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astupitelé rozhodli, že Ústecký kraj
povede v následujících čtyřech letech
hejtman Jiří Šulc. Jeho náměstky byli zvolení Radek Vonka a Petr Fiala. Všichni tři
jsou členy Občanské demokratické strany,
která letošní volby v kraji vyhrála.
Nově zvolení zastupitelé Ústeckého kraje
se 8. prosince sešli na své první schůzi.
V jejím úvodu se nejprve padesát čtyři
zastupitelů ujalo svých mandátů složením
slavnostního slibu. Zákonem předepsaný
text slibu přečetla nejstarší členka zastupitelstva Hana Lukáčová, která také úvodu schůze předsedala. Jednotliví zastupitelé slib poté stvrdili podpisem slavnostní listiny. Následně si zastupitelé vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením a pak už nic nebránilo
tomu, aby přistoupili k hlavnímu bodu schůze, kterým byla volba hejtmana a rady kraje.
Zastupitelé KSČM navrhli pro volbu hejtmana tajné hlasování, návrh však nebyl přijat. Jedinou nominaci na post hejtmana
přednesl klub ODS, který do funkce navrhl
Jiřího Šulce (ten tuto funkci zastával v uplynulém volebním období). Jiří Šulc byl v následujícím veřejném hlasování zvolen hejtmanem Ústeckého kraje počtem hlasů 52
pro, jeden zastupitel se hlasování zdržel
a jeden nehlasoval. „Byl bych rád, abychom
zapomněli na to, odkud pocházíme a odložili všechny minulé spory – dostali jsme
důvěru občanů a musíme nyní pracovat
v jejich prospěch, ne ve svůj osobní,“ řekl ve
svém poděkování bezprostředně po zvolení
hejtmanem.
Zastupitelé následně zvolili další členy vedení Ústeckého kraje. Do jedenáctičlenné
rady kraje bylo zvoleno deset zastupitelů

z řad ODS a jeden zastupitel ČSSD. Za ODS
se uvolněnými členy krajské rady stali Radek
Vonka (náměstek hejtmana, oblast regionálního rozvoje, hospodářství, územního plánování, životního prostředí, zemědělství,
školství a kultury), Petr Fiala (náměstek hejtmana, oblast ekonomiky, projektů Evropské
unie, majetku, investic, zdravotnictví a sociálních věcí), Milan Franc (oblast legislativy,
dopravy a silničního hospodářství), Vladimír
Záhorský (oblast zdravotnictví a sociálních
věcí), Antonín Terber (oblast životního prostředí a zemědělství), René Budjač (oblast

majetku a investic). Dalšími, neuvolněnými,
členy rady byli zvoleni Vlastimil Doležal,
Robert Šatník a Jan Kubata. ČSSD v radě
kraje zastupuje Pavel Kouda (oblast školství
a kultury). Zastupitelé dále rozhodli, že zastupováním hejtmana kraje v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci, bude pověřen jeho první
náměstek Radek Vonka.
Během první schůze zastupitelstva také
proběhla volba předsedů výborů zastupitelstva. Finanční a kontrolní výbor povedou
uvolnění členové zastupitelstva Petr Husák

a Zděnek Lavička z ČSSD. Předsedou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje se stal Vlastimil Doležal (ODS).
Prvním nevolebním bodem jednání nového zastupitelstva pak bylo schválení rozpočtového provizória na období I. čtvrtletí roku
2005. To, že se Ústecký kraj bude v nejbližší době řídit rozpočtovým provizoriem místo
standardním rozpočtem, je způsobeno tím,
že návrh rozpočtu nemohl být dosud náležitě projednán novým vedením Ústeckého
kraje.

Rekordní dálniční tunel byl proražen v Krušných horách
Ú
zemí Ústeckého kraje provrtává od
konce listopadu nejdelší silniční tunel v České republice. Veřejnosti je znám
jako tunel Panenská a byl proražen v Krušných horách nad Ústím nad Labem jako
jedna ze staveb při budování dálnice D8.

Ústecký kraj
v číslech
Tunel Panenská je nejdelší silniční tunel na území ČR, je tvořen
dvěma dvoupruhovými tunelovými troubami, propojené v devíti
místech.
❍ levá tunelová trouba
délka 2 058 m
❍ pravá tunelová trouba
délka 2 030 m
❍ šířka mezi obrubami
7,5 m
❍ podélný sklon tunelu
3,2%
❍ převýšení
– jižní portál
562 m.n.m.
– severní portál 628 m.n.m.
❍ objem vytěžené zeminy
420 000 m3
❍ celkové náklady
4,2 miliardy korun

Panenská je ve skutečnosti dvojnásobným
tunelem – tvoří ho dva souběžně vedené
tubusy, z nichž levý v délce 2058 metrů je
od 29. listopadu 2004 nejdelší stavbou
svého druhu na našem území. Slavnostního
ceremoniálu u jeho jižního portálu u Petrovic na Ústecku se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, náměstek Ministerstva
dopravy ČR Jiří Kubínek a dále generální
ředitelé firem Metrostav, a.s., a Ředitelství
silnic a dálnic ČR, a.s., Jiří Bělohlav a Petr
Laušman. Čestným hostem byl emeritní biskup Litoměřické diecéze Josef Koukl, který
v průběhu slavnosti požehnal chystané
ražbě přibližně půlkilometrového tunelu
u obce Libouchec.
„Pro nás je důležité, že nejhorší část ražby
na Panenské proběhla bez problémů, závalů nebo sesypů. Podstatné je, že se staví
a dodělává v co nejkratším termínu. Stejnou
pozornost ale věnujeme i dalším dálničním
úsekům, je důležité, aby podobným a nekomplikovaným způsobem pokračovala
výstavba celé dálnice. Velké naděje vkládám
do jednání s ekologickými iniciativami, které
jsem do své kanceláře pozval spolu se zástupci ministerstva dopravy a investorů na
20. prosince. Věřím, že k dohodě dojde,
například tato stavba by bez vybudování
ostatních úseků dálnice neměla smysl,“
uvedl ve své řeči předcházející proražení
posledních metrů zeminy v útrobách tunelu
Jiří Šulc.
Zástupci ekologických iniciativ, Ministerstva
dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR se
sešli v kanceláři hejtmana už dvakrát. Miroslav Patrik zastupující nejznámějšího „odpůrce“ stavby, občanské sdružení Děti Země,
oznámil, že ekologické organizace připravují
stažení všech žalob podaných proti výstavbě
dálnice v úseku Trmice – státní hranice, přičemž některé z žalob už byly skutečně staženy. Obdobný postup ekologické iniciativy
navrhly i v případě žalob podaných proti

Ražbě přibližně půlkilometrového tunelu u obce Libouchec požehnal emeritní biskup litoměřické diecéze Josef Koukl
vydání stavebního povolení na stavby v úseku Řehlovice – Lovosice. Vstřícný krok ale
podmínili zahájením jednání o jiné variantě
vedení dálnice Českým středohořím. Namísto dvou tunelů (Prackovice, Radejčín)
chtějí prosadit výstavbu jednoho, v délce
3,35 km v lokalitě Kubačka. V případě, že by
jimi navrhovaná varianta byla Ministerstvem
dopravy ČR a ŘSD přijata, přislíbili maximální podporu pro nové projednání dokumen-

tace v územním řízení. „Nynější varianta
vedení dálnice Českým středohořím již ale
má územní rozhodnutí a čeká se na stavební povolení. Z tohoto pohledu návrh ekologů termín dokončení dálnice oddaluje, a to
nejméně o tři roky. Je ale také pravda, že
pokud ekologové žaloby proti stavebnímu
povolení na tento úsek dálnice nestáhnou
a budou úspěšní, zdržení může být ještě
delší. Jsou tu zkrátka varianty k dalšímu jed-

nání,“ uvedl po druhé schůzce hejtman. Dodal, že doposud schůzky probíhaly v korektním a vstřícném ovzduší. „Vyjasnili jsme si,
že jakékoli vedení dálnice Českým středohořím není dobré – nabízejí se jen špatná
řešení. V tuto chvíli rozhoduje rychlost, nejlepší z variant dostavby dálnice D8 je, kvůli
obcím trpícím nadměrnou kamionovou dopravou, ta nejrychlejší,“ komentoval Jiří Šulc
průběh jednání o dostavbě dálnice D8.
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První úkoly pro vedení Ústeckého kraje

Nové vedení kraje má o svých úkolech jasnou představu
Ú

Ing. Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje (ODS)
46 let, Most
oblast legislativy, dopravy a silnic,
vnějších vztahů, kontroly,
krizového řízení
Chtěl bych především pokračovat v práci na
hospodářském oživení kraje. Tento proces
je dlouhodobý, nastartovali jsme ho v minulém volebním období a i když se řada věcí
zdařila, ještě více jich je třeba dokončit. Rozvojovou prioritou kraje i nadále zůstává především snížení nezaměstnanosti a zlepšení
dopravní infrastruktury. I nadále budu usilovat o získání silného zahraničního investora
pro strategickou průmyslovou zónu Triangle.
Vznik velkého výrobního podniku by dal
práci několika tisícům lidí a věřím, že by
nastartoval ekonomický rozvoj v celém kraji.
Velmi důležité je pro náš kraj také zvyšování
počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, a to
především v technických oborech. V minulých letech jsme přivedli do kraje několik
vysokých škol a věřím, že přibudou další.
V neposlední řadě budu usilovat i o další
vylepšení obrazu kraje a jeho zatraktivnění
pro turisty z tuzemska i zahraničí.
Radek Vonka,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
a člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
33 let, Ústí nad Labem
oblast regionálního rozvoje, hospodářství, územního plánování, životního
prostředí, zemědělství, školství a kultury
Vedle školství a životního prostředí jsou
mými hlavními resorty hospodářství a regionální rozvoj. Předně bych rád konstatoval, že
v této oblasti udělal Ústecký kraj obrovský
kus práce a je na co navazovat. Zásadním
pro mne bude náš volební program, kde
jsou tyto oblasti velmi podrobně rozpracovány. V kraji jsou velmi dobře připraveny
průmyslové zóny a jedním z našich hlavních
úkolů bude jejich obsazení dobrými a především strategickými investory. Zastávám
názor, že je nemusíme hledat jen v zahraničí, cizí kapitál je vrtkavý a pokud mu začne
cokoli nevyhovovat, odchází a hledá nové
působiště. Oproti tomu české nebo i krajské
podniky, pokud mají dobré pobídky, mohou
splnit naše očekávání a zajistit práci zdejším
lidem. Domácí investor žije tady a hledá jiná
řešení, nestěhuje svou výrobu jinam. Na
poli regionálního rozvoje hodlám navázat na
dobrou komunikaci s obcemi.
Letošní rok byl ve znamení vstupu naší
země do Evropské unie, a tak hodlám klást
daleko větší důraz na úspěšnější využívání
vypsaných projektů, ucházejících se o evropské dotace, zejména mám na mysli Společný regionální operační program, v němž
může kraj do roku 2006 rozdělit celkem 1,4
miliardy korun.
Ing. Petr Fiala,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
a člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
37 let, Teplice
oblast ekonomiky, projektů Evropské
unie, majetku, investic, zdravotnictví
a sociálních věcí
V oblasti ekonomiky a rozpočtu se budu
snažit o střízlivé a vyrovnané hospodaření,
s důrazem na hospodárnost. V mé další svěřené působnosti, což jsou projekty Evropské
unie, zahájíme budování nového odboru
krajského úřadu, který je bude mít na starost
– zatím tu takový odbor chybí. Musíme totiž
dosáhnout toho, abychom co nejlépe využili možnosti, které tyto fondy našemu kraji
nabízejí. Jedním z mých dalších úkolů
v ekonomické oblasti je dosažení změny
v rozpočtovém určení daní – kraje by měly
reálně hospodařit ve vlastní režii s většími
finančními prostředky, než je tomu doposud. Je nutné co nejdříve změnit poměr
mezi objemy peněz, které hospodařením
kraje „protékají“ ze státního rozpočtu a těmi,
o jejichž rozdělení rozhoduje samospráva ve
prospěch obyvatel kraje. Takovou typickou
oblastí je například školství. Jako člen nejuž-

Ing. René Budjač,
člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
47 let, Kadaň
investice a majetek kraje
Budu zodpovědný za investice kraje a chtěl
bych prosazovat, aby nebyly směřovány
JUDr. Milan Franc,
pouze na takzvaná „důležitá“ místa. Investičlen Rady Ústeckého kraje (ODS)
ce v rámci kraje by měly být rozprostřeny
45 let, Děčín
plošně. Všude jsou lidé pracovití a aktivní
oblast legislativy, dopravy a silničního
a my bychom pro ně měli vytvářet co nejlepší podmínky. Rozhodně jsem proti tomu,
hospodářství
V dopravě jsou naše priority zřejmé už z mi- aby byly všechny investice soustředěny do
nulého období a myslím, že je na co nava- velkých měst a docházelo v této oblasti
zovat. Nejvyšší pozornost bude i nadále práce kraje k nějakému centralismu. Jsem
věnována dostavbě dálnice D8, ovšem z Kadaně, a proto dobře znám například
hned v závěsu následují rekonstrukce páteř- situaci v horských oblastech. Tamní obce si
ních komunikací, zejména silnice I/13 a I/7. rozhodně zaslouží naši pozornost a investiDalší prioritou jsou opravy komunikací II. ce by jim mohly výrazně pomoci.
a III. tříd, jejich stav je na mnoha místech
katastrofální a my budeme pokračovat Ing. Pavel Kouda,
v úsilí, spočívajícím v zajištění co největšího člen Rady Ústeckého kraje (ČSSD)
objemu finančních prostředků na jejich 45 let, Most
vyspravení. Ústecký kraj bude pokračovat oblast školství a kultury
také v podpoře výstavby celoročně splavné Jsem rád, že budu mít možnost pokračovat
labské vodní cesty – nelze mít největší čes- v práci, které jsem se věnoval v uplynulém
kou říční cestu splavnou pouze na úroveň volebním období. Myslím si, že se nám poStřekova v Ústí nad Labem, potřebná je říční dařilo školství stabilizovat a v podstatě jedicesta splavná nejméně 330 dní v roce. Jed- ná úplná krajská koncepce vznikla právě v obním z nejdůležitějších úkolů nejbližších dnů, lasti školství. Řada věcí a záměrů je ještě poa to myslím těch před vánočními svátky, je chopitelně rozpracovaná a chtěl bych tedy
pokračování v jednáních, která vyvolal hejt- v prvé řadě pracovat na jejich dokončení.
man s ekologickými iniciativami a stavaři o Rozvoj vzdělání vždy byla a je pro ČSSD jeddohodě nad dostavbou dálnice D8. Rozho- nou z hlavních priorit a tento názor budu
vory se zatím ubírají dobrou cestu a byla prosazovat i v nové krajské radě. Zároveň
nalezena společná řeč. Co se týče dopravy, budu usilovat o to, aby kraj v této oblasti
zřejmým cílem tohoto volebního období je postupoval systematicky a podle jasných
integrace dopravního systému a sloučení pravidel.
linek, ať už je provozují české dráhy, autobusoví dopravci nebo dopravní podniky PhDr. Vlastimil Doležal,
v městech, tak, aby tvořily skutečně funkční člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
a pro občany co nejpohodlnější dopravní 49 let, Litvínov
systém.
Kromě řešení celkového rozvoje kraje je
mojí doménou a prioritou vzdělávání.
MUDr. Vladimír Záhorský,
V tomto směru jdu do rady s jasnými předčlen Rady Ústeckého kraje (ODS)
stavami. Jednak bych chtěl akcelerovat
51 let, Podbořany
transformaci krajského školství v tom smysoblast zdravotnictví a sociálních věcí
lu, aby se odstranila duplicita oborů a racioNepřicházím nepřipraven, řadu poznatků nalizovalo se využití sítě škol. Chtěl bych,
mám už ze svého čtyřletého působení aby se dostala na stejnou pozici všechna
v čele krajské komise pro zdravotnictví vzdělávací zařízení bez rozdílu zřizovatele,
a sociální oblast. Jedním z mnoha cílů, jichž tedy aby se nerozlišovalo mezi soukromými,
chci dosáhnout, je v sociální oblasti zlepše- krajskými nebo obecními školami. Další
ní standardů bydlení klientů v našich zaříze- prioritou pro mne pak je, aby každý stupeň
ních a ve zdravotnictví zlepšení průměrného samosprávy obhospodařoval v oblasti vzdězdravotního stavu zdejších obyvatel. Dlou- lávání a výchovy to, co mu patří. Například
hodobá sledování ukazují, že patří mezi nej- základní umělecké školy by měly spravovat
horší v České republice, byť v poslední době obce, protože je to jejich bytostný zájem
zaznamenáváme mírné zlepšení. Tento a stejně je tomu i v případě základních školy.
trend je potřeba udržet a pokud možno Podobně by měly domy dětí a mládeže přei posílit. Ani s technikou v nemocnicích na jít pod města a obce. Jejich fungování není
tom nejsme nejlépe, to je další oblast, v níž záležitostí kraje, ale právě záležitost obyvatel
máme mnoho práce před sebou. Krajské příslušného měst nebo obcí.
nemocnice mohou i nadále počítat s naší
podporou, už jen proto, že v nich je na Robert Šatník,
území regionu poskytováno téměř osmde- člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
sát procent lékařské péče. S tím souvisí 50 let, Varnsdorf
i skutečnost, že chci pokračovat v tlaku na V uplynulém volebním období jsem pracozdravotní pojišťovny, aby zkracovaly či v ide- val jako předseda komise pro dopravu.
álním případě úplně odbouraly prodlevy Chtěl bych na tuto činnost navázat. Za hlavv proplácení poskytnuté lékařské péče. A to ní problém našeho kraje považuji vysokou
nehovořím o tom, že zdravotní pojišťovny nezaměstnanost a myslím, že v oblasti
platí našim nemocnicím za srovnatelnou dopravy můžeme vytvářet podmínky, abyzdravotní péči méně než v jiných krajích. chom ji postupně snižovali. Cestou k tomu
Odstranění této nepříznivé diference bych může být mimo jiné i lepší dopravní obslužzařadil mezi jednu z priorit nadcházejícího nost. Jde o to, aby situace cestujících byla co
volebního období.
nejjednodušší, proto musíme usilovat o co
nejlepší dopravní napojení spojů. Zároveň
Antonín Terber,
je potřeba odstranit souběhy spojů, protože
člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
duplicity pochopitelně celý systém dopravy
42 let, Litoměřice
prodražují. Kladu si i další cíl v oblasti výstavoblast životního prostředí
by dopravní infrastruktury. Oproti minulému
a zemědělství
volebnímu období bych chtěl zlepšit komuŽivotní prostředí a zemědělství nechápu nikaci mezi krajem jako takovým a ekologicodděleně, vnímám je jako blízká, navzájem kými aktivisty.
provázaná témata a důraz kladu na tvorbu
krajiny, na níž je – jak se říká – hned vidět. Mgr. Jan Kubata,
Mým koníčkem je i cestovní ruch a náš člen Rady Ústeckého kraje (ODS)
kraj má v sobě potenciál dobrého rozvoje, 37 let, Ústí nad Labem
například agroturistiky. Pěkná krajina vytvo- Působím jako náměstek primátora Ústí nad
řená zemědělci ve slušném životním pro- Labem pro ekonomiku a očekávám, že
středí, to je podle mne to, co v regionu v radě kraje budu také pracovat v ekonopotřebujeme. Budu prosazovat projekty mické oblasti. Rád bych se podílel například
směřující k oživení venkovského života, na sestavování rozpočtu a angažoval se
zejména takové, které žádají dotace z Evrop- v rozpočtové komisi. Myslím, že Ústecký kraj
ské unie. Na výsledky ale budeme nějakou potřebuje získat pro svůj rozvoj další investidobu čekat, životní prostředí i zemědělství ce. Společně tedy budeme usilovat o to,
jsou obory, kde se investice projeví až v ho- abychom v maximální možné míře využili
rizontu několika let. Budu rád, když na konci všechny možnosti, které nabízejí například
mého volebního období se počet zeměděl- strukturální fondy a v této souvislosti se chci
ců v kraji nesníží a obrovským úspěchem podílet na přípravě potřebných projektů. Na
bude, když se nám podaří udržet počty oby- konci tohoto volebního období bych rád
vatel ve vesnicích. Ideálem by bylo, kdyby viděl dokončenou dálnici D8 a další dopravse podařilo změnit rozložení obyvatelstva ní infrastrukturu, včetně železničního koridokraje po menších obcích. Většina jich teď ru v ústeckém úseku. Doufám, že se během
žije ve městech, ale by úspěchem, kdyby se našeho působení podaří také získat pro kraj
nám podařilo tento poměr alespoň mírně nové investory, včetně strategického partnezměnit.
ra pro zónu Triangle.
šího vedení kraje budu rád za každý dobrý
projekt, který se podaří realizovat. Musíme
to chápat tak, že chceme peníze navíc, a o to
větší bude radost z projektů, které budou
hotové a začnou sloužit našim obyvatelům.

stecký kraj již má nové vedení pro
nadcházející čtyři roky. Zastupitelé
rozhodli, že kraj i nadále povede jeho
dosavadní hejtman Jiří Šulc. Zásadní proměnou však prošla krajská rada. Z celkového počtu jedenácti krajských radních
jsou tři staronoví, tedy znovuzvolení. Zbylých osm radních, včetně obou náměstků
hejtmana, jsou radě kraje nováčky. Zeptali jsme se představitelů Ústeckého kraje,
co budou během svého působení v radě
prosazovat a jaké jsou podle nich hlavní
priority dalšího rozvoje oblastí, které spadají do jejich kompetence.

Příprava na jednání – náměstek hejtmana Petr Fiala (vpravo), radní Vlastimil Doležal
(uprostřed) a zastupitel Jan Řehák (vlevo)

Soustředění při jednání zastupitelů – náměstek hejtmana Radek Vonka a člen rady Vladimír Záhorský

Jiří Šulc – první rozhovor s novináři ve staronové funkci hejtmana

Prezentace zastupitelů před prvním jednáním v novém volebním období

prosinec 2004

Veřejnou dopravu v Ústeckém kraji
čekají změny a lepší časy
bude oproti současnosti posílena a vylepšeny budou i trasy linek pro obsluhu uvnitř
města. Obdobné změny mohou čekat také
na Mostecku, oblast bude obsluhovat Dopravní podnik města Mostu a Litvínova.

takzvanou souběžnou dopravu s dráhou.
Cestující to nepocítí a dojde i ke zjednodušení jízdních řádů.
Poprvé představujete logo Integrované
dopravy Ústeckého kraje, o co se jedná?

Bude doprava omezována?
Naše společnost, kterou založil Ústecký
kraj, usiluje o návaznosti jízdních řádů MHD,
vlaků a linkových autobusů. Naším dalším
cílem je tarifní integrace, jednoduše řečeno:
jedna cesta s více dopravci na jednu jízdenku. S tím je ovšem spojena i jednotná prezentace krajské dopravy veřejnosti. Logo
integrované dopravy je pod ochrannou
známkou a budou jej moci používat dopravci, kteří jezdí v námi dopravně optimalizovaném území. Zatím jde o Šluknovsko, do
konce roku přibude Děčínsko a do jara
2005 Mostecko a Teplicko a následovat
budou další oblasti kraje. Logo bude představuje i známku jisté dopravní garance
Ústeckého kraje a mezi dopravci je už nyní
o tuto značku zájem.

ecelý rok existence má za sebou Projekt „3-CIP – Three Countries Innovation Push“, zaměřený na ekonomický rozvoj regionu v srdci Evropy. Projekt má podpořit vytvoření nových sítí nebo rozvoj již
existujících vztahů ve třech sousedících
regionech (Sasko a Braniborsko, polská
vojvodství Lubuské, Velkopolské a Dolnoslezské a Karlovarský, Ústecký a Liberecký
kraj). Byl spuštěn v lednu 2004 s celkovým
rozpočtem více než 986 tisíc euro, z toho
740 tisíc euro tvoří příspěvek Evropské

unie. „První konferencí na území České
republiky, která reprezentovala reálné výstupy projektu, byla konference Sklo, keramika, bižuterie, která se konala počátkem
října v Liberci,“ uvedl Jan Sixta, vedoucí
odboru hospodářské strategie krajského
úřadu. Tady byl představen a slavnostně
spuštěn internetový portál 3-CIP. Tento
čtyřjazyčný portál (http://www.3-cip.com)
bude sloužit jak k výměně informací o nových technologiích, tak i k zřízení burzy inovačních podniků nabízejících inovační tech-

nologie i hledajících partnery pro vývoj
a výzkum.
Portál 3-CIP.com je volně přístupný pro
každého návštěvníka. Po jednoduchém zaregistrování lze na něj umísťovat i nabídky
na spolupráci, nabídky volných vědeckých
či výzkumných aktivit či naopak požadavky
a zadání úkolů pro řešení. Ústecký kraj zde
bude postupně zveřejňovat i databáze nabídek a poptávek z jednotlivých vybraných
klíčových odvětví, které vzniknou v průběhu
plnění projektu 3-CIP.

Rok 2004: Kraj úspěšně realizoval své rozvojové plány,
práci mu však komplikovala exekuce

V

jedné písničce se zpívá o čase, který
letí jako bláznivý. Přesně tak rychle
nás mnohdy v životě míjejí události, přesně tak rychle žijeme a stejně rychle zapomínáme. Proto jsme se rozhodli čas zastavit a připomenout si, co se v roce 2004
událo. Vraťme se tedy společně k tomu,
jak šel čas v Ústeckém kraji v roce 2004
– v celkové bilanci byl uplynulý rok rokem
úspěšným. Třebaže mu život několik měsíců komplikovala exekuce, kterou proti
jeho majetku nařídil soud kvůli dluhu
Lékárenské služby Teplice, podařilo se
například oddlužit a stabilizovat krajské
nemocnice, zahájit výstavbu nových středisek pro záchrannou službu nebo rozdělit více než 80 milionů korun na krajských
dotačních programech.

●

●

●

●

K 1. lednu byly sloučeny Záchranná zdravotnická služba Děčín, Teplice, Žatec a záchranky Nemocnice Most, Chomutov
a Kadaň do jedné příspěvkové organizace
kraje s názvem Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje.
Ústecký kraj se účastnil brněnského veletrhu cestovního ruchu Regiontour, později pak výstav cestovního ruchu v holandském Utrechtu a německém Stuttgartu.
Krajská rada vyhlásila dotační programy
pro oblasti zdravotnictví, školství, kultury
a regionálního rozvoje. Celkem bylo z krajského rozpočtu na tyto programy vyčleněno 80,7 milionů korun.
Ústecký kraj nakoupil za 2,1 milionu
korun šest nových moderních defibrilátorů, které byly namontovány do vozidel záchranné služby v Mostě, Kadani, Chomu
tově, Žatci, Lounech a Podbořanech.

BŘEZEN
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Izraelský velvyslanec Arthur Avnon se
v kraji zajímal o zdejší hospodářství, možnosti investic a o projekty v oblasti životního prostředí.
Zemřel zastupitel Miroslav Bauer, v Zastupitelstvu Ústeckého kraje ho nahradil
Jaroslav Dubský.
Velvyslanec SRN Michael Libal se při návštěvě kraje zajímal o vývoj spolupráce se
Saskem, spolufinancování projektů, do-

DUBEN
●

LEDEN
●

na Univerzitě J. E. Purkyně diskutoval se
studenty nebo se také zúčastnil mimořádného zastupitelstva města Ústí nad
Labem a na královských vinicích hradu
Hněvín zasadili vinnou révu.

pravní spojení obou zemí včetně uvažovaných vodních děl na Labi.
Na první zimní Olympiádě dětí a mládeže
s Orbitem se umístili mladí sportovci
Ústeckého kraje celkově na 6. místě z 11
zúčastněných krajů. Nejúspěšnějším závodníkem výpravy z Ústeckého kraje byl
13letý Jirka Hron z Teplic.

●

●

Kraj navštívila velvyslankyně Portugalska
Ana Martinho, zajímala se především
o možnosti investic.
V Mostě se uskutečnilo setkání subjektů
podílejících se na revitalizaci kraje.
Ústecký kraj se představil na veletrhu
nemovitostí a investičních příležitostí
MIPIM ve francouzském Cannes, kde
mimo jiné prezentoval strategickou průmyslovou zónu Triangle nebo program
regenerace brownfields.
Po přestřižení slavnostní pásky byla motoristům předána silnice I/8 spojující Cínovec a státní hranici ČR – SRN.
Kraj se představil na veletrhu cestovního
ruchu Brussels Holiday Show 20004.
Ústecký kraj věnoval krizovému štábu severočeské policie dar v podobě deseti
přenosných počítačů s programovým vybavením a dataprojektor.
Rada Ústeckého kraje odsouhlasila rozdělení dotací z Fondu obnovy Ústeckého
kraje na odstranění škod, které způsobila
povodeň v roce 2002. Peněz se tak dočkal například Sportovní klub Děčín (oprava sociálního zázemí a šaten tenisového
oddílu) nebo Tělovýchovná jednota Vaňov (oprava oplocení sportoviště).
Představitelé kraje odsouhlasili druhou fázi oddlužení nemocnic. Šlo o rozdělení
65,5 milionů korun z celkem 287,5 milionů korun, které stát Ústeckému kraji na
oddlužení nemocnic poskytl. První část,
223 974 000 korun, již kraj mezi nemocnice rozdělil v prosinci 2003.
Ústecký kraj ocenil u příležitosti Dne učitelů 16 pedagogů za jejich dlouholeté
zásluhy v oblasti školství.
Václav Klaus s manželkou Livií se při návštěvě v kraji zúčastnili konference
v Městském divadle v Ústí nad Labem na
téma „Tolerance místo intolerance: Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra“,

●

●

Dvě ceny z celostátního kola soutěže
Zlatý erb 2004 putovaly do Ústeckého
kraje. Ceny za umístění na stříbrných místech obdržely internetové stránky obce
Tisá a elektronická služba občanům
města Chomutova.
Ústecký kraj navštívil předseda Saského
zemského sněmu Erich Iltgen. Diskutovalo se mimo jiné o dostavbě dálnice D8.
Hejtman Jiří Šulc s předsedou Saského
zemského sněmu konstatovali, že její
dostavba je pro další rozvoj obou regionů
zcela nezbytná.
¨ De Zorzi
Francouzský velvyslance Joel
navštívil Ústecký kraj. V sídle krajského
úřadu se sešel s hejtmanem Jiřím Šulcem. Během jejich jednání byla hlavní
pozornost věnována především investičním příležitostem v Ústeckém kraji a dalšímu rozvoji vzájemných vztahů.
KVĚTEN

●

●

●

Hejtman Jiří Šulc vjel společně s několika
desítkami občanů na kole do Evropské
unie na hraničním přechodu Mníšek/
Deutscheinsiedel. Vlastní oslavy proběhly
v Hoře Svaté Kateřiny, kde hejtman společně se starostou Deutschneudorfu
Heinz-Peter Hausteinem a zástupce vládního prezidia Chemnitz Christianem Wehnerem symbolicky odemkli hranici a pozdravili vlajku EU.
Krajský úřad začal provozovatelům mezinárodní silniční dopravy vydávat tzv. eurolicence.
Ústecký kraj uhradil sanaci ekologické havárie v bývalé galvanovně v Loučné pod
Klínovcem, kde hrozilo akutní ohrožení
jakosti vod v důsledku skladování přibližně 20 tun chemikálií v rozporu se zákonnými předpisy. Na odstranění havarijního
stavu v bývalé galvanovně Ústecký kraj
uvolnil přibližně 400 tisíc korun.
pokračování na straně 4

Sedmiletý Jakub Zdichynec ze Speciální školy ve Štětí si přijel na krajský úřad pro cenu,
kterou získal za první místo ve výtvarné soutěže. Tu na začátku září vypsal odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje (diplom a drobné dárky
mu předal ředitel krajského úřadu Jiří Kubricht a také dalším oceněným dětem). Cílem
výtvarné soutěže bylo získat předlohu pro logo programu Mimoškolní výchova žáků,
v rámci kterého vyjíždějí žáci základních a středních škol na týdenní pobyty do přírody.

Ptáme se Vás
Blížící se konec roku nenechává nikoho
z nás na pochybách o tom, jaké prožíváme období. Přibývající slavnostní výzdoba
a všudypřítomné reklamy upozorňují, že
do vánočních a novoročních svátků zbývá
už jen několik dnů. Každý z nás si toto
období spojuje s myšlenkami na své bližní a přátele a mnozí se i zamýšlejí nad
světem, jenž nás obklopuje. Uzavírající se
rok je dobou nejen k rozjímání, ale i k bilancování. K podobným úvahám jsme vás
vybídli i naší poslední otázkou, zajímalo
nás totiž, co očekáváte od nové krajské
samosprávy zvolené v listopadových
volbách a obdrželi jsme řadu zajímavých
postřehů.

Jak jste odpovídali:

Dostavba D8

Školství

Zdravotnictví

Paní Vetešníková z Chlumce doufá, že
nikdo z jejich známých z Dánska nenavštíví Předlice, jako kdyby tam prý skončila
válka. Hezká krajina je podle ní například
podél silničního spojení Teplice - Praha,
ovšem jen z dálky a hned nabízí srovnání,
v němž je rozeznatelné, co by od krajské
samosprávy očekávala. Stačí vyjet do Německa směrem na Pirnu a na hranicích
jako když se šlehne kouzelným proutkem,
hned jsou dobré silnice, upravené domy
a zahrádky a také lehký průmysl, co má
i slušné okolí. To je podle ní velice dobrý
úkol pro nové krajské zastupitele.
Paní Leitnerová z Žatce vyjmenovala
pro nové volené zástupce kraje hned několik úkolů. Mezi jinými zdárné pokračování výstavby dálnice D8, vyrovnání se
s úbytkem žáků ve školství a pokračování
v řešení ekologických zátěží po důlní
těžbě. Zvláště zmínila konsolidování zdravotnictví – z ministerstva zdravotnictví prý
na ni dýchla doba ledová.
Náš pravidelný přispěvatel pan Sekyra
z Chomutova očekává, že nové zastupitelstvo bude schopno se domluvit. Zejména
když představitelé všech tří politických
stran zastoupené v samosprávě našeho
kraje mají některé společné priority –
zejména dostavbu dálnice D8.
I když jsme vám nepokládali klasickou

anketní otázku, přesto jsme ponechali
v platnosti pravidlo, podle něhož z došlých
odpovědí losujeme výherce drobného
dárku. Slovo jsme dodrželi a na výhru se
může těšit paní Vetešníková za svůj příspěvek, který nám dorazil e-mailovou poštou.
S výstavbou dálnice D8 souvisí i dnešní
aktuální téma. Hned v pondělí se v kanceláři hejtmana sejdou ekologičtí aktivisté se
zástupci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, a.s., aby už potřetí jednali o dostavbě dálnice D8. Po dvou
schůzkách vládne mezi oběma tábory
opatrný smír – ekologické organizace přislíbily zastavení všech aktivit proti výstavbě
v úseku Trmice – státní hranice a svoje
úsilí soustřeďují na průchod dálnice Českým středohořím. Na poslední schůzce
předložili variantu ústupků proti tomuto
poslednímu scházejícímu úseku, ovšem
výměnou by chtěli prosadit výraznou změnu, spočívající v prosazení stavby 3,35 km
dlouhého tunelu namísto dvou kratších
tunelů, s nimiž v tuto chvíli počítá Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic
a dálnic ČR. A k tomuto tématu směřujeme i dnes pokládanou otázku.
Zajímá nás, zda věříte, že se ekologové
dohodnou o urychlené dostavbě dálnice D8? Odpovědi můžete tradičně volit
z možností ANO/NE, samozřejmě můžete
připojit i své komentáře a postřehy. Nezapomeňte na zpáteční kontakt, kupóny projdou i tentokrát slosováním o drobnou výhru.
Korespondenci adresujte na Krajský úřad
Ústeckého kraje, oddělení IVV, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz.

KUPÓN
Věříte, že se ekologové
dohodnou
o urychlené dostavbě
dálnice D8?

ANO

NE

Odpověď, se kterou souhlasíte,
zaškrtněte a kupón zašlete
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
oddělení IVV
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Nezapomeňte připojit adresu nebo telefon
pro kontakt při případné výhře!

✄

Zahraniční spolupráci usnadní podnikům nový portál

13%

Nebude. Chceme posílit nabídku a přivést
do veřejné dopravy více lidí. Společnost
zpracovala nový způsob financování, který
Společnost IDS je krajským koordináto- počítá se sdružením peněz kraje a obcí.
rem dopravy, odpovídá v našem regionu Výsledným efektem je lepší finanční řiditelza veřejnou osobní dopravu – jaké změ- nost krajské dopravy a postupné odstraňování nespravedlností v rozdílech dotací
ny nás čekají v příštím roce?
z rozpočtů obcí, které vznikly v dobách
Provedli jsme poptávkové řízení na smluv- okresních úřadů. Obcím kraj nabízí uzavření
ní dopravce a výsledkem mimo jiné je, že smluv s dopravcem za krajem vysoutěžes 15 firmami bude mít kraj počínaje 1. květ- nou cenu, tato jednání budou probíhat do
nem 2005 pětileté smlouvy. Poptávkové dubna. Souběžně probíhají jednání o jízdřízení posunulo ceny dopravců na úroveň ních řádech a smlouvách platných od 1.
obvyklou v České republice. Cena ale neby- května příštího roku. Jízdní řády jsou to nejla jediným kritériem při hodnocení nabídek důležitější, říkají, jak se bude jezdit a samo– nejlevnější doprava není totiž vždy dopra- zřejmě definují objednávku kraje a obcí, tevou nejkvalitnější. Mnoho obcí a měst v pá- dy kilometry a peníze.
nevní aglomeraci si zaslouží dopravu charakteru městské hromadné dopravy, tedy Některé linky se ale v krajské poptávce
více spojů a přestupný tarif do spádového neobjevily, z jakého důvodu?
města. Například na linkách pro obsluhu
Jedná se o přibližně 25 dnes existujících
města Krupka byl úspěšný Dopravní podnik
Teplice, město se stane součástí systému linek, které lze dobře zajistit v rámci jiných
městské autobusové dopravy. Doprava zde linek a v některých případech jsme řešili

N

Program kraje pro cesty dětí do přírody

22%

listopadu bylo Krajským úřadem
Ústeckého kraje uzavřeno poptávkové řízení na provozování přibližně 260
autobusových linek, o něž se ucházelo 20
dopravců. Tyto linky budou v příštím roce
zajišťovat základní dopravní obslužnost.
Její nový celkový koncept připravovala už
od května tohoto roku společnost IDS
Ústeckého kraje, a.s., pod vedením Ing.
Petra Maxy.

Program „Pažit“

65%

V
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prosinec 2004

Rok 2004: Kraj úspěšně realizoval své rozvojové plány,
práci mu však komplikovala exekuce
dokončení ze strany 3
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Nemocnice Louny změnila majitele,
Ústecký kraj toto zdravotnické zařízení
prodal společnosti Nemocnice sv. Alžběty,
spol. s r. o.
Ústeckému kraji bylo doručeno rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem,
kterým byla nařízena exekuce proti jeho
majetku. Důvodem byl přibližně půlmilionový dluh krajské příspěvkové organizace
Lékárenská služba Teplice vůči firmě Aliance UniChem CZ, s.r.o.. Dluh vznikl v roce 1999, v době, kdy Lékárenskou službu
Teplice spravoval stát. Ústecký kraj se
proti exekuci okamžitě odvolal, jeho argumentace založená na této skutečnosti
byla uznána a exekuce byla zastavena
v průběhu letních měsíců.

Přibližně 1500 dorosteneckých sportovců
se zúčastnilo první Olympiády mládeže
Ústeckého kraje s Orbitem.
Vodní laser za téměř tři miliony korun, přístroj „InfinityTM“ pro operace šedého
zákalu, byl slavnostně uveden do provozu
v Nemocnici Teplice, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje. Jedním z prvních
pacientů, kteří jím byli léčeni, byl náměstek hejtmana Zděnek Lavička.

●

cestovní ruch a celková hodnota projektů
realizovaných jejich prostřednictvím by se
měla pohybovat kolem 0,5 miliardy korun.
V areálu mostecké nemocnice byl položen základní kámen nové oblastní pobočky Zdravotnické záchranné služby v Mostě. Nové středisko v Mostě by mělo vyrůst
během 57 týdnů od zahájení stavby
a náklady na jeho výstavbu uvolněné
z krajského rozpočtu by neměly přesáhnout 25 milionů korun.

●

●

ZÁŘÍ
Potenciál Ústeckého kraje pro případné
americké investice, možnosti hospodářského rozvoje – to byla základní témata
rozhovorů mezi velvyslancem USA Williamem J. Cabanissem a hejtmanem Jiřím
Šulcem v Ústí nad Labem v průběhu jednodenní velvyslancovy návštěvy krajského
města.
Vítězem krajského kola 10. ročníku soutěže Vesnice roku 2004 byla vyhlášena
obec Veliká Ves – místní část Podlesice,
která později region reprezentovala v celostátním kole. Z Ústeckého kraje se do
soutěže přihlásilo dvanáct obcí a zastupitelé mezi ně rozdělili 300 tisíc korun.

Do prvních ročníků krajských středních
škol a učilišť bylo letos přijato celkem
9 228 žáků.
● Slavnostním přestřižením pásky byla po
roce a půl slavnostně otevřena Žižkova
ulice v Ústí nad Labem. Jednalo se zatím
o nejdůležitější a největší stavbu, kterou
Ústecký kraj financoval. Výstavba čtyř●
proudové silnice, která bude spojovat buČERVEN
doucí dálnici D8 s centrem města Ústí
nad Labem, si vyžádala celkem 341,5
V Opárenském údolí proběhly II. Sportovmilion korun.
ní hry 2004 mentálně postižených dětí.
● Pamětní deska připomínající nepotrestaÚstecký kraj se rozhodl podpořit očkování
né zločiny komunistického režimu byla
dětí proti invazivnímu meningokokovému
slavnostně odhalena na budově Městskéonemocnění typu C. Na očkování byly
ho úřadu v Terezíně. Ústecký kraj přispěl
SRPEN
z krajského rozpočtu uvolněny 2 miliony
na její zhotovení částkou 24 tisíc korun.
korun. Celkem bylo s podporou Ústeckého kraje očkováno 231 dětí. Další finanč- ● Ústecký kraj předal Sekretariátu regionální ● V Ústeckém kraji byla otevřena pobočka
Vysoké školy chemicko technologické. Ke
ní prostředky na boj proti meningokoku
rady grantová schémata pro čerpání
studiu v Mostě Velebudicích nastoupilo
uvolnil kraj v říjnu, kdy částkou 200 000
evropských dotací ze Strukturálních fon124 studentů, z toho 34 prezenčního stupodpořil pločné vyšetření obyvatel Libědů. Schémata jsou zaměřená na podporu
dia a 90 kombinovaného studia.
šic, kde se objevilo několik případů invamalého a středního podnikání, sociální
zivního meningokového onemocnění.
integraci v regionech a rozvoj služeb pro ● Ústecký kraj se představil v Bruselu v rámci projektu Open
Days a hejtman Ústeckého kraje při
řesně za týden se na svátečně prostřených sto- pozval Jana Želeného. On svým chováním, vystupová- této příležitosti polech rozzáří svíce a my zasedneme k nejslav- ním a reprezentací České republiky ve světě představu- děkoval Evropské
●

S kým byste chtěli posedět u svátečního stolu?

P

●

ŘIJEN

ČERVENEC
●

nostnější večeři tohoto roku. Každá rodina v tomto
čase dodržuje své ustálené zvyky, vycházející z předávaných tradic a obyčejů. V některých domácnostech jistě o Štědrém dnu neprali, protože jak věřily
naše babičky, to přináší smůlu. Stejně tak zamilovaní
jistě vědí, že v tomto jediném dni si nemají navzájem
psát – mohou tak přivodit vzájemný rozchod. Vánočních zvyků a pověr je opravdu mnoho a řada jich už
byla zapomenuta – kdo by například večeřel se sekerou pod stolem a svobodné dívky už také jistě netřesou bezem, dokud se u některého z okolních domů nerozštěká pes a dal tak vědět že právě tam žije
její budoucí choť. Ovšem jedním z vytrvávajících obyčejů je dbaní na prostřená místa u štědrovečerní
tabule. Lichý počet nosí smůlu, a tak je potřeba mít
prostřeno pro nečekaného hosta. A tento obyčej,
dodržovaný i v 21. století, nás inspiroval k anketě, kterou jsme uspořádali mezi zastupiteli. Ptali jsme se:
Koho ze známých osobností, ať už žijících nebo těch,
které zná historie, byste pozvali ke štědrovečerní
tabuli?

LISTOPAD

unii za velmi potřebno pomoc při odstraňování následků ničivých záplav.

●

●

●

●

●

V Lounech bylo slavnostně otevřeno
rekonstruované oblastní středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje.
Vlastní silniční váhu poprvé „postavili“ na
silnici zástupci Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje. První kontrolní akce
zaměřená na přetížené kamiony se konala na odstavném parkovišti v Dubí. Váhu
zakoupil Ústecký kraj za zhruba 400 000
korun, do budoucna by jich mělo ještě
minimálně pět přibýt.
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc svolal
jednání zástupců ministra dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a ekologických iniciativ o urychlené dostavbě dálnice D8. Jednání přineslo zásadní posun v komunikaci mezi zúčastněnými stranami.
Ústecký kraj se představil na veletrhu
cestovního ruchu TOUR SALON POZNAŃ.
Mezi návštěvníky veletrhu byl největší
zájem o památky Ústeckého kraje nebo
podmínky pro turistiku.
Strategická průmyslová zóna Triangle
u Žatce získala v rámci soutěže Průmyslová zóna roku 2003 ocenění pro nejlepší
brownfield.
V Integrované střední škole technické
v Mostě – Velebudicích byla dokončená
rekonstrukce školní jídelny a kuchyně za
35,5 milionů korun, finanční prostředky
na akci uvolnili krajští zastupitelé.
Ústecký kraj si udržel vynikající ratingové
hodnocení. Udělila mu ho nezávislá
agentura a zdůraznila, že kraj hospodaří
zodpovědně, racionálně přistupuje ke kapitálovým výdajům a není zadlužen.

●

●

●

●

Celkem 68 vysokoškoláků podalo do prvního listopadu na odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu žádost
o Stipendium Ústeckého kraje, které se
v letošním roce rozdělovalo vůbec poprvé.
Symbolickým poklepáním na základní
kámen byla slavnostně zahájena výstavba
úseku 0807 dálnice D8 „Trmice – státní
hranice“. Úsek je dlouhý 23,4 kilometru
a na jeho realizaci bude vynaloženo přibližně 19 miliard korun.
Byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku
soutěžní přehlídky Stavba Ústeckého kraje 2004 a prvního ročníku soutěže Fasáda Ústeckého kraje 2004, organizované
Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích. Stavbou roku 2004 v Ústeckém kraji stala dostavba proluky PařížskáVelká Hradební v Ústí nad Labem, titul Fasáda roku patří litvínovskému Koldomu.
Proběhly druhé volby do krajských zastupitelstev. V novém zastupitelstvu Ústeckého kraje zasedlo opět 55 zastupitelů –
28 z ODS, 17 z KSČM a 10 z ČSSD.
Byl slavnostně proražen delší ze dvou
tubusů budoucího tunelu Panenská na
trase dálnice D8 Trmice – státní hranice.
PROSINEC

●

●

Zastupitelé Ústeckého kraje se sešli na
první schůzi v novém volebním období
2004 – 2008. Hlavním bodem jednání
byl slib zastupitelů a volba hejtmana
a krajské rady.
Hejtman Jiří Šulc svolal další jednání
o dostavbě dálnice D8. U jednacího stolu
se opět sešli ekologové se zástupci ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic
České republiky.

je osobnost, u níž by si asi každý považoval, kdyby
s ním mohl strávit štědrý večer.
Dana Hrábková: Pro mne budou letošní vánoce obzvlášť výjímečné, protože celou naši rodinnou sešlost
zajišťuje dcera. Mimo jiné si po dlouhé době vychutnám i ty klasické pohádky a tam bych si vybrala. Bylo by
příjemné strávit takový večer ve společnosti Františka
Smolíka. Kterou postavu ztvárnil, tak připravil divákům
úžasný zážitek. A u něho myslím i zůstanu, k našemu
štědrovečernímu stolu by se mnoho osobností nevešlo,
naše rodina se schází ve skutečně hojném počtu.

Jana Ryšánková: Já bych musela pozvat nejméně dva
další, protože jinak by nás byl s manželem u štědrovečerního stolu lichý počet, a to podle tradice není šťastné řešení. Jako první mě napadá náš první prezident,
Tomáš Garrigoue Masaryk, jehož velice obdivuji, a pozvání by patřilo pochopitelně i jeho choti. Nevybírala
bych mezi herci nebo sportovci, jejich popularita na mě
dojem nedělá. A kdybych mohla ještě vybírat, tak bych
ráda u našeho stolu viděla spisovatele J. R. R. Tolkiena,
Vlastimil Doležal: Já u štědrovečerního stolu nejraději jsme jeho velcí fandové, jeho dílo je pro nás nadčasosedávám jenom s blízkými, protože Vánoce považuji za vé a v mnohém promlouvá i k dnešku. A ještě jedna
výrazně rodinnou událost. Ale kdybych chtěl tento oby- osobnost mě napadá, režisér Jan Hřebejk.
čej porušit, pozval bych politika a osobnost, která už
bohužel nežije, Mahátma Gándhího. Jeho filozofie ne- Kateřina Hojdarová: Určitě bych pozvala svého děnásilí mi je velice blízká a vždy mě velice inspirovala.
dečka, který už bohužel nežije a kterého si nesmírně
vážím - ten podle mého položil ten největší základ naší
Helena Černá: Každá osoba, která není z rodinného rodiny a v jistém smyslu měl i vliv na její pozdější polikruhu, podle mě většinou nějakým způsobem naruší tu tický základ. A z žijících bych zcela určitě pozvala Miloše
rodinnou vánoční pohodu. A proto ať přemýšlím kte- Zemana, i když s jeho názory už zcela nesouhlasím. On
rýmkoliv směrem, nenapadá mě, koho bych pozvala. je ale tak neuvěřitelně zábavný a inteligentní člověk, že
Ale asi bych spíš než známou osobnost pozvala něko- by jeho přítomnost u štědrovečerní tabule byla nepoho, kdo nemá vlastní rodinné zázemí. A kdyby nešlo chybně přínosem.
o štědrovečerní večeři, která podle mne patří rodině,
možná bych ráda pozvala ke stolu a k rozhovoru mezi Zděnek Lavička: Pokud bych si mohl opravdu vybírat,
čtyřma očima některé osobnosti z naší politické scény. tak bych ke štědrovečernímu stolu rád pozval bohužel
již nežijící osobnost, Františka Popa, který byl dlouhá léta
Václav Hoffman: Dokázal bych si u svého svátečního šéfdirigentem v Krušnohorském divadle v Teplicích. To
stolu představit mnoho osobností. Pokud bych si měl byla vzácná osobnost, rozuměl své profesi jako málovybrat jednu, bylo by to těžké. Rád bych ale vrátil trochu kdo a díky tomu měl jakousi nevynucenou autoritu.
dějiny a pozval k vánočnímu stolu Ivana Hlinku, který Navenek působil jakýmsi seversky chladným dojmem,
by byl dobrým společníkem a výborně by se tam vyjí- ale uvnitř byl dobrý a milující člověk.
mal. Byl bych moc rád, kdybych to mohl udělat... Jako
divadelník bych rád u svého štědrovečerního stolu uví- Jiří Kubricht, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje:
tal i některého z velikánů české kultury, například pana Kromě rodiny bych velmi rád pozval se stolu dva lidi.
Bedřicha Smetanu, z jeho návštěvy bych měl velkou První by byl můj dědečkem. Byl to kovář, který později
radost.
učil na průmyslové škole. Byl to člověk, který mě naučil
všechny takové ty chlapské práce, zacházet s nářadím
Oldřich Bubeníček: Vybíral bych například mezi herci a umět si opravit milion věcí. Byl nesmírně laskavý
mých oblíbených filmů pro pamětníky. A mezi nimi jed- a měl to v životě takříkajíc srovnané. Druhý člověk, které
noznačně vede Jaroslav Marvan. Jak on dokázal ztvárnit ho bych chtěl mít na Štědrý den u večeře, je švédský
role, mezi těmi filmy je mnohdy rozestup i dvaceti let doktor z minulého století Axel Munthe. Když člověk čte
a on vypadal pořád stejně, což mu můžeme mnozí jen jeho Knihu o životě a smrti nebo některá jeho další díla,
závidět. Byl to herec, na jakého se nedá zapomenout pozná, že tento pán měl jasně srovnané hodnoty, za
a věřím že i mladá generace, která se na jeho filmy dívá, které stojí za to žít. Dokázal říct, jak se zachovat, když na
musí to jeho herecké umění uznat. A když se poohléd- člověka přijdou nemoci nebo obrovské problém a věnu mezi jinými obory lidské činnosti, tak bych například děl, jak nalézt vnitřní sílu překonat takové starosti.

Milí občané Ústeckého kraje,
pro mnohé z nás je čas nadcházejících vánočních svátků tím nejkrásnějším obdobím v kalendáři.
Dovolte mi proto, abych vám spolu s mými kolegy z krajského zastupitelstva popřál, abyste v tuto
dobu našli pro sebe a vaše blízké co nejvíc chvil, v nichž prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí.
Také Vám přeji to nejlepší i do nového roku s kulatým letopočtem 2005. Připijme si na něj společně koktejlem namíchaným z dobré pohody, radosti, nadějných očekávání, s příchutí přiměřené
špetky zdravého optimismu a nezbytnou kapičkou štěstí.
A když už cinkají skleničky, zadejme si i nějaké novoroční předsevzetí. Já už jedno mám – spolu
s novým zastupitelstvem Ústeckého kraje chci z našeho regionu učinit jeden z nejkrásnějších koutů
naší země. Já osobně budu usilovat o to, aby lidé, kteří žijí v Ústeckém kraji, tu slavili vánoce a novoroční svátky s vědomím, že jsou skutečně doma.
Šťastné vánoce i nový rok 2005

přeje hejtman Jiří Šulc a zastupitelé Ústeckého kraje
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