neziskové organizace, že se nám to podaří. Vysoké
nároky klade na náš kraj evropská
unie v zabezpečení kvality sociálních služeb – a to jak v zařízeních,
jejichž zřizovatelem je kraj či obce,
tak v zařízeních, které provozuje
neziskový sektor. V této oblasti už
management jednotlivých zařízení odvedl hodně dobré práce, ale
stále není dokončena. Dle mého
názoru nám přinese sedmička v letopočtu štěstí pouze za předpokladu plného nasazení všech, kteří
Ústecký kraj reprezentují…

Příprava na pokles počtu žáků na středních školách
D

ne 20. prosince schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje projekt, který jasně deﬁnuje postup při vytvoření soustavy
páteřních škol, zřizovaných Ústeckým krajem a normativní ﬁnancování jejich provozních nákladů
na léta 2009 až 2010. Náměstek
a zástupce hejtmana Radek
Vonka, odpovědný za oblast školství, toto rozhodnutí komentuje
následujícími slovy:

P

oslední vánoční dárek loňského roku obdržel hejtman Jiří
Šulc od ředitele Severočeské správy Policie ČR Jiřího Vorálka. Ten
ho, v průběhu posledního zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje v roce 2006, odekoroval
pamětní medailí, udílenou českou
policií k 15. výročí platnosti zákona o Policii ČR. Jiří Šulc obdržel
medaili s pořadovým číslem 004
z celkem 600 kusů, které Severočeská policejní správa rozděluje
v Ústeckém a Libereckém kraji.
„Medaile je výrazem ocenění lidí
a institucí, kteří dlouhodobě podporují policii. Hejtman Jiří Šulc
k takovým lidem jednoznačně
patří,“ vysvětlil Jiří Vorálek. „Severočeští policisté odvádějí vynikající
práci a je pro mne skutečně čest

obdržet ocenění právě od nich.
Cítím ale, že tato pamětní medaile není jen hejtmanská, myslím,
že je majetkem všech složek integrovaného záchranného systému
v našem kraji, ať už hasičů, vojáků, zdravotních záchranářů nebo
policistů. Ti všichni odvedli v roce
2006, při povodních, požárech
nebo výjezdech za pacienty práci,
za níž zaslouží nejvyšší uznání,“
konstatoval hejtman. Hejtman je
jedním z přibližně 20 vybraných
představitelů civilního sektoru, kterým byla nebo ještě bude pamětní medaile Policie ČR udělena
v Ústeckém a Libereckém kraji. Těšit
se z ní mohou mezi jinými liberecký
hejtman Petr Skokan nebo primátoři měst Ústí nad Labem a Teplice
Jan Kubata a Jaroslav Kubera.

„Jde především o metodický
materiál, stanovující pravidla a postupy, kterými se bude do roku
2010 řídit proces budování sítě takzvaných páteřních středních škol,
které jsou zřizované Ústeckým krajem.“ Proč se kraj začal s takovým
předstihem připravovat na pokles
počtu žáků na školách, zástupce
kraje odpověděl. „Jsme zřizovatelem 86 středních škol a již nyní
máme náznaky a informace o tom,
že počty žáků klesají. Demograﬁcký vývoj naznačuje, že do roku
2010 ve středních školách regionu
ubudou přibližně tři tisíce chlapců
a děvčat. Proto chceme být připraveni a také proto jsme zastupitelstvu předložili ke schválení program
postupného vytvoření páteřních
škol. Sloučením a další úpravou
sítě škol by tak do roku 2010 mělo
vzniknout 58 výchovně vzdělávacích center.“ Páteřní škola je podle
Radka Vonky pracovní název pro
vzdělávací centrum, příspěvkovou

organizaci, které sdružuje jeden či
více typů středních škol s poměrně
širokou škálou oborů vzdělání. „Ta
se může pohybovat od oborů gymnázia přes obory službové až po
technické obory, zakončené závěrečnou zkouškou,“ dodává představitel kraje. Možnosti a varianty
jsou podle něho poměrně četné
a bude záležet na kreativitě zejména samotných škol, jak bude výsledná soustava vypadat. „Nosným pravidlem přitom zůstává zachování
vzdělávací nabídky v celé škále tak,
aby budoucí žáci středních škol
měli možnost získat střední vzdělání podle svých možností a zájmu,“
podtrhuje fakt zástupce hejtmana.
Říká, že vytvoření soustavy páteřních škol umožní v dalších letech
efektivnější ﬁnancování především
v oblasti investic, snazší aplikaci
nově zaváděného normativního
provozu škol, postupnou eliminaci
duplicitní vzdělávací nabídky, horizontální i vertikální prostupnost
škol. Páteřní školy by proto měly
mít optimálně 400 a více žáků.
Přesto podle Radka Vonky zůstanou v kraji čtyři střední školy, které
budou mít těch žáků méně. Bude
to například teplická konzervatoř
a některé další.
„Naplnění programu páteřních
škol umožní uvolnit a prodat alespoň devět školních budov. Kromě
toho se dle možnosti přestanou
využívat prostory, které nejsou
v majetku kraje, a proto za ně

musejí školy platit nájem. Takto získané peníze zůstanou ve školství,“
zdůrazňuje Radek Vonka a dodává,
že to umožní kvalitnější vybavení
a údržbu výchovně vzdělávacích
center. Program páteřních škol
počítá například v okrese Ústí nad
Labem s deseti středními školami,
včetně dvou gymnázií, na Děčínsku
by mělo zůstat 12 až 13 středních
škol, na Chomutovsku 10, na Mostecku 8, stejně tak i na Litoměřicku. Na Lounsku se počítá se 4 až 6
středními školami. „Jde
o první návrh, který se bude v nadcházejících letech
aktualizovat podle
poptávky trhu práce,“
upozorňuje
krajský politik. V případě, že některé
město bude mít
zájem zachovat školu, s níž
program
páteřních
š k o l

nepočítá, dostane od kraje nabídku,
aby školu převzalo, včetně zřizovatelské funkce. Schválený projekt řeší
nejen to, jak mají ve výsledku školy
vypadat, ale také stanovuje, jak má
být dodržován postup při přípravě
a zpracování jednotlivých projektů,
na co nesmí při komunikaci se všemi stranami a institucemi zapomenout. „Z dosavadních zkušeností
můžeme očekávat, že každý projekt
bude zcela unikátní a bude respektovat místní podmínky té které školy,“ připomíná zástupce hejtmana
a na závěr dodává, že proto
budou hlavními tvůrci většiny
projektů ředitelé a pracovníci
školy, kteří nakonec soustavu
páteřních škol vytvoří.
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Pestrá sezóna veletrhů cestovního ruchu

Krajský úřad se představuje

H

P

ned 17 veletrhů cestovního
ruchu se v tomto roce bude
účastnit Ústecký kraj, jak tuzemských, tak v zahraničí. Od počátku
roku jeho expozici viděli hosté 16.
ročníku brněnského Regiontouru,
dále v Bratislavě v rámci Slovakiatouru a na Utrechtském Vakantie.
Veletržní sezóna však teprve nabírá na síle, jen v příštím měsíci se
s krásami našeho kraje budou
moci seznámit návštěvníci Fituru
v Madridě, veletrhu Reisen v Hamburku, Bruselského Vacanses, tradičního pražského Holiday Worldu a Mnichovského CBR.

Jaký byl Regiontour
V průběhu 16. ročníku Regiontouru v Brně vystavoval Ústecký kraj
společně se třinácti městy našeho
kraje, obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, mikroregionem Tolštejnské panství, agentu-

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
427 zaměstnanců. Není jednoduché přiblížit pestrou a objemnou

rou REGIO a dalšími. Slavnostního
zahájení se zúčastnil, vedle ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka
a předsedy Asociace krajů České
republiky Evžena Tošenovského,
také hejtman Jiří Šulc.
Nová expozice Ústeckého kraje, pro niž se velmi rychle vžilo
označení „ostrovní“, byla jednou
z desítek, které obsadily výstavní plochu o velikosti 26 000 m3.
Návštěvníkům Regiontouru nabídli
vystavovatelé prezentující náš region přes 200 druhů propagačních
materiálů. Nejbohatší byla krajská
expozice, obsahovala přes 50 titulů všech druhů, od kalendářů po
elektronické multimediální nosiče.
„Úplně poprvé, a dokonce jako
první kraj v republice, jsme představili ucelený multimediální CD –
ROM. Nabízí, v interaktivní podobě
zpracované výlety na kole, automobilem nebo pro pěší turistiku.
CD – ROM byl vyroben v množství

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seznamte se:

Ing. Arch. Jan Zadražil
Absolvoval jsem ČVUT, fakultu stavební,
obor architektura, z níž jsem v roce 1973
odešel s červeným diplomem, se zaměřením na průmyslový urbanismus. Po ukončení studií jsem pracoval v Chemopetrolu
k.p., závodu Lovosice nebo v Chemoprojektu Praha. Na základě výsledku výběrového
řízení jsem v červenci roku 2001 nastoupil
na Krajský úřad Ústeckého kraje do funkce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství.

5 000 kusů a byl o něj ohromný
zájem,“ konstatovala vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje
Zuzana Kadlecová. „Pro veletrhy
samozřejmě volíme i tradičnější
lákadla na návštěvníky. Z minulých
ročníků víme, že návštěvníci vítají
ochutnávky kvalitních regionálních
vín z vinařství Chrámce, Velkých
Žernosek, z Roudnice nad Labem
a Litoměřic nebo ochutnávky piva
Zlatopramen ﬁrmy Drinks Union
a.s. Litvínovská pekárna Japek
nabízela slunečnicový chléb a koláčky, nechyběly velmi oblíbené
bonbóny pro děti s logem kraje,“

přiblížil prezentační strategii Ústeckého kraje Radek Vonka.

Úspěch Českého Švýcarska
Součástí veletrhů je také udílení
různých prestižních cen. Pomyslné zlaté vavříny si z Brna odváželi
zástupci o.p.s. České Švýcarsko,
která získala absolutní vítězství
v soutěži Grand prix Regiontour za
Highlights národních parků České
a Saské Švýcarsko, v rámci soutěže
Nejlepší turistická nabídka v České
republice. Cenu přebírali výherci
z rukou hejtmana Jiří Šulce.

Asociace krajů řeší konkrétní problémy
A

sociace krajů České republiky
je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která
byla založena na základě zákonů České republiky, říká hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc na otázku
jak by v krátkosti představil organizaci, v níž se náš kraj etabloval.
Dodává, že řádnými členy asociace
je všech 14 krajů.
„Měl bych zdůraznit, že Ústecký kraj patřil mezi zakládající členy
asociace, konkrétně se tak stalo 8.
června 2001, kdy jsme do ní vstoupili spolu s krajem Karlovarským,
Libereckým, Moravskoslezským, Pardubickým, dále krajem Vysočina
a krajem Zlínským,“ říká představitel našeho regionu. Po té se pak
postupně staly členy i další regiony.
„Členem Asociace krajů ČR je rov-

něž hlavní město Praha, které je ze
zákona současně obcí i regionem,“
připomíná hejtman. Podle něho je
asociace názorovou platformou,
která si klade za cíl prvořadě hájit
a prosazovat společné zájmy krajů
vůči ostatním institucím. Jejím předsedou je v současnosti Evžen Tošenovský, funkční období předsedy je
dvouleté. Předsedu a místopředsedu
volí a odvolává rada, která je vrcholným orgánem asociace. Každý člen
asociace má právo vyslat na zasedání (kterých je v roce asi 10) jednoho
zástupce, kraj zastupuje hejtman.
„Ta potřeba, která vedla ke vzniku asociace, byla téměř spontánní
a logicky souvisela se vznikem krajů.
Cítili jsme vzájemnou potřebu informovat se, vyměňovat zkušenosti.
Po zrušení okresních úřadů přešly

na kraje nové pravomoci, s nimiž
jsme se museli umět vypořádávat,
často za pochodu,“ říká hejtman
a dodává: „Základním krédem Asociace krajů ČR je péče o všestranný
rozvoj území a samozřejmě o potřeby občanů, kteří v nich žijí.“ Motto
má podle hejtmana přímou vazbu
také na zákony. „Chceme, aby kraje byly kupříkladu pro sněmovnu
skutečným partnerem a ne, jak se
dosud sociálně demokratickým vládám dařilo dávat najevo, jen nechtěným dítětem. Doufám, že se to
změní, i když je třeba přiznat, že
poslanecká sněmovna si tak trochu
žije svým vlastním životem,“ říká
Jiří Šulc. Nicméně podobně jako
jeho kolegové z krajů cítí také on,
že prestiž asociace za roky existence stoupá. Má například zástupce

v řadě evropských struktur v Bruselu, hejtmani působí také v dozorčích radách a dalších důležitých
orgánech podniků a společností.
„Asociace není žádný zábavný
klub. Na zasedáních projednáváme zásadní materiály nejrůznějších
povah, jejichž obsah se dotýká
všech krajů. Zveme si mezi sebe
rovněž hosty, mezi nimiž nechybějí
vysocí úředníci vlády, ředitelé nebo
manažeři předních ﬁrem a institucí. Chceme znát i jejich pohled
a názory na řešení našich problémů
a samozřejmě stojíme v neposlední řadě také o jejich podporu. Těch
aktivit, které Asociace krajů České
republiky vyvíjí, je celá řada. Řešíme konkrétní problémy, které mají
jakoukoliv souvislost s lepším životem a postavením lidí v krajích ČR.“

Do našeho regionu na kole přes Cykloportál
Ú

stecký kraj připravil do nového
roku dárek pro všechny milovníky cykloturistiky. Prostřednictvím
internetového Cykloportálu Ústeckého kraje nabízí možnost najít si
zajímavé cíle a trasy v našem regionu. „Obliba cyklistiky stoupá a jsem
rád, že se tento trend nevyhnul ani
našemu kraji. Máme v této oblasti bezesporu co nabídnout, ať už
cyklistům, kteří kolo využívají jako
dopravní prostředek a chtějí především poznávat přírodní či historické
památky nebo sportovcům všech
kategorií. Vybrat si to pravé by měl
pomoci právě náš nový internetový
cykloportál,“ říká hejtman Jiří Šulc.
Internetová vstupní brána pro cyklisty vznikla v rámci projektu „Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko“, na
jehož realizaci kraj získal dotaci ve
výši 1,95 milionu korun z Programu
Iniciativy Společenství Interreg III A
ČR – Sasko. Kraj sám pak ze svého
rozpočtu na vznik portálu přispěl
částkou 520 tisíc korun, 130 tisíc

korun získal ze státního rozpočtu.
Celkové náklady činí 2,6 milionu
korun. Saským partnerem projektu
byl Tourismusverband Sächsische
Schweize. V. Pirna.

a také několika průjezdních míst.
Průjezdní místa trasy se dají dodatečně přidávat, mazat a měnit jejich
pořadí. Vyhledaná trasa je vyznačena v mapě a je k ní vygenerován

Cykloportál Ústeckého kraje

http://cykloportal.kr-ustecky.cz
Cykloportál je součástí internetové
prezentace Ústeckého kraje. Jeho
hlavní část tvoří takzvaná „mapová“ služba v českém a německém
jazyce. Ta umožňuje vyhledání trasy
zadáním počátečního, koncového

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 nová rubrika,
v níž budou činnost jednotlivých
odborů postupně představovat
v odpovědích na anketní otázky
jejich vedoucí.

itinerář a podélný proﬁl trasy. Z itineráře se dají zjistit délky jednotlivých
úseků, čísla silnic a cyklotras, ale
také povrch komunikace, po kterém
vede vybraná trasa. Podélný proﬁl
trasy je doplněn o další informace

o celkovém stoupání a klesání na
vybrané trase. Mapu s vyznačením
vybrané trasy, itinerářem i podélným
proﬁlem si může uživatel vytisknout. Základním mapovým podkladem cykloportálu je rastrová mapa
1:50 000 od kartograﬁckého vydavatelství SHOCart. Mapa je doplněna i o turistické značky.
Další zajímavou funkcí, kterou
cykloportál nabízí, je vyhledávání
v určité vzdálenosti od zvoleného
místa v mapě. Tímto způsobem se
dají vyhledávat například pamětihodnosti a ubytovací zařízení. Správu a aktualizaci bude v budoucnu
zajišťovat krajský úřad. „Myslím,
že cykloportál poslouží nejen turistům a návštěvníkům našeho kraje,
ale využijí ho i „místní“ cyklisté.
Jeho vytvoření je součástí naší snahy vybudovat pro cyklisty v našem
kraji co nejširší zázemí, a to nejen
v podobě husté sítě cyklostezek
a cyklotras, jejichž vznik kraj koordinuje, ale i v podobě snadno dostupných informací,“ uzavírá Jiří Šulc.

Přibližte nám odbor, který na
krajském úřadě vedete.
V roce 2001 měl odbor životního prostředí a zemědělství celkem
8 pracovníků, vesměs poskytnutých krajskému úřadu z územních
odborů ministerstev. Od r. 2003
byla na krajský úřad převedena
většina kompetencí někdejších
okresních úřadů a některé kompetence územních odborů ministerstev. Zároveň byli na krajský úřad
delimitováni pracovníci zrušených
okresních úřadů a odbor se rozrostl na 26 pracovníků. Na základě zhodnocení potřeby zajištění
potřebného rozsahu státní správy
a pro zabezpečování samosprávních činností, byl počet pracovníků
odboru krajskou radou postupně
navyšován až na schválení plánovaného počtu 48 pracovníků.
Činností, které zajišťujeme, je na
desítky, snad by je mohly charakterizovat jednotlivá oddělení. První
z nich, oddělení životního prostředí
s 15 pracovníky má mj. na starosti
ochranu přírody a krajiny, ochranu
vod, problematiku prevence závažných havárií a chemických látek
průmyslových podniků, povolování
provozování vodovodů a kanalizací
nebo administraci Fondu vodního
hospodářství. Dalším je oddělení
ochrany prostředí a udržitelného
rozvoje s 16 pracovníky. Zabezpečují ochranu ovzduší, posuzování
vlivů na životní prostředí EIA, strategické posuzování vlivu na životní
prostředí (SEA), integrované povolování zařízení (IPPC) anebo problematiku státní správy geologie,
včetně schvalování podmínek pro
provozování veřejných pohřebišť.
Třetím je oddělení zemědělství s 9
pracovníky. Má na starosti ochrany zemědělského půdního fondu,
státní správu lesa a myslivosti, státní správu rybářství, obchodování se
zvláště chráněnými druhy rostlin
a živočichů (CITES), problematiku
ochrany zvířat proti týrání a problematiku krajské dotační politiky
na úseku poskytování podpor pro
hospodaření v lesích, na úseku
podpory zemědělství a úseku ekologické výchovy a vzdělávání.
S jak vysokým rozpočtem bude
odbor v roce 2007 hospodařit?
Ve schváleném rozpočtu je
v příjmech uvedeno 48,6 milionu
korun, z toho 46 milionů představují platby za odebrané množství
podzemní vody. Výdaje však předpokládáme nižší, přibližně 35,7
milionu korun. V tomto roce počítá náš odbor s částkou 10,7milionu na zabezpečování běžných
výdajů odboru, do kterých spadá
i péče o zvláště chráněná území
ÚK a příprava vyhlášení evropsky
chráněných lokalit NATURA, což je
5 milionů korun. K dalším výdajům
patří některé úseky naplňování
plánu odpadového hospodářství
ÚK včetně zpracování nezbytných
znaleckých posudků, například zajišťování likvidace prošlých léčiv od
obyvatel. Patří sem také příprava
pilotního projektu obnovy porostů
náhradních dřevin na hřebenech

Krušných hor v místech již zcela
zničených porostů. Do této kapitoly také mj. spadají příspěvky na
ekologické hospodaření v lesích
nebo příspěvky na zpracování lesních hospodářských plánů v celkové výši. V kapitálových výdajích je
pro odbor také počítáno s 32 miliony z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje.
A zásadní akce ﬁnancované
z uvedených peněz?
Za zásadní projekty ÚK pro rok
2007 považuji přípravu projektů
protipovodňové ochrany a navazující přípravu plánu oblasti Povodí Ohře a dolního Labe, na které
počítáme s vynaložením částky
cca 12 milionů korun. Také bychom chtěli pokročit v identiﬁkaci
projektů, připravovaných do operačních programů životní prostředí
a rozvoje venkova, na které počítáme s vynaložením ﬁnančních
prostředků ve výši přibližně 4 milionů korun. Za důležitou součást
akčního plánu Koncepce rozvoje
zemědělství a venkova považuji
i přípravu Koncepci rozvoje agroturistiky. Za velice důležitý, byť dlouhodobý projekt, považuji přípravu
prověření možné udržitelnosti hydrické rekultivace vytěžených prostor Podkrušnohorské pánve a zabezpečení vodohospodářského režimu v krajině, které bychom chtěli
připravit ve spolupráci s odborem
evropských projektů.
S jakými problémy se na Váš
odbor mohou občané Ústeckého kraje obracet?
Často odpovídáme na dotazy,
zda záměr výstavby či provozování nějakého zařízení, na který se
v značném množství případů
předpokládá čerpání z dotačních
programů, podléhá či nepodléhá posuzování vlivů na životní
prostředí. Nebo zda tímto záměrem mohou nebo nemohou být
ohroženy evropské lokality NATURA 2000, a která povolení či stanoviska je zapotřebí zajistit. K poměrně častým dále patří otázky
na to, jakých dotačních programů
by bylo možno využít při záměru využívání obnovitelných zdrojů
energií při plánované výstavbě či
rozšíření stávajících vodovodních
a kanalizačních sítí nebo realizaci
dalších opatření na ochrany čistoty vod a zadržování vody v krajině.
V poslední době se začínají obyvatelé našeho kraje zajímat i o zvláště
chráněná území a některé nevládní
neziskové organizace se zapojují
do jejich údržby. Velmi časté jsou
také dotazy na podmínky a možnosti dotačních programů, ať už
krajských nebo ministerstev zemědělství a životního prostředí či státního fondu životního prostředí.
V únorovém vydání našich
novin vám představíme prostřednictvím RNDr. Zuzany
Kadlecové odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
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Kraj v letošním rozpočtu preferuje investice
do Triangle, dopravní infrastrukturu a školství

Zajít pro pomoc do Rozvojových
center BROÚKa se vyplatí

P

okuste se úvodem zamyslet,
kde byste hledali odpovědi
k některým z následujících otázek.
Vlastníte nevyužitý objekt a nevíte
co s ním? Nemáte dost ﬁnančních
prostředků na opravu nebo rekonstrukci? Chcete rozjet novou výrobu, ale potřebujete trochu podpořit
při pořízení nové technologie? A jak
by to bylo s propagací? Nebo pracujete v občanském sdružení, které chce pomoci
určité skupině lidí
a vytvořit pro ně
např. nový vzdělávací program?
Pokud
umíte
odpovědět
na
většinu otázek,
pak jste již možná navštívili některé z rozvojových
center, zřízených v rámci projektu
BROÚK (Budoucí rozvoj Ústeckého
kraje), která zaměstnávají osoby
se spolehlivými, profesionálními
a aktuálními informacemi. Pracovníci krajem ﬁnancovaných rozvojových center vám pomohou s upřesněním vašeho záměru, vyhledají pro
Stavba silničního přivaděče na silnici II/247 k průmyslové zóně Prosmyky, včetně nového mostu přes řeku Labe v Litoměřicích, je největším stavebním
vás vhodný ﬁnanční zdroj, mohou
projektem ﬁnancovaným Ústeckým krajem. Hodnota díla se blíží k 1,5 miliardy korun. V prosinci 2006 byla slavnostně zprovozněna jedna z etap
váš záměr zařadit do zásobníku
stavby, okružní křižovatka umístěná již na kótě nad stoletou vodou, mosty na nájezdech a napojení křižovatky na navazující silniční síť.
projektů, díky čemuž můžete získat
Pokračování ze str. 1
Jsou určeny zejména na pokrytí regionální funkce knihoven, sti- tů vyplývající ze zákonné povinnosti, i určitou podporu při zpracování
nákladů, souvisejících se zřizovatel- pendia pro vysokoškoláky, příspě- aby byly naplněny požadavky hygie„Podle tohoto zákona půjdou pe- skou funkci kraje k příspěvkovým vek na mimoškolní výchovu žáků nických, bezpečnostních nebo také
níze přímo za klientem, jenž tyto organizacím. Dále tato suma obsa- základních škol ve výši 41 milionů požárních předpisů. „Nejvíce invesslužby využívá a ne, jako dosud, huje výdaje, vyplývající z uzavřených korun,“ konstatoval náměstek a zá- tic by mělo jít do oblasti dopravy,
za zařízením, které služby posky- smluv, na provoz krajského úřadu stupce hejtmana Radek Vonka.
což je 453 milionů korun. Rád bych
tovalo. Součástí rozpočtu je proto a na odborné odhady nově rozpočNa kapitálové výdaje půjde příští upozornil, že 250 milionů korun je
rezerva ve výši 117 milionů korun tovaných výdajů, např. na spoluﬁ- rok z krajského rozpočtu 1,42 mili- kryto úvěrem, který jsme otevřeli
pro příspěvkové organizace, které nancování strukturálních fondů EU. ardy korun, tedy 14 % celkových u České spořitelny. Krajské hospoby nezískaly prostřednictvím klientů
dotace ze státního rozpočtu v takové výši, jako v uplynulých letech.
81,06%
Ostatně, z této rezervy jsme v polo5,05%
vině ledna pro naše příspěvkové
2,23%
organizace uvolnili 31,6 milionu
11,66%
korun,“ vysvětlil Petr Fiala.

vašeho projektu. Rozvojová centra
byla zřízena a jsou podporována
projektem BROÚK, který je ﬁnancován z prostředků Společného
regionálního operačního programu
Evropské unie. Rozvojová centra
najdete v České Kamenici, Děčíně,
Krásné Lípě, Varnsdorfu, Ústí nad
Labem, Chabařovicích, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Třebívlicích, Mostě, Litvínově, Kadani,
Chomutově, Lounech, Podbořanech a Staňkovicích. Jsou zřízena
v rámci různých
organizací, najdete je v okresních
hospodářských
komorách, mikroregionech, školách, obecních nebo městských úřadech nebo při
obecně prospěšných společnostech. Přesné adresy, telefony, jména
kontaktních osob a řada informací
je shromážděna na internetových
stránkách projektu BROÚK. Rozvojovým centrům je také věnována
publikace vydaná Ústeckým krajem
za podpory projektu a pokud neradi
listujete tiskovinami, můžete si tuto
publikaci stáhnout na svůj harddisk
v elektronické podobě.

http://brouk.kr-ustecky.cz

Prvenství pro Gymnázium
Ústí nad Labem – Jateční ul.

Členění výdajů r. 2007

Druhý největší zdroj příjmů pro
krajský rozpočet je podíl na sdílených daních. Jedná se o přibližně
38 % příjmů, tedy asi 3,83 miliardy
korun. „Podle všeho by náš kraj měl
ze sdílených daní získat více peněz
než v tom loňském, alespoň takový
odhad nám pro přípravu rozpočtu
poskytlo ministerstvo ﬁnancí. Doufám, že situace nebude obdobná
jako za socialistického ministra
Sobotky, kdy tyto odhady byly spíše
souborem zbožných přání a kraj se
kvůli nim musel několikrát vyrovnávat s propadem v příjmech,“ připomíná náměstek hejtmana Petr Fiala.
Pokud jde o výdaje, při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje (tzv.
kapitálové výdaje) na úkor běžných
výdajů. Důvodem je záměr kraje
soustředit veškeré volné prostředky na již zmiňované priority. Přesto
tvoří ty běžné 86% celkových výdajů, představují 8,83 miliard korun.

běžné výdaje
obligatorní
(8 310 068 tis. Kč)
běžné výdaje
fakultativní
(518 224 tis. Kč)
kapitálové výdaje
obligatorní
(228 234 tis. Kč)
kapitálové výdaje
fakultativní
(1 195 345 tis. Kč)
„Finanční prostředky na dotační
programy kraje jsou navýšeny na 37
milionů korun, což je o 31,4% více
než v roce 2006. Dále je v návrhu
rozpočtu zahrnuta přímá podpora,
například příspěvky vlastníkům na
hospodaření v lesích a zpracování
lesních hospodářských plánů, na

výdajů. Prioritně jsou do této části
návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku
2006. Dále jsou začleněny akce
v takové stavební připravenosti, že
je reálný předpoklad jejich realizace
a dokončení v roce 2007. Preferují se
akce na zajištění rekonstrukce objek-

daření také počítá s investičními
plány pro školství ve výši 264 milionů, v oblasti zdravotnictví ve výši
185 milionů korun, kde jsou opět
připravené úvěrové prostředky,
a více než 123 milionů korun chce
kraj investovat do zóny Triangle,“
uzavřel hejtman Jiří Šulc.

S

emináře pro studenty středních škol v rámci projektu Teenage Europe 2006 spojeného se soutěží ze znalostí o Evropské unii, se v ústeckém hotelu Vladimir zúčastnilo pět týmů ze škol Teplicka, Ústecka
a Děčínska, jež zřizuje Ústecký kraj. Kolik občanů má Evropská unie?
(490 milionů); Která země zavedla 1. ledna 2007 nově Euro? (Slovinsko); Na který den připadá svátek Evropské unie, „Den Evropy“?
(9. května); Která známá skladba je „hymnou“ EU? (Je jí „Óda na
radost“ z poslední věty 9. symfonie L. van Beethovena)… To je jen pár
otázek (se správnými odpověďmi) z obsáhlého testu. Akci, kterou pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje pořádal Klub mladých Evropanů
spolu s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR, absolvoval
s nejmenší ztrátou šestičlenný tým Gymnázia v Ústí nad Labem, Jateční
ulici – a zvítězil (na snímku část soutěžících ústeckých gymnazistů).

Petr Fiala mezi klienty ústavů sociální péče na severu našeho kraje
N

áměstek hejtmana Petr Fiala navštívil některé domovy
důchodců a ústavy sociální péče,
které zřizuje Ústecký kraj, konkrétně v jeho nejsevernější části
– ve Šluknovském výběžku. Spolu s ním se setkal s vedením jednotlivých ústavů a jejich klienty
také vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Petr Severa.
Náměstek hejtmana diskutoval
s ředitelkou Domova důchodců
ve Šluknově Dagmar Hluchou,
ředitelkou Ústavu sociální péče
v Brtníkách Blankou Trojanovou
a ředitelem Domova důchodců
a Ústavu sociální péče v Krásné
Lípě Petrem Novým.

„Od letošního ledna nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách,“
řekl Petr Fiala, „proto je důležité,
abychom se navzájem informovali
o tom, co nového do života zařízení
sociálních služeb přinese, respektive jaké se dají očekávat problémy. Obecně mohu říci, že jsem byl
ubezpečen, že žádný masivní odliv
klientů z ústavů do domácího ošetřování nehrozí. Rodinní příslušníci
převážně dobře vědí, že tak kvalitní a komplexní péči svým blízkým
doma nezabezpečí, a ani ﬁnanční
příspěvek jejich postoj nezmění.“
Náměstek hejtmana Petr Fiala mezi klienty Ústavu sociálních služeb v Brtníkách na Děčínsku

V Domově důchodců ve Šluknově je
v současné době 108 klientů ve třech
pavilonech. Letos tu ve sklepních
prostorách přibyly nové služby, například masáže či perličková koupel,
a pokud se podaří realizovat záměr
Ústeckého kraje, brzy přijde na řadu
také rekonstrukce výtahu hlavního
pavilonu a uvažuje se i rekonstrukci celkové. O služby šluknovského
Domova důchodců je opravdu velký
zájem, vždyť dalších 10 – 15 lidí si
podalo žádost o umístění.
V Ústavu sociální péče v Brtníkách je v současnosti 71 klientů
a v loňském roce tu byla realizována přístavba provozní části ÚSP
včetně stravovacího provozu a čističky odpadních vod, akce, na niž
kraj věnoval cca 35 milionů korun.
„Tento ústav má velkou tradici,“
říká Petr Fiala, „a patří v rámci celé
naší země k těm nejlepším. Péče
o klienty, z velké části těžce tělesně
a mentálně postižené, je opravdu
příkladná, stejně jako to, že řada
klientů může pracovat a ÚSP patří
také k největším zaměstnavatelům
v této části Šluknovského výběžku.“
Jak vyplynulo z jednání Petra Fialy
s ředitelkou ústavu, hledají se cesty
k získání několikamilionové dotace
potřebné na rekonstrukci hlavního
objektu. Připravena je modernizace

topení s přechodem na nové médium, vystaveny budou chráněné
dílny a přibude vodní rehabilitace.
Kraj má ve svém rozpočtu připraveno pro první etapu dostavby v letošním roce deset milionů korun.
Závěr pracovní návštěvy náměstka hejtmana Petra Fialy patřil návštěvě Domova důchodců a Ústavu sociální péče v Krásné Lípě.
V tomto kombinovaném zařízení je dnes umístěno 90 seniorů
a 26 klientů s kombinovanými
tělesnými a mentálními nemocemi. Ředitel DD a ÚSP Petr Nový
informoval představitele kraje
o postupu rekonstrukce zdejšího
zařízení. „Celková rekonstrukce
jednotlivých pavilonů přijde na
35 milionů korun,“ řekl nám Petr
Fiala, „Ústecký kraj na ni vyčlenil
ze svého rozpočtu 8,5 milionu
korun a další milion přidá toto
kombinované zařízení. V současnosti také jednáme s litoměřickou
diecézí o výměně pozemků mezi
DD a zdejším kostelem tak, aby
se ještě zlepšila dispozice tohoto zařízení. Mohu říci, že Ústecký
kraj vynakládá prostředky do svých
zařízení promyšleně a účelně, vždyť
také oblast sociálních služeb patří
k jeho významným prioritám,“ řekl
na závěr své návštěvy Petr Fiala.
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Dálnice D8; kdy ale bude opravdu
„Via Porta Bohemica“?

O

ST

RANA

Je zima, leden roku 2007, i když to tak nevypadá. Jsme na D8 kousek od Ústí nad Labem a dálnice je již několik týdnů v provozu. V tomto jejím úseku se lze jednoduše dostat do samotného krajského města, přes Severní
Terasu, nebo po „třináctce“ do Teplic.

P

oledne, 21. století. Tentokrát
nikoliv futuristický román bratří
Strugackých, ale poledne 21. prosince 2006. Uprostřed dálničního
mostu vysoko nad Rybným potokem, oddělujícím Českou republiku
a Spolkovou republiku Německo,
byla velkolepě propojena česká
dálnice D8 s německou A17. Sláva čítající stovky lidí, nejen politiků
a nejvyšších představitelů zaintere-

sovaných projekčních či stavebních
ﬁrem, ale také řadových pracovníků, dělníků, projektantů, konstruktérů, inženýrů a stavbyvedoucích.
Stavba úseku D8 mezi Trmicemi
na Ústecku a hranicí se Spolkovou
republikou Německo byla zahájena v červnu roku 2004 a konečné
náklady na 23,4 kilometru dosáhly
19 miliard korun. Dálnice má třiatřicet mostů (dohromady mají pět

a půl kilometru) a dva tunely, oba již
v Krušných horách. Tunel Panenská
je dlouhý 2 176 metrů a je nejdelším
dálničním tunelem v České republice. Dálnice urychlí spojení našeho
kraje se sousedním Německem, třeba jízda z Ústí nad Labem do Drážďan se zkrátí o plných dvacet minut.
Dálniční úsek D8 v uvedeném úseku již slouží motoristické veřejnosti,
určitě jej přivítali občané našeho

regionu, ale také zahraniční investoři z průmyslových zón, například
z Krupky, Předlic, ale také ze strategické průmyslové zóny Triangle
či zón u Kadaně, Mostu, Podbořan
i z dalších míst. K úplnému propojení evropského koridoru č. 4 vedoucího od Baltu až k Černému
moři však stále ještě něco chybí
– zatím se ani nekoplo v úseku, který povede od Lovosic k Řehlovicím

přes České Středohoří. Stále nejsou
vyřešeny soudní spory s některými
občanskými ekologickými iniciativami a termín zahájení stavby posledního úseku D8 v délce 16,4 km je
tak ještě ve hvězdách. Hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc inicioval
na konec ledna setkání s ekology a představiteli Ředitelství silnic
a dálnic, mělo by na něm padnout
chlapské slovo a snad se rozhodne

o termínu zahájení stavby posledního úseku „déosmičky“.
Teprve po jejím deﬁnitivním
dokončení, snad za tři, možná za
čtyři roky, kdo ví?, dojde naplnění
označení dálnice Praha – Ústí nad
Labem; úsek přes České Středohoří povede kousek od labského
údolí s Bránou Čech a dálnice D8
bude moci opravdu používat ono
navržené – Via Porta Bohemica…

Jeden ze slavnostních projevů pronesl při oﬁciálním zprovoznění dálnic
D 8 a A 17 hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Připomněl v něm význam Žádný slavnostní ceremoniál zprovoznění jakékoliv dálnice se neobejde bez tradičního rituálu – stříhání pásky.
moderního silničního spojení České republiky a Ústeckého kraje s celou Bylo poledne 21. prosince 2006 a Česko propojila s Německem nová dálnice. Na snímku jsou první zleva: hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a ministr dopravy ČR Aleš Řebíček.
evropskou dálniční sítí.

Nové silniční sypače Iveco, připravené k zimní údržbě dálnice, zatím řidiči
kvůli mírné zimě často nepotkávají. Vozy jsou ale připraveny vyjet z garáží,
jež jsou součástí nového střediska SSÚD pro dálnici D8 v Řehlovicích,
v podstatě kdykoliv. Kvality vozů ocenili při prohlídce nového zázemí dál- Úsek mezi Trmicemi a hranicí ČR překonává výškový rozdíl 482 metrů;
Při jízdě do Čech je jenom pár desítek metrů od hranic tento ukazatel: Do ničních silničářů za více než 200 milionů korun členové krajské rady Anto- i tunel u Libouchce stoupá směrem na náhorní plošinu Krušných hor, a to
krajského města i do metropole ČR je to odsud opravdu už jen kousek… nín Terber a Robert Šatník.
na každém ze svých 519 metrů.

Na 23,4 kilometru dlouhém úseku nové dálnice je také několik odstavných parkovišť, především u benzínových Než bude dokončena celá Via Porta Bohemica, musí se postavit další
čerpadel. Toto je směrem do Německa ještě před hlavním stoupáním do Krušných hor. V tuto chvíli to tak nevy- kilometry přes České středohoří. Na konci tunelu pod Krušnými horami
se už objevilo světlo, ale osud chybějícího úseku v něm zatím není…
padá, ale někdy je tu opravdu plno.

ÚSTECKÝ KRAJ

leden 2007

6
Výrobky Drinks Unionu na prezentačních akcích kraje Fotokvíz

ty tamní železniční stanice Victora
Cibicha a předal zástupcům Drinks
Unionu a místního pivovaru fotograﬁi, kterou pořídil před rokem
v řecké Kozani. Je na ní plakát z řecké restaurace zvoucí do anglického
Newcastlu na francouzské pivo ze
Sochaux s tváří V. Cibicha z Velkého
Března.
Kufr vzpomínek je projekt, který
spatřil světlo světa v loňském roce
i díky ﬁnanční podpoře Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Obyvatelé
Domova důchodců v Bystřanech
se pustili do zpracovávání a ukládání svých životních vzpomínek
a k tomu si pořídili Vzpomínkový
kufřík. Ten, a ne jeden, kupříkladu
nyní prezentují na ojedinělé výstavě v prostorách krajského úřadu
v 1. patře před konferenčním
sálem. Prostřednictvím zápisků,
dopisů a krátkých útržků, ale
i nejrůznějších předmětů, které si autoři – senioři do kufříků
uložili, se návštěvníci dozvědí,
co je jejich srdeční záležitostí, na
co nejčastěji myslí a vzpomínají.
Tyhle naoko obyčejné kufříky jsou
plné životních příběhů, nostalgie,
poezie a vzpomínek. Každý kufr
je podle organizátorů výsledkem
mnoha hodin naslouchání, rozhovorů, emocí a tvůrčí činnosti. Jde
o nevšední a zajímavý projekt, na
němž má podíl i Ústecký kraj.

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“. Pro každého
z vás asi něco jiného, ale každý
zajímavý, neotřelý, výstižný nebo
neobvyklý pohled na náš region
nám pošlete. Někoho zajímá his-

torie, jiného žhavá současnost,
jinému Ústecký kraj vždycky připomene jeho dětství či hrob jeho
rodičů, dům s výhledem nebo dávno zaniklou obec... Řada námětů
je však nekonečná!
Každý měsíc pod touto výzvou
zveřejníme nejhezčí příspěvek a jeho autor nám – bude-li chtít – zašle
po našem vyžádání ke zveřejnění
i vhodnou barevnou nebo černobí-

lou fotograﬁi. Takže: pište na téma
„Co pro mne znamená Ústecký
kraj“. Nezapomeňte uvést své plné
jméno, adresu a mailový nebo telefonický kontakt. Na obálku dopisu
nebo do záhlaví e-mailové zprávy uveďte heslo SOUTĚŽ O CENY.
Redakce Krajských novin si vyhrazuje právo příspěvky vybrané ke
zveřejnění krátit či stylisticky upravit, ale vždy po dohodě s autorem.

Autoři příspěvků budou o jejich
publikování dopředu informováni
a také poté odměněni hodnotnou
věcnou cenou, která jim bude jejich
Ústecký kraj trvale připomínat.
Těšíme se na vaše příspěvky,
a to do čtvrtka 8. února! Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem. E-mail:
sebesta.z@kr-ustecky.cz.

Co pro mne znamená Ústecký kraj

N

áš kraj je pro mne minulostí, přítomností i budoucností. Stručně řečeno: Tady jsem vyrůstala a v současné době tu také žiji
a pracuji. Ústecký kraj si vždycky budu spojovat se dvěma městy
– s Žatcem, odkud pocházím a kde nyní i žiji, a s městem Ústím nad
Labem, kde jsem prožívala mnoho dětských radostí při návštěvách
mých prarodičů.
Od dětských let
pozoruji, jak se
Žatec proměňuje. Pro mne je to
krásné historické
město s vůní
chmele. Ten se
proplétá napříč
celým
krajem
a chmelová šiška
by snad mohla
být i neoﬁciálním
znakem našeho
regionu. Ústí n. L.
jsem si naopak
oblíbila jako město mých dětských návštěv s rodiči a sestrou u prarodičů. Tohle město pro mne bylo charakteristické zvláštním nasládlým
zápachem, snad chemičky, který však již dnes není cítit. A v neposlední řadě si se svým krajem spojuji i hrad Házmburk s přilehlými
meruňkovými sady a s okolními upravenými vískami. Neustále mne
kolem vedou cesty pracovní i soukromé a nikdy se nezapomenu
podívat na tento dominantní hrad a v duchu si říkám: „Zase vidím
ten náš, jak my doma říkáme, Hanšpůrek.“
Ivana Malířová, Žatec

ÍZ

ruchu Regiontour v Brně (11. – 14.
ledna), dalších 15 tuzemských i zahraničních veletrhů přijde na řadu
v průběhu letošního roku.
Hejtman Jiří Šulc si týž den prohlédl jednotlivé provozy velkobřezenského pivovaru, pokřtil spolu
s dalšími hosty nové logo a etiketu
piva Březňák s tváří c. a k. přednos-

V

představí na veletrzích výrobky některých ﬁrem, které tu působí, a pivo
z Ústí či Loun zase umožní vytvořit
v našich expozicích přátelskou atmosféru s upřímnou pozvánkou k návštěvě regionu,“ dodává Jiří Šulc.
Letošní první akcí, kde se smlouva o spolupráci konkrétně naplnila,
byl mezinárodní veletrh cestovního

objekt, jehož vznik se datuje
k roku 1473. Klášter byl v roce
1995 prohlášen národní kulturní
památkou a od té doby rovněž
probíhá systematická obnova
a rehabilitace celého areálu, včetně zahrady. Západní část kláštera byla upravena pro potřeby
základní umělecké školy, citlivě
restaurovaná sklepení přibližují
návštěvníkům pozoruhodné sbírky městského muzea. V refektáři
se pravidelně konají přednášky
a koncerty a kostel nadále slouží
církevním účelům. Ozdravné úpravy prodělala i klášterní zahrada,
kde byla v duchu klášterních tradic
obnovena vinice a malá chmelnice. V zahradě se pravidelně konají
sochařská sympozia. Napovíme
ještě, že objekt byl v roce 1991
vrácen řádu Menších bratří Františkánů, ale s ohledem na možnosti
řádu se památky ujalo Biskupství litoměřické. Vašim úkolem,
vážení čtenáři, je uhodnout,
o jakou kulturní památku
v našem regionu jde. Pomůžeme
trochu snad i tím, že její sídlo je ve
starobylém královském městě, na
levém břehy řeky Ohře.
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.

?
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„Rozhodně Ústecký kraje neposkytuje Drinks Unionu úplatnou
službu k zajištění jeho reklamy,“
říká hejtman Jiří Šulc. „Na většině
mezinárodních veletrhů cestovního ruchu, kterých se každoročně
zúčastňujeme, hodláme kromě krás
a zajímavostí našeho regionu prezentovat také výrobky podnikatelských subjektů, které tu působí a lze
je považovat za produkty náš region charakterizující. A pivo k těmto
komoditám určitě patří, Zlatopramen, lounské pivo a určitě také velkobřezenský ležák. Piva našeho kraje jsou známá po celé Evropě, třeba
zrovna u sousedů v Německu patří
výrobky Drinks Unionu a jeho pivovarů k nejoblíbenějším. Ústecký kraj

Vážení a milí čtenáři,
v novém roce se spolu opět
setkáváme u tradičního fotokvízu, který má mezi čtenáři stále
více příznivců. Svědčí o tom četná korespondence, která přichází
na adresu našeho oddělení tiskových informací. V prosincovém
čísle krajských novin, jste si, jak
jsme správně předpokládali, lehce
poradili s fotohádankou – opravdu šlo o letecký snímek jednoho
z nejkrásnějších hradů naší republiky – hradu Střekova. Tato dominanta je, podle mínění nejednoho
z pisatelů, neodmyslitelnou siluetou
města Ústí nad Labem, podobně
jako dnes krásně opravená Větruše
nebo nepřehlédnutelná Mariánská
skála. Právem je Střekov nazýván
perlou Polabí. Mezi pisateli, kteří
odpověděli správně na prosincový kvíz jsme vylosovali Jaroslava Hořejšího z Ústí nad Labem,
Michaelu Feixovou z Čížkovic
a Adolfa Škardu z Křešic.
V letošním roce vás v této rubrice chceme především upozornit
na památky, do nichž Ústecký kraj
investoval nebo ještě vloží nemalé ﬁnanční prostředky ve snaze
zachránit významné kulturní hodnoty pro další generace. Bezesporu by si záchranu a ﬁnanční injekce zasloužily i další a další objekty,
bohužel pokladna Ústeckého kraje není bezedná. Dnes bychom
vás rádi upozornili na nádherný
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Pivovaru Velké Březno na Ústecku byla počátkem ledna
uzavřena smlouva o spolupráci
mezi Ústeckým krajem a společností Drinks Union, a.s., jíž je
velkobřezenský pivovar součástí.
Podepsali ji krajský hejtman Jiří
Šulc a předseda představenstva
této nápojové ﬁrmy Milan Hagan.
Smyslem smlouvy je oboustranně výhodná spolupráce v oblasti
prezentace ústeckého regionu
v naší zemi i v zahraničí, především
na veletrzích cestovního ruchu
a turistiky či na akcích, jejichž
posláním je získat další zahraniční
investory do našeho kraje.
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Pozvánky
● Na počátku bylo slovo…
Oblastní muzeum v Chomutově
(na Radnici), 29. 1. – 31. 3. ,
vystavení faksimile darovací listiny řádu německých rytířů z 29. 3.
1252 – prvního písemného dokladu existence Chomutova.
● Obrazy E. Holárka, Oblastní
muzeum v Lounech, od 30. 1.
do 25. 3., výstava významného
českého malíře Emila Holárka
(1867 – 1919).
● Mexiko očima divadelního
kulisáka aneb Aida zezadu,
Severočeská vědecká knihovna,
Ústí nad Labem, budova v ul.
W. Churchilla 3, 31. 1. od 17.00
hodin, beseda s Topím Pigulou,
redaktorem Magazínu Koktejl.
● Podmořský svět Martiny Balzarové, Regionální muzeum

v Teplicích, Jízdárna, od 15. 2.
do 18. 3., výstava fotograﬁí teplické potápěčky.
● Svět Jiřího Trnky, Severočeská
galerie výtvarného umění v Litoměřicích, až do 4. února, obrazy, loutky, ilustrace knih a dvě
loutkové scény z ﬁlmů Osudy
dobrého vojáka Švejka a Sen
noci svatojánské
Sen o Apokalypse, 15. 2. – 8. 4.,
obrazy Josefa Žáčka.
● 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.

Co řekli moudří o zdraví

Ú

plně na závěr lednových Krajských novin vám všem přejeme plno
zdraví do roku 2007 a přikládáme několik vět zachycených staletími.

★ Lidé žádají od bohů zdraví, ale že mají v sobě moc nad ním, nevědí,
a jednajíce ve své nevázanosti proti němu, stávají se svými žádostmi
sami zrádci zdraví.
Demokritos
★ Jednou z podmínek uzdravení je touha uzdravit se.

Seneca

★ Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. indické přísloví
★ Ve zdravém těle zdravý duch. Je to absurdní heslo. Zdravé tělo je
produktem zdravého ducha.
G. B. Shaw
★ Protože život a zdraví člověka jsou nejvyššími statky, na kterých závisí
téměř vše ostatní, je nutné, aby účelně řízený stát učinil vše, co
může, aby si občan oba tyto statky uchoval tak dlouho, jak je to
vůbec možné.
B. Bolzano
★ V mém věku si už nemohu dovolit, abych se cítil špatně. W. Churchill
★ Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství.
B. Franclin
★ Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme.
Terentius
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