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KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Žatecká průmyslová zóna Triangle získala významné ocenění
– je nejlepším brownfieldem roku 2003 v republice
Strategická průmyslová zóna Ústeckého kraje
Triangle, která leží nedaleko Žatce, získala koncem října významné ocenění v rámci soutěže Průmyslová zóna roku 2003. Byla porotou vyhodnocena jako nejlepší brownfield roku 2003.
Jako brownfieldy jsou označována území, která byla v minulosti využívána pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou
činnost a v současnosti není pro
celé území nebo jeho část využití. V důsledku dřívější činnosti totiž mohlo být též kontaminováno
či jinak zdevastováno, což snižuje jeho atraktivitu pro budoucí využití. Průmyslová zóna Triangle
vzniká na území bývalého žateckého vojenského letiště, které armáda opustila a stát ho převedl
do vlastnictví Ústeckého kraje.
Ocenění zóně udělila Agentura
pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice AFI a partneři projektu Partnerství pro podporu přímých
zahraničních
investic
v České republice v rámci soutěže Průmyslová zóna roku 2003,
kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Úspěšné
byly i další průmyslové zóny z Ústeckého kraje. Průmyslová zóna
Rumburk získala v kategorii Průmyslová zóna s největším společenským přínosem třetí cenu. Na
druhém místě se pak ve stejné
kategorii umístilo město Krupka
se svou průmyslovou zónou.
Strategická zóna Triangle stále čeká na příchod silného zahraničního investora, který by
mohl vytvořit až deset tisíc pracovních míst. Při jeho hledání,
stejně jako na samotné přípravě
průmyslové zóny kraj úzce spolupracuje se zástupci CzechInvestu. Ocenění, které strategická průmyslová zóna Triangle
získala, může mít pro rozhodování zahraničních investorů poměrně velký význam. „Ve světě
se všeobecně podobným soutěžím a jejich výsledkům přikládá
značný význam. Je to vidět na
případu města Ústí nad Labem –
průmyslová zóna Severní Předlice, která získala v rámci této
soutěže ocenění loni. Její prestiž
tím výrazně vzrostla a v současné době tam již působí několik
silných investorů,“ připomněl vedoucí odboru hospodářské strategie kraje Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan Sixta.
Prostor bývalého vojenského letiště o rozloze 360 hektarů se na
plochu vhodnou pro příchod velkého investora mění již od roku

2002. Stát do tohoto procesu dosud investoval 392,4 milionů korun, které byly vynaloženy především na provedení demoličních
prací a na sanace starých ekologických zátěží. Ústecký kraj
z vlastního rozpočtu na přípravu
průmyslové zóny Triangle uvolní
zatím celkem 180 milionů, které by
měly být vynaloženy v průběhu
čtyř let – 2002 až 2005. Dosud bylo z této sumy vyčerpáno přibližně
110 milionů. Z peněz kraje jsou realizovány investice, například výkupy pozemků, náklady na zpracování dokumentací pro územní řízení a stavební povolení souvisejících dopravních staveb a přípojek
inženýrských sítí nebo příprava
projektové dokumentace vlastní
zóny (včetně změn územních plánů a zpracování zastavovací studie zóny). Kraj hradí ale i běžné
výdaje spojené s provozem stávajícího areálu - úpravy zatravněných ploch, spotřebu vody a elektřiny, provoz čistírny odpadních
vod, ostrahu celého areálu.

Samostatnou záležitostí je prezentace investičních příležitostí
v budoucí zóně Triangle na zahraničních i domácích veletrzích
investičních příležitostí. „Ústecký
kraj tak samozřejmě hradí také
výdaje spojené s touto prezentací
na rozhodujících akcích celoevropského významu, jako byly například veletrhy EXPOREAL Mnichov, MIPIM Cannes nebo URBIS Brno. Tyto akce nepřinášejí
odezvu okamžitě, ale posilují
image kraje jako vhodného prostoru pro vstup zahraničních investic nejen do zóny Triangle, ale
i do ostatních průmyslových zón
v kraji, ať již byly vybudovány na
zelené louce, nebo se jedná
o území charakteru brownfields,
kterých je v našem kraji velké
množství,“ připomněl Jan Sixta.
V současné době končí v prostoru zóny Triangle poslední demoliční práce. Zmizely tak všechny objekty, které v prostoru zóny
připomínaly její vojenské využití.
Poslední přišla na řadu vzletová
a přistávací dráha. Její demolice
byla zahájena 14. září a skončila
14. listopadu. Materiál z dráhy
bude obdobně jako v případě dříve demolovaných staveb plně recyklován a uložen na deponiích
v prostoru východní části bývalého letiště. Tento recyklát bude
využit při výstavbě komunikací

a dalších staveb v budoucí zóně
Triangle.
Po ukončení demoličních prací
bude v prostoru zóny Triangle
nadále pokračovat již jen taková
činnost, která v žádném případě
neomezuje aktivity jakéhokoliv
případného investora, který by
zde chtěl zahájit výstavbu svého
závodu. Jedná se o pokračování
sanačních prací na dekontaminaci podzemní vody a části zemin.
Úspěšnost sanačních prací prováděných v prostoru strategické
průmyslové zóny Triangle je potvrzována i zájmem domácích
i zahraničních odborníků seznámit se podrobně s výsledky i postupem sanace kontaminovaných
zemin metodou „ex-situ“. Ústecký
kraj společně s Dekontou prezentoval podrobně tyto činnosti
na mezinárodním veletrhu ochrany životního prostředí POLLUTEC, který se konal ve dnech 10.
až 12. listopadu 2004 ve Vídni.
Ústecký kraj na Pollutecu prezentoval zejména svoji organizační úlohu při zajištění koordinace postupu prací, kdy v jednom
čase a na jednom místě probíhaly rozsáhlé demolice bývalých
vojenských objektů a stejně rozsáhlé převozy kontaminovaných
zemin z míst kontaminace na dekontaminační plochu umístěnou
na bývalé vzletové a přistávací

dráze. Dekonta pak prezentovala
postup a výsledky vlastní dekontaminace využívající specializovaných kmenů půdních mikrobů,
jejichž působením bylo vyčištěno
z téměř 120 tisíc kubických metrů
zeminy více než 411 tun ropných

látek za pouhého půl roku. Tím
se tato dekontaminační akce stala jednou z největších a nejúspěšnějších sanačních a dekontaminačních akcí uskutečněných
na území naší republiky a pravděpodobně i v celé Evropě.
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Při letošním oceňování průmyslových zón bylo zastoupení Ústeckého kraje několikanásobné. Kromě hejtmana
Jiřího Šulce, který převzal cenu pro zónu Triangle, se závěrečného slavnostního fotografování oceněných zúčastnil i místostarosta Rumburku a krajský zastupitel Darek Šváb (dnes již staronový), který převzal ocenění pro
průmyslovou zónu Rumburk

Pﬁedstavujeme
nové krajské
zastupitele

V Krušných horách vznikne nový přírodní park
Kraj v číslech
Do 1. listopadu mohli studenti vysokých škol podávat
žádosti o Stipendium Ústeckého kraje. Žádost podalo
celkem 68 studentů, z toho
24 studentů a 44 studentek.
Žadatelé podle regionů:

15 z Ústecka
12 z Mostecka
9 z Chomutovska
9 z Teplicka
8 z Litoměřicka
8 z Děčínska
7 z Lounska
Nejvíce žadatelů bylo z Univerzity J. E. Purkyně (24), Univerzity Karlovy (13) a ČVUT (7).

V Krušných horách vznikne
nový přírodní park Flájská údolí téměř na konci svého volebního
období Rada Ústeckého kraje
přijala nařízení, kterým ho vymezila a stanovila omezení při využití jeho území. Park Flájská
údolí se nachází ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Litvínov a Teplice. Přírodní
park leží v obvodu územní působnosti obcí Český Jiřetín,
Lom, Klíny, Nová Ves v Horách,
Litvínov, Meziboří, Osek, Háj
u Duchcova, Hrob, Mikulov, Moldava.
Posláním přírodního parku
Flájská údolí je zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa (zalesněné příkré
svahy Krušných hor členěné hlubokými údolími s četnými prameništi a toky, hřebenové partie
Krušných hor s mozaikou podmáčených až rašelinných ploch,
plochých bezlesých niv toků, lesních porostů a horských luk). Vyhlášením parku chce kraj chránit

toto území před činností snižují
cíjeho přírodní a estetickou hodnotu tak, aby byla zároveň zachována
možnost
trvalého
a únosného hospodářského a rekreačního využití území směřujícího ke stabilizaci a rozvoji života
v obcích.
Principem ochrany krajinného
rázu místa je zachování prvků
typických zejména pro vzhled
a strukturu krajiny při současném omezení zásahů a aktivit
s negativním dopadem na ně.
Jde zejména o omezení umisťování urbanisticky nevhodných
staveb a zařízení (výškové budovy, nadzemní liniové stavby
atp.), omezení aktivit, kterými
se mění vzhled prostředí (terénní úpravy, těžba nerostů) a mění se využívání území a skladba
a struktura lesních a zemědělských pozemků. V rámci ochrany území parku by měl být také
kladen důraz na údržbu a obnovu drobných technických prvků
dokládajících historické využí-

vání krajiny. Omezení využití
území pak spočívá především
v povinnosti získat k aktivitám
definovaným nařízením kraje
(který vymezuje přírodní park
a stanovuje omezení využití jeho území) souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody.
Péči o území přírodního parku
Flájská údolí bude vykonávat na
základě zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, Ústecký kraj. Tato péče bude probíhat jak v rovině koncepční, tak
i v rovině přímých finančních
podpor vybraných aktivit, které
budou přispívat k rozvoji přírodního parku. Půjde například o vybudování základního informačního systému (informační tabule,
tištění průvodce atp.) nebo vymezení hranic přírodního parku
přímo v terénu.
Do nového přírodního parku Flájská
údolí bylo zařazeno také Grünwaldské vřesoviště
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Informaãní servis
Na volnočasové a sportovní aktivity dětí a mládeže je v příštím roce
Ústecký kraj připraven uvolnit 26,9
milionů korun. Budou rozděleny prostřednictvím dotačních titulů Sport
pro všechny a Volnočasové aktivity
dětí a mládeže, jejichž vyhlášení pro
rok 2005 schválila na svém posledním jednání krajská rada (z prvního
volebního období). Definitivní částky
k rozdělení v těchto programech budou stanoveny až schválením rozpočtu kraje zastupitelstvem, v návrhu
se počítá se 17,8 milionu korun pro
program Sport pro všechny a 9,1 milionu pro program Volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tyto dotační programy jsou připraveny a čekají na
projednání a odsouhlasení v krajském zastupitelstvu.
V programu Sport pro všechny
bude možno žádat o příspěvek mi-

mo jiné na pořádání sportovních
a tělovýchovných akcí mezinárodního, republikového a krajského významu v Ústeckém kraji včetně akcí
pro zdravotně postižené nebo na
materiální a technická vybavení
sportovišť. V programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže bude
možné žádat vedle dalších o příspěvky na projekty mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže, táborovou činnost, k podpoře vzniku
a rozvoje činnosti informačních center dětí nebo na odbornou přípravu
a vzdělávání pracovníků pracujících
s dětmi. Veškeré podrobnosti k těmto dotačním programům budou dostupné na elektronické i klasické
krajské úřední desce a jejich plné
znění naleznete také v sekci Dotace
a granty na internetových stránkách
www.kr-ustecky.cz.

MÛj názor...

Dokončit nastartované a dál rozvíjet kraj
– úkol pro nové zastupitele
Občané Ústeckého kraje ve volbách do krajského
zastupitelstva dali mandát zástupcům tří politických
stran. V zastupitelstvu tak zasednou zástupci Občanské demokratické strany, Komunistické strany Čech a
Moravy a České strany sociálnědemokratické. Zeptali
jsme se lídrů krajských kandidátek, co chtějí v nejbližších čtyřech letech udělat pro občany tohoto kraje.

Z jednání zastupitelů
● Zastupitelé Ústeckého kraje na
své poslední schůzi projednali
a schválili vyrovnaný rozpočtový výhled na období let 2005 až 2009.
Rozpočtový výhled je sestaven na
základě potřeb vycházejících z dlouhodobých záměrů kraje. Obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách
a o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobých záměrů.
● Jedním z témat, kterým se zastupitelé zabývali, byl také připravovaný materiál „Koncepce a směry
rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí Ústeckého kraje“. Tato koncepce je zpracovávána odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu ve spolupráci s zemědělskými odborníky pro jednotlivé
úseky a sektory zemědělské výroby

a za účasti odborníků Univerzity J.
E. Purkyně, agrárních komor, zemědělských agentur a mnoha dalších
subjektů. Měla by sloužit jako podklad pro všestranný rozvoj území
kraje, sumarizovat základní možnosti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji a definovat podmínky a potřeby zemědělců a zemědělských společností
v jednotlivých oblastech zemědělské
výroby.
● Pravidla právní pomoci, kterou
kraj nabízí osobám ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími
Benešovy dekrety, byla upravena.
Podle rozhodnutí zastupitelů bude (ODS)
pomoc poskytována pouze fyzickým
Během své další práce v samoosobám. Z pravidel byly vyjmuty
právnické osoby, respektive obce, správě Ústeckého kraje chci předekterým pomoc v této věci již poskytu- vším navázat na to, co se nám povedlo v prvním volebním období,
je stát.
a dokončit věci rozpracované. Konkrétně to znamená, že v nadcházejícím volebním období chceme pro
občany Ústeckého kraje získat především nové pracovní příležitosti
a usilovat o hospodářské oživení
regionu. Budeme proto pokračovat
v naší snaze přivést strategického
investora do průmyslové zóny Triangle. Jeho příchod by byl významným impulsem pro ekonomický rozdefinován velikostí školy, počtem žáků voj kraje a vybudování velkého výa zaměstnanců a v neposlední řadě robního podniku by dalo práci tisíi druhem vnitřních a vnějších ohrožení. cům zdejších nezaměstnaných.
Pro snížení vysoké nezaměstnaPřed zavedením tohoto systému proběhlo proškolení zástupců 161 škol nosti v našem regionu však nejsou
důležité jen velké společnosti, ale
a školských zařízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že se i drobní a střední podnikatelé. Ekojedná o mimořádnou akci většího nomické prostředí, v němž vyvíjejí
rozsahu, předpokládá krajský úřad svou aktivitu, jim musí umožňovat
také zapojení obcí a základních škol rozvoj. Budeme proto nadále vyvído tohoto systému. Oddělení mimořádných situací krajského úřadu je
připraveno poskytnout případným
zájemcům podrobné informace a také praktickou ukázku funkčnosti celého systému. Rozšíření informačního systému SYPOS 2003 na území
celého kraje by znamenalo zabezpečení školní mládeže v době nenadálé mimořádné situace.

Jiří Šulc

Informace pro obce
Školy v kraji budou připraveny
na mimořádné situace

Ústecký kraj je třetím krajem
v rámci České republiky, který ve
svých školách a školských zařízeních zavedl informační systém SYPOS 2003. Tento sytém slouží ke
zpracování plánů krizové připravenosti s ohledem na nutnost zabezpečit aktuální vzájemné vazby mezi
jednotlivými složkami při řízení záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné situace.
Informační systém umožňuje velice
rychle vytvořit na jednotlivých školách
v jednotné formě a obsahu potřebnou
dokumentaci, například evakuační plány, seznamy evakuovaných osob nebo
pokyny pro nouzové ubytování a stravování. Systém přitom zohledňuje
zvláštnosti prostředí škol a školských
zařízení. Rozsah a obsah plánů je pak

Nav‰tívili nás

Vlastimil Balín
(KSČM)

O problémech krajského zdravotnictví diskutovala 1. listopadu v Děčíně ministryně zdravotnictví Milada Emmerová se zástupci regionálních zdravotnických
zařízení. Setkání se zúčastnil Jaroslav Foldyna. Ministryně informovala přítomné například o připravované reformě zdravotnictví a jejích dopadech na kraje
a jednotlivá zdravotnická zařízení nebo o problematice zajištění ambulantní
pohotovostní péče a souvisejících legislativních změnách. Odpověděla také
na řadu dotazů, které směřovaly především k financování zdravotní péče a nastavení sítě zdravotnických zařízení na úrovni kraje.

Když získat, tak větší důvěru politiků u občanů. Kultivovat politickou
scénu kraje, aby se sjednocovala
na řešeních problémů trápících občany Ústeckého kraje namísto
dnešního častého rozdělování a politikaření. Předpokladem je aktivní
zapojení všech zvolených zastupitelů do práce výborů a komisí. Organizování školení a kurzů pro zastupitele kraje k aktuálním problémům souvisejícím s výkonem jejich
mandátu. Pravidelněji a častěji by
měla jednat zastupitelstva kraje, více komunikovat s nižšími stupni samosprávy, zkvalitnit servis pro

jet tlak na vládu a centrální legislativní orgány, aby z českého právního řádu zmizely další socializující
prvky, které obecně brání rozvoji
zaměstnanosti, například liknavost
obchodních rejstříkových soudů,
diskriminační podmínky pro podnikatele v zákoníku práce, demotivující systém sociálních podpor a podpor v nezaměstnanosti, kterých
zneužívají ti, kteří si je ani nezaslouží.
Pokud jde o hospodaření samotného kraje, pak je samozřejmostí
vyrovnaný rozpočet, na rozdíl od
vlády ČR chceme hospodařit s rozpočtem kraje rozvážně a nebudeme
naše občany zbytečně zadlužovat.
Pro další rozvoj kraje má zásadní
význam také jeho moderní dopravní
napojení na zbytek České republiky
i naše německé sousedy. Jen tak
bude moci náš region těžit ze své
příhraniční polohy. Urychlená dostavba dálnice D8 a zkapacitnění
rychlostní komunikace R7 jsou tedy
jasným úkolem. Pokud jde o D8,
v posledních týdnech došlo k výraznému posunu, podařilo se nastartovat dialog s ekologickými aktivisty
a věřím, že situace kolem její dostavby bude v tomto duchu pokračovat.
Výčet toho, co chceme získat pro
náš kraj a občany, by mohl být ještě dlouhý. Musíme se dál intenzivně věnovat problematice zdravotnictví, protože naši občané potřebují kvalitní a dostupnou lékařskou
péči, je zde také oblast školství,
kde je třeba fungování zefektivnit
a nastavit tak, aby absolventi našli
uplatnění na trhu práce. Potřebujeme toho ještě hodně udělat v oblasti stipendií a dalších příležitostí,
jak zatraktivnit tento region pro mladé a vzdělané lidi, jak je sem nalákat a udržet je tu. Během uplynulých čtyř let jsme mnoho vykonali,
ale mnoho práce na nás také ještě
čeká.

kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě Martin
Mandík.
Tato komora spolu s Českou
komorou architektů převzaly nad
oběma soutěžemi garanci. „Ústecký kraj jsem za čtyři roky procestoval křížem krážem a mám
pro vás dobrou zprávu - zašlých
starých staveb rychle ubývá, výrazně se na nich podepisuje řemeslný um a šikovné ruce vás,
stavebníků,“ uvedl Jiří Šulc v průběhu slavnostního ceremoniálu.
Stavbou roku 2004 v Ústeckém kraji byla vyhlášena budova

v Ústí nad Labem, která vyplnila
proluku na křižovatce ulic Pařížská - Velká Hradební (pobočka
E-banky). Cenu včetně symbolického šeku na 30 tisíc korun převzal ústecký architekt Zdeněk
Havlík. Porota ocenila dotvoření
urbanistické situace neuzavřeného nároží, velkoměstský charakter i její logické navázání na existující zástavbu. V kategorii Stavba roku 2004 byla udělena také
dvě čestná uznání, za díla „Krajina s lidmi - cesta přátelství“
v Bílce architekta Ivana Noska
a železniční most na trati Děčín Oldřichov architekta Petra Ša-

Jaroslav Foldyna
(ČSSD)

Charakter sociální demokracie
předem vymezuje náš přístup k řešení problémů, náš pohled na krajskou politiku určuje solidarita a sociální cítění, které jsou ale bez hospodářské prosperity jen prázdnými
slovy. Nechceme a nebudeme
podporovat flákače a příživníky,
chceme dát lidem šanci vytvořit
důstojné podmínky pro život všem
generacím. V rámci politického
soupeření jsme pak vstřícní každému podnětu, jenž bude pro náš
kraj přínosem. V nastávajícím volebním období se budeme snažit
co nejméně odchýlit od volebního
programu, který jsme nazvali Programem prosperity.
Ústecký kraj má dvě zásadní priority, které přímo či nepřímo ovlivňují náš současný život. Středobodem našeho působení v krajském
zastupitelstvu v období 2004-2008
pro nás zůstává vzdělání a dopravní infrastruktura – vnímáme je
jako základní předpoklad prosperity každého občana i celého kraje
a jejich kvalita a dostupnost je pro
naši budoucnost stěžejní.
Můžeme vycházet ze čtyřletých
zkušeností z koalice s ODS. Byla
naprosto věcná, pragmatická, samozřejmě v ní čas od času docházelo k vážným názorovým střetům,
ale obě strany se při nich dokázaly
chovat racionálně. V současné době vzniká nová podoba politické
reprezentace Ústeckého kraje
menší obce v grantových progra- a my bychom v ní chtěli udržet pomech a plánech jejich rozvoje zornost zaměřenou na naše prioriapod.
Chceme se zasadit o dokončení
výstavby průmyslové zóny Triangle, aby se v ní začala vytvářet nová pracovní místa ještě před vypršením mandátu. V souvislosti s tím
řešit i otázky dopravy pracovní síly
do zóny. Dokončení podstatné
části páteřních komunikací kraje
(D8, R6, R7, R13). Zpracovat konkrétní plán oprav, údržby a rekonstrukce komunikací spravovaných
krajem. Dokoupit další soupravy
vah na automobilovou nákladní
dopravu. Kraj jako jeden z největších zaměstnavatelů by měl zpracovat konkrétní program zaměstnanosti v organizacích, jejichž je
zřizovatelem. Určitě se na jednom
z prvních zastupitelstev budeme
muset vrátit k rozpočtovému výhledu na jednotlivé roky volebního období s ohledem na zvýšené rozpočtové určení daní.
Nejpozději do poloviny roku
2005 je nutné zpracovat koncepci
zdravotnictví kraje, dořešit otázky
integrovaného záchranného systému, dobudování centralizované rychlé zdravotnické pomoci, v součinnosti s obcemi dořešit otázky
pohotovostní zdravotní a lékárenské služby.
Pravidelně chceme hodnotit plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém
kraji, dopracovat a realizovat institut krajského stipendia.

Stavba a Fasáda roku 2004 jsou známy
Která z mnoha budov postavených za poslední roky v Ústeckém kraji by mohla získat titul Stavba roku 2004, to se rozhodla už podruhé zjistit Okresní
hospodářská komora v Litoměřicích. Vyhlásila proto druhý ročník soutěžní přehlídky a k ní připojila i první ročník soutěže Fasáda Ústeckého kraje 2004. Vyhlášení výsledků a předání cen
proběhlo 4. listopadu 2004
v prostorách zámku v Trmicích
u Ústí nad Labem, ceny předávali hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, jenž držel nad soutěží
záštitu, a předseda oblastní
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fránka. Cenu za prvenství v soutěži Fasáda roku 2004 převzal
architekt Pavel Břežanský za mimořádně zdařilou realizaci rekonstrukce stavby Koldům v Litvínově, který je technickou památkou. I v této kategorii byla
udělována čestná uznání, získali
je v obcích Březno na Chomutovsku a v Teplicích. „Posláním
soutěží Stavba a Fasáda Ústeckého kraje 2004 bylo nalézt nejkvalitněji a nejestetičtěji provedenou fasádu nebo stavbu reprezentující architektonickou a stavební kulturu v regionu,“ vysvětlil
Martin Mandík.

ty. Klademe důraz na rozvoj vzdělanosti a na řešení dopravní obslužnosti, kterou chápeme jako
součást sociální politiky. I nadále
se budeme snažit zamezit některým nápadům týkajícím se privatizace nemocnic. Chci ale zdůraznit,
že v řadě krajů se kolem těchto témat vedou velice tvrdé a silně ideologizované spory, kdežto zde na
Ústecku jsme diskutovali věcně.
Myslím že i díky tomu Ústecký kraj
patří k regionům, v nichž nestávkují lékaři a kde se - až na Mostecko
- nebouří učitelé.
Často jsem hovořil o dopravní
infrastruktuře, o tom, jak je její
současná podoba pro kraj nedostatečná. Nyní máme možnost navázat na tlak, který jsme se naučili
vyvíjet na centrální instituce. Proto
budeme stále usilovat o masivní
investice do silniční sítě, labské
vodní cesty a železničních cest,
které v současnosti ani zdaleka
nevyhovují nárokům a potřebám
dnešní doby a rozvoji hospodářského růstu, o který usilujeme.
Kvalita i kapacita těchto dopravních cest brzdí zejména náš průmyslový rozvoj. Musíme dosáhnout toho, aby region začal konečně těžit ze své strategické polohy
na česko-německé hranici. Bude
nutné získat nemalé finanční prostředky jak ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z mezinárodních zdrojů. Naším prvořadým cílem tedy zůstává dovybudování
dálnice
D8,
naléhavě
potřebujeme dobudovat rychlostní
komunikaci 13/1 z Karlových Varů,
Klášterce, Chomutova, Mostu, Teplic až do Liberce, potřebujeme
vybudovat silnici 1/7, to je spojení
Praha-Chomutov-průmyslová zóna
Triangl až k Hoře Sv. Šebestiána.
Bez toho se neobejdeme.
Ale to není jediná priorita našeho možného budoucího působení
v krajské samosprávě. Například
mnoho z našich současných problémů, zejména v oblasti zaměstnanosti, je spojeno s kvalitou
vzdělání obyvatel našeho kraje.
V možnostech krajské samosprávy je zejména prvek motivace
a zde budeme rozhodně usilovat
o rozšíření programu krajských stipendií, rádi bychom dosáhli podpory zejména těch studijních oborů, kterých je v našem kraji nedostatek a které budou reflektovat
potřebu místních hospodářských
subjektů.

Dům na křižovatce ulic Pařížská a Velká Hradební v Ústí nad Labem, držitel
titulu Stavba roku 2004

Stavba roku 2004

Fasáda roku 2004

Dostavba proluky Pařížská – Velká
Hradební
Ing. arch. Zdeněk Havlík
● Administrativní skladovací areál firmy
Hennlich - Litoměřice
Ing. arch Zuzana Hamanová
● Rekonstrukce Severočeské plynárenské, a.s. Ústí n. Labem
Ing. arch. Rudolf Bergr

●

●

Koldům - Litvínov
Ing. arch. Pavel Břežanský
● Rekonstrukce věže roudnického zámku
Ing. Petr Pícha
● Oprava fasády Městského divadla
v Žatci a obnovení původního vstupu
Ing. arch. Jiří Vaníček, Petr Bažant

čestné uznání
Zdravotní středisko a dům
s pečovatelskou službou – Březno
Ing. Jiřina Langerová, Arch. Antonín Werner
● Oprava bytového panelového domu
Pod Školou 242/1-249/15 – Teplice
Ing. Petr Svítil
●

čestná uznání
Krajina s lidmi – realizace cesta přátelství - Bílka Ing. arch. Ivan Nosek
● Most na trati ČD Děčín – Oldřichov
Ing. arch. Petr Šafránek
●
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Program mimoškolní výchovy
má za sebou první úspěšný rok
Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj, který vyhlásil Ústecký kraj, má
za sebou první rok života. Od prosince minulého roku
mohli díky ní žáci základních a středních škol z Ústeckého kraje poznávat přírodu, věnovat se jezdectví nebo prohlubovat své znalosti o zdravovědě. Zájem škol
o tento program byl během uplynulého školního roku
značný. Dosud na týdenní pobyty vyjelo více než 1200
žáků ze 45 krajských a obecních škol.
Problematikou výjezdů žáků se
Ústecký kraj začal zabývat již
v roce 2001. Vedla ho k tomu
především snaha nabídnout školám a jejich žákům možnost
vzdělávacích pobytů, které by netradiční formou přispěly k jejich
všestrannému rozvoji. Na rozdíl
od zaniklých škol v přírodě je záměrem kraje, aby žáci vyjížděli
v menších skupinách a vzdělávání by nemělo formu klasického
vyučování. Expertní skupina pro
školy v přírodě, kterou zřídila
dnes již bývalá Rada Ústeckého
kraje, proto vypracovala koncepci
nového modelu mimoškolní výchovy. Zastupitelé následně roz-
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hodli o tom, že její životaschopnost a zájem škol o ni bude ověřen v rámci pilotního projektu.
V rámci poptávkového řízení
expertní skupina vybrala provozovatele tří zařízení, která se na
programu podílejí: Dětská ozdravovna v Jetřichovicích, AVIS Nové Křečany a NATURA Rumburk.
Tato zařízení předložila program
pro skupinu žáků od 10 do 19 let,
zpracovaný na pět dnů. Ten vždy
vychází z možností, zázemí
a umístění vybraného zařízení.
Nabídka programů je pestrá. Žáci
se seznamují se základy první
pomoci, prohlubují své znalosti v
environmentální výchově,
po-

znávají přírodu nebo sportují. V
Nových Křečanech se mohou věnovat také jezdectví nebo se seznámit s rybářstvím a myslivostí.
„Dvě třídy z našeho gymnázia vyjely právě do Křečan a musím
říct, že týdenní pobyt měl u žáků
jednoznačný úspěch. Studenti se
v rámci připraveného programu
věnovali například jezdectví nebo
práci s porcelánem a keramikou,
většina studentů je z města a připravený program je zaujal,“ řekl
učitel Ctirad Vaník z Gymnázia
Bílina.
Ústecký kraj školám přispěl celková výše projektu pro roky
2003 a 2004 činila 1,125 milionu
korun. Z těchto peněz kraj pobyty žáků dotoval částkou sto korun na žáka a den, tedy přibližně
pěti sty korunami na pobyt, což
je přibližně polovina nákladů.
Zbylou částku hradí rodiče. I pro
školní rok 2004/2005 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo finanční spoluúčast na výjezdech
žáků za stejných podmínek jako
v uplynulém školním roce.
Program mimoškolní výchovy
bude mít také vlastní logo. Jeho

návrh vzejde z výtvarné soutěže, kterou na začátku září vypsal odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Z krajských
škol přišlo do soutěže celkem 52
prací. Na základě vítězné práce
Jakuba Zdichynce bude pro potřeby programu mimoškolní výchovy vytvořena a zaregistrována ochranná známka Program
aktivního života "PAŽIT". Tuto
známku bude Ústecký kraj propůjčovat zařízením realizujícím
program vždy na období jednoho
roku. Přidělením známky chce
kraj deklarovat svou záštitu a finanční podíl na zabezpečení programu v daném zařízení.
Jedinou nevýhodou, kterou pilotní testování programu mimoškolní výchovy odhalilo, je
v současné době soustředění
všech tří rekreačních zařízení na
sever kraje, což pro školy ze
vzdálenějších lokalit zvyšuje cenu dopravy. Do budoucna by Ústecký kraj rád počet těchto zařízení zvýšil. Žáci by mohli vyjíždět
například i do Krušných hor nebo
Českého středohoří.

Projekty z EU stojí na startu
Ústecký kraj již začal posuzovat projekty, které se ucházejí
o finanční podporu z Evropských
fondů. Krajská pracovní skupina
složená ze zástupců krajské samosprávy, krajského úřadu a ministerstev hodnotí předkládané
záměry z hlediska priority a významu pro další rozvoj regionu.
Posuzuje se také kvalita a úplnost předložených podkladů. Pokud je projekt krajem doporučen,
je dále hodnocen v národní pracovní skupině. Bez doporučení
kraje nemůže být do tohoto projednávání vůbec postoupen. Kraj
tímto způsobem sám nastavuje
priority v oblasti financování své-

ho rozvoje z evropských finančních zdrojů.
Krajská pracovní skupina se
sešla zatím třikrát. Poprvé k žádosti do Kohezního fondu, kterou
podalo Sdružení obcí Śluknovského výběžku pro projekt „Zlepšení vodohospodářských poměrů
ve Šluknovském výběžku“. Podruhé se zabývala žádostí o dotaci na výstavbu kanalizací, kterou
Státní fond životního prostředí doporučil k projednání na dotaci
z Operačního programu infrastruktura Fondu soudržnosti,
a potřetí žádostí Severočeské vodárenské společnosti k záměru
projektu Čisté Labe - první etapa.

Nové sanity pro pacienty z hor
Ústecký kraj koupil pro zdravotnickou záchrannou službu
čtyři nové sanitní vozy. Jedná se
o moderní vozidla na podvozku
Volkswagen Transporter T5. Ze
svého rozpočtu na jejich nákup
kraj vyčlenil 8 milionů korun. Nové vozy jsou vybaveny ABS
+EDS, airbagem u řidiče, zesíleným stabilizátorem, zesílenými

tlumiči, zesíleným pérováním,
vysokou střechou a zvýšenou
nosností o 200 kilogramů.
Vozy budou sloužit lidem
v oblastech s delšími dobami
dojezdu a horší dostupností
v případě nutné pomoci, zejména v Podkrušnohoří na Chomutovsku, Mostecku a ve Šluknovském výběžku.

Nové bydlení pro klienty ústavu
sociální péče v České Kamenici
Tréninkové byty pro klienty kolaudovali v Ústavu sociální péče
v České Kamenici, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj. Byty byly vybudovány v památkově
chráněné stavbě, jedné ze dvou
budov tvořících areál českokamenického ústavu, v rámci rekonstrukce, na kterou Ústecký
kraj ze svého rozpočtu vyčlenil
5,95 milionů korun.
Projektanti i stavebníci v průběhu stavebních prací plně respektovali připomínky památkářů,
exteriér i interiér stavby zachoval
historický ráz typické stavby česko-saského příhraničí. Cílem rekonstrukce byla zejména úprava
vnitřních dispozic. V objektu
vznikla standardní bytová jednotka pro osm klientů, s oddělnými
ložnicemi, společnou kuchyňkou,
jídelnou a obývacím pokojem.
„Rekonstrukce měla jediný účel zkvalitnit bydlení pro klienty podle
nových standardů a vytvořit tak

podmínky pro jejich integraci,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje Anna Horká. V průběhu rekonstrukce současně proběhly
i výměny technicky dožitých prvků, například trámů napadených
houbou. Z krajské dotace byly
dále uhrazeny repase dveří,
oken, vnější omítky, položeny nové dlažby a bylo provedeno i zateplení půdních prostor. „V tomto
zařízení je naplánována na příští
rok přestavba hlavní budovy,
i zde je cílem zkvalitnění bydlení
a zajištění většího soukromí pro
klienty, kteří nyní žijí v mnohalůžkových pokojích, po rekonstrukci
by měly vzniknout převážně
dvoulůžkové, výjimečně třílůžkové pokoje,“ přiblížila Anna Horká.
Navrhované náklady rekonstrukce činí odhadem 25 milionů korun, ovšem o uvolnění finančních
prostředků již bude rozhodovat
nové krajské zastupitelstvo.

Zda je lůžko pro pacienty pohodlné, to si při slavnostním předávání sanity
Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje vyzkoušel Jiří Šulc

Ptáme se vás...

Pomoc pro Kovářskou a Horní Podluží
Obce Kovářská a Horní Podluží se ocitly v mimořádné situaci a požádaly Ústecký kraj o pomoc. Oběma žádostem kraj vyhověl. Horní Podluží požádalo
o příspěvek na opravu budovy
obecního úřadu, k jejímu poškození došlo pádem boileru, který
způsobil narušení vodoinstalace
a vytopení objektu. Vzniklé škody na obecním majetku znalecký posudek a revizní zprávy vyčíslily na 1,2 miliony korun
a obec od Ústeckého kraje obdrží účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 510 tisíc korun v rámci
programu reprodukce majetku
obcí. Vážné důvody jsou i za žádostí obce Kovářská, které byla

v rámci programu reprodukce
majetku obcí přiznána účelová
investiční dotace ve výši 490 tisíc korun. Obec požádala o pomoc kvůli vážné situaci v oblasti
zásobování obyvatelstva teplem
a teplou vodou z důvodu nefunkčnosti regulace teplovodního rozvodu, firma vyrábějící
komponenty pro stávající nefunkční zařízení už ukončila
svou činnost. Odborné firmy pro
obec nalezly jiné řešení regulace, ovšem finanční částka nutná
pro realizaci záměru byla pro
obecní rozpočet příliš vysokou
zátěží. Peníze pro opravu teplovodního rozvodu ale ve svém
rozpočtu nalezl Ústecký kraj.

Praha se chlubí kuriozitami
z muzeí našeho kraje
Putovní
výstava
Kuriozity
z muzeí Ústeckého kraje dorazila
do Prahy. Poté, co si ji prohlédli
návštěvníci muzeí v Teplicích,
Lounech a Mostě, bude do prosince k vidění v pražském Lobkowickém paláci. Expozice sestavená z několika desítek exponátů, především kuriózních předmětů přechovávaných v depozitářích
muzeí zřizovaných Ústeckým
krajem, byla zahájena slavnostní
vernisáží v jízdárně Teplického
zámku 17. května 2004 v rámci
oslav Mezinárodního dne muzeí
a galerií a u příležitosti jejího zahájení se konal také I. sjezd muzejníků Ústeckého kraje.
Sbírky muzeí v regionu jsou
velmi rozsáhlé a rozmanité, řada
sbírkových předmětů je vystavena ve stálých expozicích jednotlivých muzeí. Putovní výstava se
skládá z informačních panelů
a vitrín s kuriózními exponáty.
Každému muzeu náleží jeden panel, na kterém jsou uvedeny nejdůležitější informace o daném
muzeu a jedna vitrína, kde jsou
vystaveny zajímavé exponáty
z jeho sbírek. Mezi největší zajímavosti, které je možno na výstavě spatřit, patří například popravčí

a mučicí nástroje z muzea v Litoměřicích, sada lékařského náčiní
z Regionálního muzea v Teplicích, různé druhy čepců a klobouků z Městského muzea v Ústí nad
Labem nebo housle vyrobené
z 3800 kusů vypálených sirek
z Oblastního muzea v Mostě.
Putovní
výstavy
Kuriozity
z muzeí Ústeckého kraje se
účastní krajské příspěvkové organizace; Regionální muzeum
Teplice a dále oblastní muzea
Most, Louny, Litoměřice, Chomutov a Děčín. Exponáty ale přispěly i další organizace - Muzeum města Ústí nad Labem, Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci, Soubor lidové architektury v Zubrnicích, Muzeum města
Duchcova a Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech.

Termíny konání putovní výstavy
Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje
Praha:
listopad - prosinec 2004
Chomutov:
leden - březen 2005
Litoměřice:
duben - květen 2005
Děčín:
červen - červenec 2005
Ústí nad Labem: srpen - září 2005
Žatec:
říjen - listopad 2005

„Vybavení kuchyňky jsme chtěli v modré barvě,“ vysvětlovala Eliška Bezoušková Haně Lukáčové a Zděnkovi Lavičkovi, kteří nové byty v České Kamenici
navštívili ještě jako členové historicky první krajské rady. Oba ale zasednou do
zastupitelských lavic i v příštích čtyřech letech

Do druhého volebního období
vstupuje kraj bez dluhu
Ústecký kraj je jako vůbec první kraj v České republice držitelem významného ratingového
ohodnocení A-. Poprvé ho získal
v roce 2003 a pro rok letošní ho
obhájil. Příznivé ratingové ohodnocení udělila Ústeckému kraji
oficiálně pražská společnost
CRA Rating Agency, a.s.
Region je podle hodnotitelské
komise stále charakterizován
z mezinárodního i lokálního hlediska jako ekonomicky stabilní
nadprůměrný subjekt, schopný
dostát všem závazkům. Agentura posuzovala současné výsledky hospodaření Ústeckého kraje,
rizika ovlivňující jeho budoucí
hospodaření a také hodnotila
současnou hospodářskou situaci
v regionu. Přiznala mu krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1,
vypovídající o velmi dobrém plnění závazků v momentě jejich dospělosti, dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni A-, udělovaný nadprůměrným subjektům
se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika a dlouhodobý lokální rating na úrovni czAa pro velmi
kvalitní subjekty s vysokou
schopností splácet své závazky.
„Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv stávající
hospodářská situace v regionu,
podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření

výroby stávajících podnikatelských subjektů. K udržení těchto
příznivých ratingových hodnocení ale musí Ústecký kraj splnit
několik předpokladů. Jeho reprezentace musí i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým
výdajům a být obezřetná k případnému čerpání komerčních
úvěrů,“ přiblížil některé závěry
závěrečného výroku CRA Rating
Agency vedoucí ekonomického
odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje Stanislav Dostál.
Zpráva ratingové agentury nicméně upozornila, že platný legislativní rámec financování krajů je
předurčuje k silné závislosti na
dotačních titulech z centrální
úrovně. „Jsou účelově vázané
a kraje tak mají velmi malou
možnost reagovat na konkrétní
potřeby svěřeného území dle
vlastního uvážení,“ uvedl dále
Stanislav Dostál. Přes tuto nedokonalost v legislativní oblasti Ústecký kraj každoročně hospodařil
nejen s celkovým přebytkem, ale
zejména s přebytky z provozního
rozpočtu, které využil na financování svých investičních akcí. Významným faktorem bylo ocenění
racionálního přístupu k hospodaření a z toho vyplývající jeho nulové zadlužení v současném,
z dlouhodobého hlediska nevyhovujícím systému financování
převedených kompetencí ze státu na kraje.

Poslední vyhlášené anketní téma navazovalo na fakt, že do konání
voleb do krajských zastupitelstev zbývalo jen několik týdnů. Připomínáme, že nás zajímalo, zdali je podle vás zastoupení žen v krajské
samosprávě dostatečné. K tématu se vyjadřovali i někteří členové
tehdejšího zastupitelstva a jejich názory lze v shrnout v konstatování, že žen je v politice obecně velmi málo, ovšem jejich širší uplatnění je v současné době realizovatelné jen obtížně.
Než se seznámíme s postřehy, kterými jste doplnili anketní kupóny, pojďme se podívat, jak s počtem žen v krajském zastupitelstvu
volby zamíchaly. Řečeno strohou matematikou, k žádné změně nedošlo, v předešlém i v tomto nově zvoleném se o pětapadesát mandátů dělí 46 mužů a 9 žen. Ubylo ale poslankyň z řad KSČM a přibylo jich v řadách ODS a ČSSD.
A jak toto téma oslovilo vás? Čtenář Pavel S. z Chomutova označil
svůj kupón s odpověďmi otazníkem vloženým mezi možnosti ANO/NE
a doplnil, že příčina rozhodně není ve schopnosti žen. Podle jeho názoru záleží jen na tom, jak která politická strana sestaví svoji kandidátku.
K podobnému závěru došel i Alois Rytíř z Žatce, který na svém anketním lístku jako jeden z mála zatrhl odpověď ANO. Na poměrně nízké zastoupení žen v politice se nelze dívat z hlediska biologického, politika je
fórem názorů a stanovisek a šanci prosadit ty své dostávají takoví politici, kteří umí přesvědčit ostatní. V došlých odpovědích ovšem převažují
odpovědi záporné. Pan Karel L. z Teplic navrhuje, že politické strany by
své kandidátky měly skládat tak, aby se muži a ženy střídali v pořadí 1,
3, 5 atd., což by odráželo skladbu české populace. Čtenářka Dagmar
T., opět z Teplic, říká, že žen je v politice málo a je to škoda. Určitě by
totiž podle jejího názoru bezohledně nedevastovaly státní pokladnu pro
své požitky jako jejich mužské protějšky. Drobný dárek, který do losování věnuje Krajský úřad Ústeckého kraje, připadl po losování Evě Procházkové z Ústí nad Labem.
Jiří Šulc, Jaroslav Foldyna a Vlastimil Balín, krajští lídři politických
stran, jejichž členové po krajských volbách budou v příštích čtyřech letech rozhodovat o dění v našem regionu, vás na jiném místě dnešního
vydání seznamují se svými představami o tom, co je jejich prioritami
v nadcházejícím volebním období. A na totéž se ptáme i vás, zajímá
nás, co čekáte od nové krajské samosprávy? Protože se na tuto
otázku nedá odpovědět pouhým přitakáním nebo zamítnutím, napište
nám a přiložený kupón využijte k zaslání kontaktních údajů. Na vaše
ohlasy se už těšíme a věříme, že své komentáře a postřehy k vyplněným anketním kupónům připojíte. Na jednoho z vás opět čeká drobná
pozornost. V této souvislosti bychom rádi ujistili jednoho z pečlivých čtenářů, že rodné číslo pro případné získání výhry není zapotřebí a rozhodně nedoporučujeme jeho uvádění na lístku zasílaném obyčejnou poštou.
Kontaktujte nás na adrese Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení IVV,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo využijte e-mailu:
zatecka.r@kr-ustecky.cz.

✁

Kupón
Co očekáváte od nové krajské samosprávy
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 jako kontakt při případné výhře!
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Kdo vás bude zastupovat v krajském zastupitelstvu
ve volebním období 2004-2008

V novém zastupitelstvu Ústeckého
kraje zasedne opět 55 zastupitelů - 28
z ODS, 17 z KSČM a 10 z ČSSD. Získali
od voličů mandát k tomu, aby řídili chod
kraje a rozhodovali o jeho dalším rozvoji.
Oslovili jsme ty, kteří ve volbách uspěli
a vyzvali je, aby se občanům v krajských
novinách představili vlastní krátkou charakteristikou. Záměrně jsme je poprosili,
aby tak trochu vybočili a zmínili se například o svých koníčcích či rodině. Vzhledem k tomu, že krajské noviny měly uzávěrku krátce po volbách, nepodařilo se
nám bohužel toto vyjádření získat od
všech budoucích zastupitelů
V Ústeckém kraji vyhrála volby do
krajského zastupitelstva na volební
období 2004-2008 Občanská demokratická strana, pro kterou hlasovalo
39,62 % oprávněných voličů. Druhé
místo patří Komunistické straně Čech
a Moravy (25,26 %) a na třetím místě
je Česká strana sociálně demokratická s 15,29 % hlasů. K volbám přišlo
25,37 procenta voličů, to je druhá nejnižší účast mezi kraji.

Zastupitelé ODS
● Ing. Jiří Šulc, 46 let, Most (ODS)
Politika je především službou veřejnosti. Volného času proto nemám tolik,
kolik bych si ho mnohdy i přál, ale ty
vzácné chvíle rovnoměrně dělím mezi
rodinu, sportování, turistiku a poslední
dobou také práci na zahradě. Jsem zahrádkář, pěstuju hlavně ovocné a okrasné stromy. Také miluju víno, hlavně to
z vinic tohoto kraje, zkouším ho i pěstovat. A mám ještě jednu zálibu - sestavuji
rodokmen naší rodiny a dost si zakládám na galerii obrázků svých předků,
kterou jsem si založil. Už jsem se dostal
do roku asi 1820 a taky jsem získal některé dost vzácné fotografie.
● Radek Vonka, 33 let, starosta
městské části, Ústí nad Labem (ODS)
Mou velikou zálibou je rybolov, respektive takzvaný Flyfishing, což je lov
ryb na umělou mušku. Tomuto koníčku
věnuji mnoho času, už i proto, že mám
tu čest být předsedou Ústeckého muškařského klubu. A moc se těším, až do
kouzla rybaření začnu zasvěcovat své
syny, Theodora a Alberta.
● Ing. Petr Fiala, 37 let, ekonom,
Teplice (ODS)
Jsem ženatý, mám dvě děti - dceru
Michaelu a syna Martina. Rád se projdu
po horách, zahraji košíkovou, případně
i tenis. Druhým rokem dálkově studuji
na Vysoké škole Karlovy Vary, obor
právní specializace- veřejná správa.
● JUDr. Milan Franc, 45 let, právník,
Děčín (ODS)
K mým celoživotním koníčkům patří
sport, zejména fotbal, který dosud aktivně provozuji. S rodinou se pak věnuji turistice, oblíbili jsme si zejména krásy
Česko-Saského Švýcarska, kde každoročně trávíme část své dovolené.
● MUDr. Vladimír Záhorský, 51 let,
dětský lékař, Podbořany (ODS)
V současné době pracuji v privátní pediatrické praxi v Lounech a jsem ředitelem polikliniky v Podbořanech. Již pátý
rok každoročně pořádám léčebné pobyty
pro nemocné děti v Chorvatsku. Společně s manželkou Evou máme tři dcery
a syna, nejmladší dvě děti ještě studují.
● Antonín Terber, 42 let, podnikatel,
Litoměřice (ODS)
Od prvních dnů se mi České středohoří stalo dobrou náhražkou šumavské krajiny a odmítám názory, že žijeme na „černém severu“. Mám rád zvlněnou a členitou krajinu a její ochranu považuji za velmi důležitý úkol lidstva. Jsem ovšem
zastáncem názoru, že člověk patří do přírody, že je její součástí, a proto mě děsí
snahy některých skupin zabránit lidem ve
vstupu do přírody. Čas s rodinou trávím
díky našemu společnému zájmu - jezdectví. Neuvidíte mě sice příliš často v sedle,
ale velice často mě ostatní potkávají jako
manažera a trenéra mé manželky a dcer.
● Robert Šatník, 50 let, technik,
Varnsdorf (ODS)
Jsem ženatý a se svou ženou jsme vychovali dva dospělé syny. Naší největší
zálibou je rybaření a rekreační lyžování.
● Jindřich Stádník, 57 let, sportovní
manažer, Chomutov (ODS)
Od dětství jsem se věnoval stolnímu
tenisu, nejprve jako aktivní hráč, později
jako trenér dospělých a zejména pak jako trenér mládeže, kde jsem vychoval
řadu úspěšných sportovců. Od roku

1992 jsem předsedou největší tělovýchovné jednoty v Chomutově. Jsem 36
let ženatý a se svou ženou jsme vychovali syna a dceru. Děti jsme vedli k aktivnímu sportu, oba jsme vystudovali vysokou školu a jsme úspěšní ve svém zaměstnání. I při velkém pracovním vytížení si kromě sportu najdu čas na kulturu
a zejména pak na rodinu, velkou radost
mi dělají dva malí vnuci.
PhDr. Vlastimil Doležal, 49 let,
ředitel, Litvínov (ODS)
„Problém znamená příležitost" - přitahuje mne řešení zdánlivě neřešitelných
záležitostí a nerad chodím vyšlapanými
cestičkami. Nejraději objevuji zapomenutá zákoutí Krušných hor, které považuji za naše nejkrásnější pohoří. Za nejlepší relaxaci považuji vyjížďky na kole
a v zimě lyžování. Nerad chodím pozdě
a marně se snažím udržet nějaký
systém v papírech, které se na mne valí
ze všech stran. Nejvíce si pochutnám na
obyčejných jídlech - škubánkách, cmundě, bramborových plackách - a z polévek si vždycky vyberu dršťkovou se slaným rohlíkem. Dávám přednost vínu od
soukromých vinařů, zvlášť když ho lze
chutnat přímo ve vinném sklípku.
● Mgr. Jan Kubata, 37 let, náměstek
primátora, Ústí nad Labem (ODS)
Krátké běhy jsem neměl rád. Výbušnost ve mně nikdy nebyla, zato vytrvalosti mám dost. V našem kraji je nutné
běžet ještě mnoho let, než se nám podaří zahladit doby minulé, ale já se na ten
běh těším. Důležité je, že nepoběžím od
nuly a sám. S těmi 27, co jsou se mnou
dnes na startovní čáře, poběžím rád.
● Ing. René Budjač, 47 let, technik,
Kadaň (ODS)
Na severu Čech, respektive v západní části našeho kraje, žiji už přes čtyřicet
let a i když nejsem pravý rodák, neměnil
bych. To je také jeden z důvodů, proč
chci pracovat v krajském zastupitelstvu,
hodlám pro Chomutovsko získat maximum dosažitelných finančních prostředků. Stále si ještě ale umím najít čas na
sportovní vyžití, jsem skutečně celoživotní sportovec. Z mých oblíbených
sportovních aktivit mi ale zbyl jen stolní
tenis, hraji okresní přebor. A ještě jednu
zálibu mám – chalupařím. Snažím se
vybudovat místo, kde jednou strávím
spokojený důchod a kam za mnou budou rády jezdit moje tři děti i s vnoučaty.
● Josef Kubal, 57 let, technik,
Most (ODS)
Mým krédem je korektnost a slušnost
v jednání, nesnáším podrazy. Myslím si,
že je málo věcí, které se nedají řešit,
ostatně sám slovo „nejde“ téměř nepoužívám. Je stresující nemít práci, když už
vám není 40 let – proto musíme snížit
nezaměstnanost v regionu. Doma mám
tři osobnosti - ženu, tchýni a jezevčíka,
mám tedy vždy s kým komunikovat. Volný čas věnuji sportu s mládeží, rodině
a přátelům.
● Miroslav Závada, 40 let, zástupce
starosty, Lovosice (ODS)
Jsem ženatý a s manželkou Janou
máme dvě děti, Michala a Janu. Ve
svém volném čase se věnuji rodině, cyklistice, turistice, jachtinku, squashi, filmu,
literatuře a cestování – možná bych řekl, že zálib mám hodně, ale času málo,
a tak se snažím všechno a všechny
spravedlivě podělit. Za jedny z nejhorších lidských vlastností považuji zlobu,
závist a podlost.
● Ing. Luděk Forman, 53 let,
podnikatel, Teplice (ODS)
Do krajského zastupitelstva vstupuji
s mottem Dejme šanci všem. Myslím
tím, že všichni máme nárok na slušný život a práci, solidní výdělek, dobré životní
prostředí, bydlení, vzdělání a také možnosti rekreace a odpočinku. Já sice přes
týden mnoho času nemám, ale přes víkend si aktivně odpočinu na chatě pod
Milešovkou, hodně se věnuji také jízdě
na kole nebo v zimě lyžování.
● Hana Lukáčová, 63 let, důchodkyně,
Česká Kamenice (ODS)
V politice i v osobním životě si cením
upřímnosti a zdravého rozumu. K mým
potěšením jednoznačně patří vnoučata,
s kterými i pro sebe znovu objevuji operu a vážnou hudbu, stálé potěšení nacházím v četbě nebo v turistických krásách Národního parku České Švýcarsko. A také mě těší vařit, zejména když
se sejde celá početná rodina.
● RNDr. Věra Mirvaldová, 55 let,
zástupkyně starosty, Louny (ODS)

● Radek Engl, 36 let,
zástupce starosty, Rumburk (ODS)
● Ing. Ladislav Hruška, 57 let,
podnikatel, Ústí nad Labem (ODS)
Jsem podnikatel v oboru finančnictví,
zkušenosti mám i z komunální politiky,
z mého působení v čele města Ústí nad
Labem, které jsem vedl jako primátor
v letech 1997 – 1999. Chci dosáhnout toho, aby tento kraj byl bohatý. A pokud si
potřebuji odpočinout, vyrazím i s manželkou a rodinou na túru do Lužických hor.
● Mgr. Helena Černá, 49 let, učitelka,
Duchcov (ODS)
Jsem učitelka na základní škole Jaroslava
Pešaty v Duchcově, pracuji tu už přes
dvacet let. Zkušenosti mám i z komunální
politiky, působila jsem jako místostarostka
v Duchcově. Odtud vím, jak jednat například jak s investory, tak i s občany města,
kteří si k nám přicházeli vyřizovat své běžné záležitosti. Při svém působení v krajském zastupitelstvu bych ráda pracovala
pro rozvoj školství. Vedle práce mám ale
i svůj volný čas. V něm se věnuji kolu nebo lyžím, podle období, a také jsem ráda
na své zahrádce.
● Mgr. Luboš Motl, 37 let, soudní
znalec, Meziboří (ODS)
Stále aktivně sportuji, běhám maratóny, surfuji, snowborduji, běhám se svým
psem, dávám hodiny spinningu, také
jezdím na horském kole, zkrátka žádnému sportu se nebráním a jsem na pohybu v pozitivním slova smyslu závislý. Ale
hodně pro mě znamená také rodina, se
synem Adámkem a dcerou Eliškou si
užívám ostatní volný čas, nejlépe na
chatě, kde nechybí i přátelé.
● Ing. Olga Haškovcová, 51 let,
učitelka, Dušníky (ODS)
● Ing. Jan Řehák, 43 let, zástupce
starosty, Chomutov (ODS)
Jsem rád, že mohu v krajském zastupitelstvu pokračovat v rozdělané práci. Stále
se držím hesla, s kterým jsem do krajské
politiky vstupoval už v první kampani –
tehdy i nyní tvrdím, že chci být krušnohorcem, protože s tímto pocitem tady žiji.
Jsem hrdý na tento kraj a velmi mě těší,
že i cizinci dokáží krásy a zvláštnosti našeho regionu ocenit. Jednou bych si velmi
přál, abychom se my všichni mohli pyšnit
takovým patriotismem, jaký cítím například
z Jihočechů nebo Moraváků. Ale nežiji jenom prací, velkou radostí je pro mne moje
dvouapůlletá dcera Maruška, stále mě také baví hudba, ať už vážná nebo rock ze
70. – 80. let a v současnosti velmi vážně
uvažuji o návratu mezi rekreační hráče
stolního tenisu.
● Mgr. Erich Knoblauch, 38 let,
učitel, Žatec (ODS)
Mým povoláním je učitel koncertní kytary na umělecké škole. Samotný pojem
„klasická kytara“ sice může u někoho vyvolávat dojem určité předurčenosti ke klasickému, tedy konzervativnímu myšlení, spíše
opak je pravdou. Jak v osobním životě, tak
v kantorské oblasti se snažím o uplatňování nových přístupů, metod, technologií
a myšlenek. Většinou mě upoutávají nová
a originální řešení, nebráním se ale ani
propojení tradičních a vyzkoušených hodnot s moderními možnostmi.
● Ivan Vepřek, 50 let, technik, Děčín
(ODS)
V roce 1990 jsme založili se společníky společnost RETO, s.r.o., kterou dodnes řídím. Ze svého prvního manželství
mám 2 již dospělé děti, dnes žiju ve
společné domácnosti s druhou partnerkou a její dcerou. K mým celoživotním
koníčkům patří technika, elektronika
a sport, zejména sjezdové lyžování
a sportovní střelba. ODS je jedinou politickou stranou, které jsem byl kdy členem. A právě členstvím v ODS a účastí
v komunální politice chci pomoci zejména k omezení byrokracie a vytvoření lepších podmínek pro podnikání a život
v regionu i celé České republice.
● Ing. Ivan Strakoš, 52 let, ekonom,
Mikulášovice (ODS)
Jsem spíše razantní člověk a do politiky jsem vstoupil hlavně proto, že se mi
nelíbí společenský systém v současné
podobě a rád bych dosáhl jeho změny.
Nechtěl jsem už jen pasivně přihlížet
a rozhodl jsem se, že obětuji něco z volného času, abych dosáhl toho, co jsem si
předsevzal. Ale i tak jsem se svých oblíbených činností nevzdal. Rekreačně lyžuji
a plavu, dokonce jsem předsedou mikulášovického sportovního oddílu s názvem
„Spojený klub triatlonu a tance“. Tanec je
totiž vedle sportu mojí další stálou záli-

bou, kterou nejen provozuji aktivně, ale
i pomáhám začínajícím dětským tanečním
skupinám u nás v Mikulášovicíh.
● Mgr. Petr Gandalovič, 40 let,
primátor, Ústí nad Labem (ODS)
Dokážu se radovat z drobností, protože si myslím, že o tom život je. Mám radost z výletů s třemi dcerami, i z toho,
že pravicová politika není mrtvá. Mám
radost z věcí, které se ve městě i v našem kraji začínají rodit, a mám ještě větší radost z věcí, klubajících se k lepšímu.
Rád bych, aby lidé o víkendech nejezdili
jinam, ale aby zůstávali v našem krásném okolí.
● PhDr. Václav Hofmann, 50 let,
ředitel divadla, Most (ODS)
● Jaromír Pospíšil, 54 let, ředitel
společnosti, Teplice (ODS)
Celý můj život je protkán sportem, od
dětství hraji tenis, jako dorostenec jsem
jedno utkání hrál za reprezentaci proti
Itálii s legendárním Adrianem Panatou,
potom přišla éra windsurfingu a samozřejmě lyže, které mě dnes v podstatě
živí, neboť pracuji jako ředitel organizace Sport Centrum Bouřňák, o.p.s., která
se zabývá provozem lyžařského areálu
Mikulov – Bouřňák. Realizuji se také
v lyžařské škole SNOW, kterou projde
za sezónu kolem 120 dětí. Jsem také
zastupitelem města Teplice a členem
sportovní komise.

Zastupitelé KSČM
● RSDr. Vlastimil Balín, 54 let,
poradce, Most (KSČM)
Jsem dlouholetý aktivní sportovec
(kopaná, česká házená, hokej, stolní tenis, badminton, volejbal atd.), dnes pasivní sportovní konzument s dílčími úspěchy v bowlingu, dlouholetý aktivní kuchař (i dnes), dlouholetý zastupitel města a dnes i kraje ….jinak jsem
dlouhodobě normální.
● RSDr. Stanislav Rybák, 56 let,
politický pracovník, Louny (KSČM)
Mezi své záliby počítám kuželky
a akvaristiku. A také turistiku, pravidelně
jezdíme s manželkou na naše oblíbené
místo, kde se nádherně houbaří. A procházky lesem, to je přesně to, co potřebuji k načerpání sil.
● Oldřich Bubeníček, 51 let, novinář,
Bílina (KSČM)
Celý život se zabývám sportem - jako
hráč, funkcionář a také novinář. I při
práci v zastupitelstvu chci hrát fair play
a doufám, že tak budou k věci přistupovat i mí kolegové.
● Miroslav Bureš, 56 let, dělník,
Chomutov (KSČM)
● Karel Hynouš, 55 let, soukromý
podnikatel, Libochovice (KSČM)
Pokud jde o zájmy, vede u mne četba
a historie a pochopitelně mě velmi baví
kombinace obojího, tedy historická literatura. Už řadu let pracuji jako zastupitel, ať už na úrovni města, okresu, nebo
teď nově kraje. Mám také rád přírodu a
holduji i houbaření.
● JUDr. Jan Michalec, 62 let,
advokát, Ústí nad Labem (KSČM)
Moje pracovní a politické motto je Masarykův citát: Nebát se a nekrást. Nerad
se sám hodnotím, ale vím, že mám rád
svoji práci a dělám ji asi dobře. Pro práci
politika se řídím nutností objektivně poznat
minulost, abych pochopil reálně současnost a mohl předpokládat budoucnost.
● František Stibor, 63 let, důchodce,
Malá Veleň (KSČM)
Pracuji v samosprávě v obci Malé Velenice. Věnuji se především práci s mládeží a tato činnost zabírá také většinu
mého volného času.
● PaedDr. Petr Brázda, 60 let,
specialista odboru kultury, Ústí nad
Labem (bez politické příslušnosti)
Jako bývalý tělocvikář podporuji především svého syna, žákovského brankáře Stadionu Litoměřice. I když je zahrada mou velikou láskou, nyní na ni nezbývá příliš času a zanedbavám ji. Také
na chalupu nemám tolik volna jako dříve, ale zaplaťpámbu, vzala si ji na starost manželka.
● Jiří Kurcin, 55 let, asistent
poslance, Most (KSČM)
Pracuji jako asistent poslance PSP ČR.
15 let jsem zastupitel města Mostu. Mým
největším koníčkem a radostí jsou mí dva
vnoučci. Dalšími koníčky, na které moc času nemám, jsou pak filatelie, hudba a četba
literatury faktu. Myslím si o sobě, že jsem
klidný, ale nesnáším lež a pomluvy, to jsou
věci, které mne doslova vytáčejí.
● Jitka Hanousková, 53 let, politická
pracovnice, Újezdeček (KSČM)
● PaedDr. Zdeněk Dušek, 51 let,
učitel speciálních škol, Litoměřice
(KSČM)
Jsem kantor a kromě „učňáku“ jsem si
vyzkoušel učení na všech typech škol,
včetně školy vysoké. Má manželka je také učitelka a je tedy pochopitelné, že
v krajském zastupitelstvu se chci věnovat
problematice školství. Pracuji také jako
zastupitel města Litoměřice Mým velkým
koníčkem je fotografování a počítače.

● Jaroslav Cingel, 52 let, technik,
Jirkov (KSČM)
Kromě práce krajského zastupitele
působím také jako předseda kontrolního
výboru v zastupitelstvu v Jirkově. Pokud
jde o koníčky, je to především fotbal,
kde funkcionařím a dělám vedoucího týmu dorostu. Mnoho volného času mi tak
nezbývá, ale i přesto se ho snažím co
nejvíc věnovat rodině.
● JUDr. Karel Krčmárik, 56 let,
podnikatel, Žatec (KSČM)
V Ústeckém kraji jsem doma, mou
rodnou obcí je Horní Jiřetín a z toho vyplývá můj citový a osobní vztah k okolním, dnes ještě existujícím obcím a městům, ale i k lidem, kteří v nich žijí, a to
i přesto, že v současné době žiji a pracuji v Žatci. Mým pracovním mottem je
„Pracovat a zbytečně nemluvit.“ Mým
vzorem v politice rozhodně nejsou lidé,
kteří za slova o práci pro lidi schovávají
touhu po moci a po funkci, ze které je
možné získat peníze. K mému životnímu
stylu patří aktivní využívání volného času, zejména pak cyklistika, protože na
kole každý rok najezdím několik tisíc kilometrů. K radostem mého života patří
i vnoučata, kterým se v rámci svých časových možností snažím věnovat.
● Dana Hrábková, 46 let, asistentka
poslance, Rumburk (KSČM)
● Jitka Sachetová, 50 let, zemědělská
technička, Polepy (KSČM)
Celý život pracuji v zemědělství,
a proto bych se chtěla věnovat této oblasti při své práci v krajském zastupitelstvu. Pokud jde o volný čas, kterého mi
bohužel moc nezbývá, věnuji ho četbě
nebo práci s počítačem
● RSDr. Jiří Kraft, 52 let, manažer
jakosti, Duchcov (KSČM)
Mou velkou zálibou je jachting, i když
se mu dnes věnuji spíš rekreačně. Tento
můj koníček vzešel z toho, že mám velmi rád pobyt v přírodě, a to se odráží
i v mé práci v zastupitelstvu. Pokud mi
zbude čas a chci relaxovat, zamířím na
chalupu v Krušných horách.
● PaedDr. Václav Homolka, 49 let,
ředitel KD, Klášterec nad Ohří
(bez politické příslušnosti)
Mám mnoho zájmů a koníčků, například basketbal, fotbal, zahrádku nebo
četbu a psaní veršů a příběhů. Chtěl
bych, aby se náš svět dostal do stavu,
kdy ve zprávách budou hlavní informace
z kultury a sportu a zprávy z politického
dění by se dostaly trochu do pozadí.
Rád bych se dožil toho, aby tolik lidí, kolik chodí do supermarketů, chodilo do divadel a na sportoviště.

Zastupitelé ČSSD
● Jaroslav Foldyna, 44 let, Děčín (ČSSD)
Svůj volný čas v současné době dělím mezi sport, četbu a internet. Vrátil
jsem se k boxu a také do posilovny. Box
jsem si oblíbil už v mládí, je to individuální sport a velmi dobře umí připravit do
dalšího života. Mnoho času trávím také
vyhledáváním informací o aktuálním dění, na internetu sleduji několik agentur
a světových deníků. Žijeme ve světě řízeném informacemi a já se snažím držet
si přehled. Velkou zálibou je pro mě také četba, od školních let jsem ležel v životopisech a v literatuře faktu.
● Ing. Pavel Kouda, 45 let, Most (ČSSD)
Moc volného času nemám, ale pokud
se nějaký najde, věnuji ho synovi, kterého podporuji v jeho zájmu o fotbal. Sám
se snažím udržovat se v kondici návštěvami posilovny a rekreačním běháním.
● JUDr. Zděnek Lavička, 58 let,
Teplice (ČSSD)
K mým celoživotním zálibám patří divadlo, v podstatě jakéhokoli žánru,
ovšem jako dlouholetý člen divadelních
souborů mám nejblíže k činohře
a k operetě. Velikou vzpruhou a součas-

ně i odpočinkem je pro mě cestování
a objevování krás našeho kraje, mým
nejoblíbenějším koutem je České středohoří. K tomu se pojí ještě jedna záliba, stále hledám nové záběry a snímky,
jinými slovy, jsem vcelku zapálený amatérský fotograf. A ještě jednu radost si
dopřávám - rád se dobře najím a mezi
svými známými a blízkými platím za
dobrého kuchaře.
● Petr Husák, 54 let, ředitel
společnosti, Chomutov (ČSSD)
● Mgr. Tomáš Kříž, 30 let, vedoucí
sociálně právní agentury,
Velké Březno (ČSSD)
Jsem bývalý sportovec, v současné
době pracuji v sociálních službách a do
politiky jdu s tím, že právě v oblasti sociální péče je potřeba udělat hodně změn.
Na tuto problematiku bych se chtěl úzce
specializovat. Pokud budu moci, rád bych
se jako otec a manžel zasadil o podporu
rodin a jejich spokojeného života.
● RNDr. Václav Špilar, 61 let, ředitel
gymnázia, Petrohrad (ČSSD)
Jsem pedagog. Do voleb jsem šel
s heslem „Vzdělání je jediné bohatství,
které nelze člověku ukrást“. Vytvářet podmínky pro zvyšování vzdělanosti obyvatel
Ústeckého kraje bude mou prioritou i při
práci v zastupitelstvu. Jako politik vím, že
v politickém životě je třeba se mnohdy
psychicky obrnit proti soupeřům. Řídím se
v takových případech myšlenkou A. S.
Puškina: „…nebát se urážek a slávy nežádat, být lhostejný k chvále i ke klevetám
a s hlupáky se nehádat…“.
● Ing. Otakar Šašek, 50 let,
zemědělský inženýr, Libochovice
(bez politické příslušnosti)
Pracuji v zemědělství prakticky od
dob studií, a chtěl bych se této oblasti
věnovat i během svého působení v zastupitelstvu. Naše rodina pochází z dlouhého rodu mlynářů a většinu volného
času tak spolyká rekonstrukce rodinného mlýna, který jsem získal. Krom toho
jsem také velký fanda motorek a věnuji
se i potápění.
● Mgr. Kateřina Hojdarová, 33 let,
podniková právnička, Most (ČSSD)
Nenávidím bezmocnost, mám ráda
pocit, když jsem užitečná, proto jsem
v krajském zastupitelstvu. A jelikož jsem
velká sportovkyně, tak doufám, že zasedání zastupitelstva budou splňovat kriteria fair play, která se v současné době
snažím vysvětlit mému synovi, ale jen
čas ukáže, jak úspěšná jsem.
● Darek Šváb, 33 let, místostarosta
města Rumburk, Rumburk (ČSSD)
Zajímá mě historie, možná i proto, že
se považuji za racionálně smýšlecího
člověka. Historie, to jsou pro mne fakta
a data, z nichž čerpám poučení a jsem
přesvědčen, že bez tohoto koníčku by
se mi rozhodovalo hůře. V současné době ale na ni bohužel nemám moc času,
plně mě vytěžuje práce pro město Rumburk a region. Mám na starosti zejména
finance, ať už z veřejných zdrojů, nebo
z EU. Jako opět zvolený krajský zastupitel bych rád pokračoval v prosazování
projektů sloužících k rozvoji zejména
Šluknovského výběžku.
● Bc. Jana Ryšánková, 33 let,
ekonomka - zahraniční obchod,
Štětí (ČSSD)
Volného času mnoho nemám, ale pokud ano, nejraději ho trávím na cestách.
S manželem a přáteli jsme procestovali
téměř celou Evropu i některé mimoevropské země. Mým snem je Mexiko, kde
bych si ráda ověřila svoji znalost španělštiny, dnes již téměř nevyužívanou. Dříve jsme také často jezdili "na vodu" na
kánoích a absolvovala jsem několikrát
i jízdu na divoké vodě s vyšší obtížností,
s přibývajícím věkem ovšem zaznamenávám silnější pud sebezáchovy, proto
dnes raději sednu na kolo nebo se věnuji pěší turistice.

Zápis o výsledku voleb podepsali v sobotu 6. listopadu 2004 ředitel krajského úřadu Jiří Kubricht, ředitel krajské reprezentace Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Josef Glaser a vedoucí organizačního odboru KÚ ÚK Jaroslav Žižka
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