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Ústecký kraj uzavírá první období
své veřejné správy 2000 – 2004
J. Šulc: První čtyři roky
byly náročné, ale uspěli jsme
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Kraj poděkoval EU za pomoc

Ústecký kraj
v číslech
Dotace kraje na regionální rozvoj
v prvním volebním období
V roce 2002 bylo rozděleno mezi 40
projektů celkem 19,2 milionu korun.
Z toho:
❍ 5 milionů na přípravu rozvojových
projektů obcí s vysokou nezaměstnaností
❍ 7 milionů na přípravu projektů
pro vnější zdroje
❍ 7,2 milionu na rozvoj cestovního
ruchu
❍ 5 milionů na přípravu rozvojových
projektů obcí s vysokou nezaměstnaností
V roce 2003 bylo mezi 140 projektů
bylo rozděleno 33,3 milionů korun.
Z toho:
❍ 4,1 milionu na ekonomický rozvoj
❍ 4,7 milionu na rozvoj lidských
zdrojů
❍ 10,3 milionu na příprava projektů
pro vnější zdroje
❍ 14,2 milionu na cestovní ruch
❍ 5 milionu na pořizování územních
plánů obcí
V roce 2004 bylo mezi 104 projektů
rozděleno 77,5 milionu korun.
Z toho:
❍ 32,5 milionu na ekonomický rozvoj
❍ 7,5 milionu na rozvoj lidských
zdrojů
❍ 7,5 milionu na příprava projektů
pro SF
❍ 30,0 milionu na rozvoj cestovního
ruch
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těchto dnech se uzavírá historicky
první volební období Ústeckého
kraje. Zároveň s tím přichází pochopitelně
také bilancování a zhodnocení toho, co se
za uplynulé čtyři roky v kraji změnilo.
„První čtyři roky života kraje byly náročné
a rozhodně nám naši pozici nikdo neulehčoval. Myslím, že se práce kraje se dá jednoznačně označit za úspěšnou a přínosnou.
V praxi se ukázalo, že se dokážeme postarat
o fungování věcí v regionu lépe než centrální vláda. Máme k problémům blíž a umíme
je řešit rychleji a efektivněji,“ řekl hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Vznik krajů a nové správní uspořádání
státu umožnila série zákonů přijatých v průběhu roku 2000. Bylo ustanoveno 14 krajů
a jejich vznik zásadním způsobem změnil
fungování samosprávy. „V podstatě šlo o to
přenést co nejvíce kompetencí ze státní
správy, tedy z beder státu, na samosprávné
celky. Byly zrušeny okresní úřady a jejich
kompetence se rozdělily mezi kraje a obce.
Tento přechod zvládl kraj bez větších problému. Intenzivně jsme komunikovali
s představiteli měst a obcí a myslím, že kraj
jim již od počátku své existence byl dobrým
partnerem,“ poznamenal Jiří Šulc.
Jako hlavní prioritu si krajští zastupitelé
hned v počátku svého působení stanovili
celkové hospodářské oživení regionu a boj
s vysokou nezaměstnaností. „Myslím, že
jsme pro oživení ekonomiky regionu udělali mnoho a jsou za námi vidět konkrétní
výsledky - problém je v tom, že řešení takových komplexních problému je vždy během
na dlouhou trať a mnoho práce ještě není
dokončeno. Navíc ne všechny potřebné
páky má v ruce kraj, jen těžko například
ovlivníme daňový systém nebo vymahatelnost práva, což jsou věci, které v naší republice rozhodně nejsou v pořádku a přitom
jsou pro investory velmi důležité,“ uvedl
hejtman. Přesto se zástupcům kraje podařilo nastartovat mnoho procesů, které jsou
pro celkové oživení kraje klíčové. Pod vedením kraje úspěšně probíhá u Žatce přeměna bývalého vojenského letiště na strategickou průmyslovou zónu, kde by mělo v budoucnu najít práci na deset tisíc lidí. Díky
tlaku krajských politiků vláda schválila financování dostavby dálnice D8 z úvěru u Evropské investiční banky. Velký význam především pro pánevní oblasti kraje zasažené
v minulosti těžbou uhlí pak má rozjezd procesu jejich revitalizace, na který vláda díky
úsilí kraje uvolnila patnáct miliard korun.
Bohužel rychlejší rozvoj kraje do značné
míry zpozdila povodeň, která ho zasáhla
v srpnu 2002. „Velká voda byla pro novou
krajskou samosprávu bezesporu velkou
zkouškou. Musím říct, že mnoho věcí jsme
se v té době učili takříkajíc za pochodu
a situace byla velmi náročná. Přesto si ale
troufám tvrdit, že jsme ji zvládli a udělali
jsme pro občany postižené velkou vodou
maximum. Kraj odvedl velký kus práce i poté, co voda opadla,“ řekl hejtman Jiří Šulc.
Povodeň způsobila v kraji škody za bezmála
12 miliard korun. Krajská samospráva se při
následné obnově vodou postižených území
starala o rozdělování státních finanční prostředků a peněz, které na odstranění škod
vyčlenili zastupitelé z krajského rozpočtu.
Kraj také zodpovídal za rozdělení financí,
které na obnovu přišly z Fondu solidarity
Evropské unie nebo sousedního Saska.
Právě vztahy se zahraničními partnery jsou
jednou z dalších oblastí, které musel kraj
během prvního volebního období začít rozvíjet. „Podařilo se nám navázat velmi pevné
vztahy se zahraničními partnery v provincii
Jižní Holandsko a úspěšně spolupracujeme

také s našimi saskými sousedy. Po vstupu
republiky do EU se naše činnost v této
oblasti zintenzivnila a věřím, že získané zkušenosti zúročíme například při čerpání
peněz z evropských strukturálních fondů,“
připomněl hejtman.
Problémem, který v uplynulém volebním
období vyžadoval velkou pozornost představitelů kraje, byly bezesporu příspěvkové
organizace. Ty stát na kraj převedl po zániku
okresních úřadů v roce 2002. „Stát nám tyto
organizace předal ať jsme je chtěli, či nechtěli. Finanční situace některých z nich byla
kritická, například vnitřní zadluženost zdravotnických zařízení dosahovala bezmála jedné miliardy korun. Největším úkolem rady
a zastupitelstva proto zpočátku bylo stabilizovat tyto organizace a zastavit nebo alespoň zbrzdit jejich další zadlužování,“ uvedl
Jiří Šulc. Tento záměr se podařilo naplnit především díky striktní rozpočtové politice kraje.
Celkové hospodaření Ústeckého kraje za
první volební období je možné hodnotit
jako vyrovnané. Krajští zastupitelé sice na
sklonku loňského roku zvažovali možnost,
že by si kraj vzal úvěr, ovšem nakonec nebylo nutné k tomuto kroku přistoupit. „Jsem
velmi rád, že kraj není na sklonku prvního
volebního období zadlužen. Jeho financování však stále není uspokojivě vyřešeno,
vláda a parlament nedokázaly přijmout
zákon o rozpočtovém určení daní, a tak je
kraj stále odkázán na financování prostřednictvím účelových dotací. Doufám, že v příštím volebním období už bude situace lepší
a samospráva bude moci se svými prostředky hospodařit svobodně,“ uzavírá hejtman Jiří Šulc.
J. Foldyna: Kraj se
o své silnice stará lépe než stát
„Naše působení v uplynulém funkčním
období krajského zastupitelstva končí a za
několik týdnů nám voliči vystaví konečný
účet. Nemáme z toho obavy, díky naší účasti na krajské samosprávě se v našem kraji
podařilo mnoho dobrých věcí,“ říká náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, do jehož kompetencí spadají oblasti

hospodářství a infrastruktury, životní prostředí a zemědělství, doprava a silniční hospodářství. To bylo jednou z prvních povinností
krajské samosprávy, v průběhu roku 2000
přešly na Ústecký kraj správa a údržba silnic
II. a III. tříd. „Prokázali jsme, že situaci v regionu známe lépe než bývalý vlastník těchto komunikací a i když, obecně vzato,
komunikace mají k dokonalosti ještě daleko,
jsou v mnohem lepším stavu, než v jakém
jsme je přebírali. Ústecký kraj dokázal ve
svém rozpočtu najít stamilionové částky na
investice a kvalitnější údržbu, jíž jsme
dosáhli mimo jiné tím, že jsme zrušili už
přežitý systém okresních středisek údržby
a vytvořili z nich jednu efektivně fungující
příspěvkovou organizaci. Jsme také iniciátory mnoha významných investic, naší téměř
každodenní politickou prací jsou jednání na
nejvyšších úrovních, směřující k co nejbližšímu zahájení stavebních akcí nutných k modernizaci strategických silnic. Ať už hovořím
o napojení Chomutova s hraničním přechodem Hora Svatého Šebestiána nebo o zkapacitnění komunikací souvisejících s rozvojem průmyslové zóny TRIANGLE. Naše
slovo získalo velkou váhu jak mezi představiteli resortních ministerstev, tak i například
v předsednictvu Státního fondu dopravní
infrastruktury,“ přiblížil jednu z oblastí svého
resortu Jaroslav Foldyna. Dobře hodnotí
i působení na poli životního prostředí a zemědělství. „Velkým úspěchem je přijetí krajské energetické koncepce. Proces jejího
vytváření trval několik let a nebyl jednoduchý, museli jsme do ní zapracovat principy
dokumentu přijatého českou vládou a současně v maximálně dosáhnout zachování
zájmů obcí. K tomu připočtěme, že tato problematika je v Ústeckém kraji vnímána
velmi citlivě, obyvatelé podkrušnohorských
okresů žili desítky let v narušeném životním
prostředí, které se výrazně podepisovalo na
jejich nedobrém zdravotním stavu. Přesto
krajský dokument obsahuje ustanovení,
které zájmy občanů může účinně chránit –
jsou stanoveny nepřekročitelné limity emisních a imisních látek, je zde definováno využití alternativních zdrojů energie, koncepce
ukotvuje právo obcí podílet se na rozsahu

těžby hnědého uhlí. Před dokončením je
koncepce rozvoje zemědělství a také plán
odpadového hospodářství,“ vyjmenovává
Jaroslav Foldyna. Stále významnější roli
sehrává Ústecký kraj také na poli rozvoje
infrastruktury. Po vstupu České republiky do
Evropské Unie se dokázal ujmout své role
v získávání finančních prostředků z evropského Fondu soudržnosti a ze strukturálních
evropských fondů. „Byli jsme na tuto situaci
připraveni a krajská samospráva už dokázala nabídnout vodohospodářské projekty dosahující hodnoty téměř jedné a půl miliardy
korun.“ Za další dobré kroky považuje Jaroslav Foldyna rozhodnutí krajských zastupitelů o finanční pomoci občanům, jejichž majetek je ohrožen soudními nároky sudetských němců anebo finanční prostředky rozdělené z krajských dotačních titulů do regionálních rozvojových programů. „Uskutečnily
se například významné opravy silnic na Děčínsku a probíhá oprava silnice I/13 u Klášterce nad Ohří. Pro náš region jsme získali
bývalé vojenské letiště v Žatci a podporovali jsme a prosazovali další průmyslové zóny.
Za dobu prvního funkčního období krajského zastupitelstva v nich vzniklo s naší podporou přes 6 800 nových pracovních míst.
Také jsme dokázali zaběhnout bezkonfliktní systém projednávání důležitých územních a stavebních dokumentů a mnohá
povolení jsme dokázali řešit před jejich
zákonnými limity,“ uvádí v ohlédnutí za uplynulým funkčním obdobím Jaroslav Foldyna.
Z. Lavička: Kraj dokázal najít peníze na
investice v příspěvkových organizacích
„Jedním z největších úkolů, které byly před
historicky první Zastupitelstvo Ústeckého
kraje postaveny byla správa sítě středního
školství, sociálních a také kulturních zařízení,“ uvádí Zděnek Lavička, člen rady Ústeckého kraje, mající tyto oblasti ve svém resortu. Ústecký kraj je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací provozujících celkem 33
zařízení poskytujících sociální péči. Pro jejich
provoz bylo v letošním krajském rozpočtu
vyčleněno 382 milionů korun.
Pokračování na straně 3

Na Lounsku vyjíždí záchranka k pacientům z nového objektu - rekonstruované oblastní středisko bylo poté, co hejtman Jiří Šulc přestřihl pásku, předáno občanům do užívání po rozsáhlé opravě a přestavbě objektu. Celkové náklady dosáhly 7 milionů korun, provozní jednotka zdravotnické záchranné služby v Lounech ale dnes splňuje základní standardy pro naplnění podmínek dostupnosti
a poskytování přednemocniční neodkladné péče.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Můj názor

Z jednání rady kraje
☛ Radní Ústeckého kraje se seznámili se
závěry studie Možnosti umístění větrných
elektráren v Krušných horách z pohledu
krajinného rázu a s výsledky jejího projednání s dotčenými obcemi. Krajská rada
vyjádřila v této souvislosti podporu obcím
Loučná pod Klínovcem, Hora Svaté Kateřiny, Osek, Dubí a Krupka, které chtějí vyloučit výstavbu větrných elektráren na
svém území s cílem orientovat svůj rozvoj
především horskou rekreaci a cestovní
ruchu.
☛ Studii, která řeší rekonstrukci areálu
zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun a bude
sloužit jako podklad pro zařazení této
investiční akce do krajského rozpočtu,
schválila krajská rada. Dokument popisuje
stávající stav, předkládá návrh cílového
funkčního využití objektu a dispozičního
uspořádání jednotlivých prostor. Areál
zámku Nový Hrad je jedním z nejvýznamnějších velkých panských sídel regionu,

které se v historické podobě a celkem
dobrém technickém stavu dochovalo.
Areál má ambice stát se cílem i křižovatkou
turistů v regionu.
☛ Rada kraje poskytla mimořádnou dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200 000 korun
Krajské hygienické stanici na plošné vyšetření, které bude prováděné nad rámec
běžných opatření u obyvatel obce Liběšice
na zjištění nosičství invazivního meningokokového onemocnění. Vyšetření bude
dostupné pro všech 1400 obyvatel a zajistí ho Zdravotní ústav Ústí nad Labem.
☛ Podle rozhodnutí rady kraje bude napříště možné financovat z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje také záchranu a obnovu
kulturních památek. Podle dosavadních
pravidel byla podpora z tohoto finančního
zdroje určena pouze na realizaci aktivit,
které naplňovaly hlavní cíl Programu rozvoje Ústeckého kraje, kterým je boj s nezaměstnaností a ekonomický rozvoj kraje.

Výzva
Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje
na možnost zapojit se do projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů
při plánování a realizaci programů v Ústeckém kraji“, který je připravován v rámci
SROP, priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů
v regionech, opatření 3.3. Jeho cílem je
vytvoření regionálního partnerství, v němž
bude zastoupeno co nejvíce subjektů

Ústeckého kraje pro zajištění lepší připravenosti regionu na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské
unie v tomto, ale především v příštím programovacím období 2007-13.

Zastupitelé se shodují: Stipendia podpoří rozvoj kraje

P

okud porovnáme počty lidí s vysokoškolským vzděláním v jednotlivých
regionech České republiky, zjistíme, že
v Ústeckém kraji je jich vůbec nejméně.
Jejich počet se pohybuje přibližně kolem
hranice pěti procent. Vzdělaná populace
je ale dnes klíčem k celkové prosperitě
a bez ní není další úspěšný rozvoj regionu
myslitelný.
Ústecký kraj se snaží rozvoj vzdělanosti
podporovat všemi dostupnými prostředky.
Kromě toho, že pečuje o vlastní síť středních
škol, podařilo se mu přivést do regionu
nové vysoké školy a spolupracuje s těmi stávajícími na jejich dalším rozvoji. Dalším
logickým krokem je pak snaha podpořit
přímo talentované a úspěšné studenty.
Zastupitelé Ústeckého kraje proto nyní rozhodli, že kraj uvolní v příštím roce 1,8 milionu korun na stipendia a my jsme se zeptali, co si od jejich zavedení slibují.
Hana Lukáčová,
členka Rady Ústeckého kraje (ODS)

Bližší informace pro zájemce o zapojení
do projektu jsou na www.kr-ustecky.cz
Evropská unie/Strukturální fondy.

Pozvánka
Naposledy před krajskými volbami se zastupitelé Ústeckého kraje sejdou na svém
28. jednání ve středu 27. října 2004. Na
programu je mimo jiné projednání právní
pomoci osobám jejichž majetková práva
jsou ohrožena nároky nerespektujícími
Benešovy dekrety, zajištění a financování
základní dopravní obslužnosti, projednání
Koncepce rozvoje zemědělství a krajští za-

stupitelé projednají i studii Možnosti umístění větrných elektráren na Krušných horách z pohledu ochrany krajinného rázu.
Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje se
uskuteční ve velkém zasedacím sále v 2.
patře Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Jednání je veřejné, tedy přístupné veřejnosti a občané se také mohou k projednávaným otázkám vyjádřit.

Školy děkují kraji za příspěvek
Rozhodnutí Ústeckého kraje poskytnut
školám dotaci 500 korun na každého žáka
se setkalo s kladným ohlasem. „Chtěla
bych Radě Ústeckého kraje za příspěvek,
ze kterého bude financováno zlepšení
materiálního vybavení naší školy, poděkovat. Nic lepšího jsme si nemohli přát,“
napsala ředitelka speciálních škol v Mostě

hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi.
Celkem bylo mezi krajské, soukromé
a církevní školy na zlepšení materiálních
podmínek vzdělávání rozděleno více než
27 milionů korun. Tyto peníze by jednotlivé školy měly využít především na vybavení a modernizaci učeben, nové učební
pomůcky, výukové programy a podobně.

Hejtman navštívil uhelný lom

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc navštívil počátkem října uhelný lom Vršany na Mostecku. Se zástupci Mostecké uhelné společnosti, které lom patří, jednal o perspektivách
těžby uhlí v severních Čechách. Jiří Šulc znovu připomněl, že pro další rozvoj těžby uhlí
v regionu je klíčová především dohoda těžebních společností a místní samosprávy. „Je
nepřijatelné, aby například o osudu obcí dotčených dalším rozvojem těžby rozhodovalo několik lidí z vlády za zavřenými dveřmi, tyto věci musí být řešeny veřejně, v rámci
místních referend,“ řekl hejtman Jiří Šulc.

Program partnerství i pro malá města
Pracovní setkání k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ se uskutečnilo 5. října v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání
se zúčastnili pracovníci odboru prevence
kriminality ministerstva vnitra ČR, ředitel
krajského úřadu Jiří Kubricht, zástupci měst
a obcí s rozšířenou působností, příslušníci
Policie ČR a manažeři prevence kriminality
Ústeckého a Libereckého kraje.
Program PARTNERSTVÍ je zaměřen na
prevenci kriminality na místní úrovni. Prostřednictvím státní účelové dotace napomáhá k rozvoji preventivních aktivit v rizikových lokalitách. Ty na základě průběžné
i aktuální analýzy bezpečnostní situace
vybírá a doporučuje Policie ČR. Základem

programu je na úzká spolupráce Policie ČR
s obcemi, krajským úřadem a dalšími subjekty. „Systém prevence kriminality považuji za jednu z důležitých činností, které
musí krajský úřad zajišťovat. Nabídl jsme
proto v rámci pracovního setkání městům
a obcím metodickou pomoc,“ řekl ředitel
krajského úřadu Jiří Kubricht. Program
PARTNERSTVÍ představuje inovaci původního Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni,
který byl v letech 1996 - 2004 postupně
realizován v 95 městech ČR s počtem obyvatel nad deset tisíc. Výhoda programu
PARTNERSTVÍ spočívá v tom, že se bude
realizovat i v městech a obcích do deseti
tisíc obyvatel.

Vážení čtenáři,
v posledním vydání krajských novin jsme na tomto místě bohužel chybně uvedli politickou příslušnost členky Zastupitelstva Ústeckého kraje Hany Novákové. Hana Nováková je členkou KDU-ČSL a v minulých krajských volbách byla zvolena na společné
kandidátce 4koalice za tuto stranu do krajského zastupitelstva. Za tuto chybu se
Haně Novákové i čtenářům omlouváme.
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Stipendia jsou v konzervativních demokratických zemích nedílnou součástí systému
úhrad k dosažení kvalitního vzdělání. Náklady studentů vzrůstají, zvyšují se ceny dopravy, ubytování nebo při dojíždění a to může
být pro nadané děti ze sociálně hůře situovaných rodin citelně limitující. Tyto skutečnosti nabývají dalšího významu v podmínkách našeho kraje, kde je vzdělanostní
skladba obyvatel nejnižší v České republice,
což bohužel přímo souvisí s vysokou nezaměstnaností. Tradiční průmyslová odvětví,
opírající se o využití dělnických profesí s vyhraněnou kvalifikací prošla restrukturalizací,
místo nich přicházejí mnohem náročnější
výroby a jim se právě kvůli všeobecně nízké
kvalifikační skladbě potenciálních zaměstnanců v našem regionu pracovníků nedostává. Je to začarovaný kruh a cesta z něj
vede jen skrze vzdělání a vzdělávání. Z tohoto pohledu je tedy rozhodnutí Ústeckého
kraje zaměřené na poskytování stipendií
velmi významným počinem a program byl
samozřejmě jedním z častých námětů
debat krajské rady, kdy jsme se velmi
podrobně zabývali nastavením pravidel.
Sociální zázemí studenta totiž nemůže být
jedním z hlavních kritérií, jak se domnívají
někteří kolegové z levého spektra našeho
zastupitelstva. Nakonec podle mého názoru
získal navrch rozumnější koncept, umožňující získání finanční podpory studentům dosahujících vynikajících výsledků. Levnější přístup ke studiu totiž musíme zajistit všem,
kteří jsou příslibem pro rozvoj našeho kraje,
nebylo by žádoucí už předem nastavovat
jakékoli omezující podmínky. Chceme dosáhnout jediného, aby studenti po úspěš-

lách například v Praze, se po jejich dokončení vrátí na sever Čech. Potřebujeme je
a snaha udržet je zde je bezesporu jeden
z hlavních důvodů, proč kraj bude studenty
finančně podporovat. Není však rozhodně
Tomáš Jelínek,
jediný. Neméně významná je podle mne
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje,
(Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu) skutečnost, že stipendia pomohou té skupině mladých talentovaných lidí, kteří mají
problém s financováním svého studia. Vím,
že dnes je finanční otázka spojená se studiem na vysoké škole pro mnoho lidí velmi
podstatná. Mnoho rodičů má problémy
financovat vysokoškoláka a peníze, které
může student získat od kraje, mohou v takovém případě výrazně zlepšit jejich situaci.
Celkově se tak dostupnost vysokoškolského
vzdělání pro obyvatele kraje zvýší.
Je pravděpodobné, že kraj nebude moci
uspokojit všechny zájemce o přípěvek na
studium, protože naše finanční možnosti
jsou omezené. Považuji proto za správné, že
Podpora vysokoškolských studentů for- jednotlivé studenty, kteří stipendia získají,
mou krajského stipendia je dobrou myšlen- vybere z řad zájemců kraj v losování. Toto
kou. Líbilo by se mi, kdyby na ně dosáhli řešení mi připadá průhlednější, než aby
i žadatelé z jiných krajů, vytvořili bychom tím o této věci rozhodovala nějaká komise, která
podle mého velmi reálný předpoklad proto, může být lehce obviněna z podjatosti.
Musím poznamenat, že s podobným stiaby se tu po ukončení studií usadili a žili
v našem kraji. Ostatně, tento předpoklad pendijním systémem na úrovni kraje je
podmínky obsahují, což je podle mne v po- obecně jen málo zkušeností. V letošním
řádku. Vždyť, co se týče vzdělání, jsme na roce s celou věcí začínáme a dá se předpotom v regionu v porovnání s Českou repub- kládat, že celý systém se bude určitým způlikou hodně špatně. Ze svého působení sobem vyvíjet a dolaďovat.
v orgánech města Ústí nad Labem mám už
s podporou studentů zkušenosti, město Vlastimil Balín, člen zastupitelstva
každoročně odměňuje nejlepší studenty Ústeckého kraje (KSČM)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně cenami
primátora a starostů jednotlivých městských
obvodů a ukazuje se, že je to velmi motivující. Schválená částka stipendia pro akademický rok je slušná, ovšem i zde bych viděl
v budoucnu prostor pro rozšíření podmínek
v tom smyslu, že by u ža-datelů byla zohledňována i mimoškolní činnost. Řada studentů se podílí na vědeckých pracích, jsou
úspěšní v kulturních nebo sportovních aktivitách. Vystavují, publikují, dosahují dobrých
výsledků na vysokoškolských olympiádách,
dobře svou školu reprezentují a tím současně dávají okolnímu světu vědět o Ústeckém
Návrh na Sociální stipendium Ústeckého
kraji. Podmínky, za kterých bude krajské stipendium poskytováno, bych tedy i v tomto kraje jsme podali po delší, téměř dvouleté
diskusi v březnu 2004. Problémem se zabýsmyslu rád viděl jednou rozšířené.
val opakovaně výbor krajského zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnaPavel Kouda,
nost, a byť zejména jeho členové z řad takčlen Rady Ústeckého kraje (ČSSD)
zvané odborné školské veřejnosti, odborů
a úřadu práce návrh podporovali, začala diskusní anabáze – zda nebude kraj suplovat
jiné druhy stipendií, komu stipendium přidělovat, kolik, za jakých podmínek… Ta diskuse byla na můj vkus příliš zdlouhavá, přitom návrh klubu KSČM obsahoval téměř
všechny základní indicie. Chceme, aby stipendium umožňovalo především nadaným
absolventům středních škol z Ústeckého
kraje z rodin se slabým sociálním zázemím
absolvovat vysokou školu. Vždyť jen 5,3 %
obyvatel kraje má vysokoškolské vzdělání.
Navrhli jsme příslušné základní finanční rozVýznam stipendií vidím ve dnou základ- pětí. Předpokládáme i možnost finančního
ních rovinách. Tou první a hlavní je beze- navýšení ve vazbě na prospěch při zahájení
sporu snaha kraje udržet mladé lidi po studia, před vánocemi apod.. Počítáme
skončení studia v regionu. Vysokoškoláci, i s pojistkou působení absolventů v Ústeckteří budou pobírat stipendia, se zaváží kém kraji a řadou dalších detailů, například
zůstat a pracovat v kraji po dobu, která s výběrovou komisí. Nyní jen musíme ohlíodpovídá dálce studia. Slibujeme si od toho, dat, aby se tento rozumný návrh nevytratil
že lidé, kteří dnes studují na vysokých ško- jen proto, že vznikl v dílně KSČM.
ném dokončení vysoké školy v našem kraji
zůstávali, našli zde práci a zajistili si tu svůj
další život na solidní úrovni.

Podmínky pro získání Stipendia Ústeckého kraje
• Stipendium Ústeckého kraje může být poskytnuto pro daný akademický rok vybraným studentům prezenčního
studia na vysokých školách v ČR.
• Žadatel musí mít trvalé bydliště na území Ústeckého kraje.
• Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený
studijní program (respektive obor). Žadatel musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem
prvního nebo vyššího ročníku studia.
• Stipendium může být poskytnuto na základě výběru studentům, kteří dosahují během studia na vysoké škole vynikajících studijních výsledků. Studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný ročník nesmí překročit hranici 1,8.
• Stipendium Ústeckého kraje pro jednoho studenta je stanoveno částkou 20 000 korun pro daný akademický rok.
• Počet stipendistů nově zařazených do stipendijního programu Ústeckého kraje pro daný akademický rok bude
schvalován Radou Ústeckého kraje. Stipendium Ústeckého kraje je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.
Žádost o Stipendium Ústeckého kraje musí být podána nejdéle k 1. listopadu daného kalendářního roku na Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje během listopadu posoudí úplnost všech
obdržených žádostí. Noví stipendisté pro daný akademický rok budou určeni losováním ze všech nových žádostí
splňujících stanovené podmínky, a to nejpozději do 30. listopadu (vylosovaní budou během prosince písemně informováni). Stipendium bude po uzavření smlouvy převedeno studentovi na jím určený bankovní účet do konce kalendářního roku.
S vylosovanými žadateli bude uzavřena smlouva o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje. Součástí
smluvních podmínek bude mimo jiné závazek studenta, že po ukončení studia bude pracovat nebo podnikat na
území Ústeckého kraje minimálně po dobu odpovídající standardní délce absolvovaného studia
Další podrobnosti včetně formuláře žádosti o Stipendium Ústeckého kraje najdou zájemci na internetových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.
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Rozvoj venkova je pro Ústecký kraj nezbytný
J

edním z dlouhodobých záměrů rozvoje regionu je hustší osídlení venkovských oblastí, dnes v nich žije pouze jedna
šestina všech obyvatel. Toho ale nelze
dosáhnout bez zlepšení dopravní dostupnosti, technické a sociální infrastruktury
a vyřešení majetkoprávních vztahů.

státní program vyhlašovaný ještě v loňském
roce Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
„Letošní rok byl přelomový, kraje poprvé
rozdělovaly finanční prostředky, které jim
byly převedeny z původního ministerského
programu. Zastupitelé byli v tomto přechodném období nuceni respektovat někdejší
podmínky přidělení dotace, ovšem na podPro vytvoření lepších podmínek místním zim rozhodli o vlastním, novém krajském
samosprávám k tomu, aby se vlastními sila- dotačním programu, který bude vyhlašován
mi snažily o rozvoj venkova sloužil Program poprvé v příštím roce. V průběhu přípravy
obnovy venkova, který po tři roky funkčního aktualizované podoby Programu obnovy
období krajského zastupitelstva doplňoval venkova Ústeckého kraje byly v maximální

míře respektovány výchozí podmínky obcí
v regionu a připomínky starostů. Bylo tím
mimo jiné dosaženo toho, že někdejší
počet osmi dotačních titulů byl snížen na
čtyři, došlo k zpřehlednění programu a bylo
v něm dosaženo cílenější zaměření na hlavní problémy obcí, včetně posílení vzájemné
spolupráce – více než 1/3 prostředků bude
určena na společné projekty,“ říká krajská
zastupitelka Jana Ryšánková.
Podle jejího názoru by i nadále každé
nové krajské zastupitelstvo mělo vyčlenit na
realizaci Programu obnovy venkova potřeb-

Krajská ekologická olympiáda byla největší v republice

J

iž po jedenácté letos proběhlo krajské
kolo Ekologické olympiády žáků středních škol. V prostorách kadaňského gymnázia své teoretické znalosti i praktické
schopnosti změřilo celkem 32 tříčlenných
družstev z osmnácti škol. Regionální kolo
ekologické olympiády pro Ústecký kraj tak
bylo největším v České republice.

Ptáme se Vás

kázali soutěžící za Střední lesnické školy ve
Šluknově, na druhém místě se pak umístilo
družstvo reprezentující město Ústí nad
Labem – trojice z gymnázia Jateční. Nejlepším účastníkům pogratuloval také radní
Ústeckého kraje Miroslav Řebíček.

Ústecký kraj uzavírá první období
své veřejné správy
Dokončení ze strany 1
„To jsou ale jen minimální provozní dotace, nutné pro zajištění chodu těchto zařízení. V krajské radě se bohužel nepodařilo
dosáhnout shody v tom smyslu, že alespoň
přibližně podobnou částku je potřeba každoročně vyčlenit na investice do těchto zařízení. Přesto jsme ale v mnoha z nich zahájily investiční akce, které výrazně pozdvihují
úroveň bydlení a nabízených služeb. Úspěšně se nám daří i pokračovat v akcích, které
byly spuštěny ještě za dob existence okresních úřadů a které na nás přešly delimitací
v roce 2002,“ vysvětlil náměstek. Zařízení
přebral Ústecký kraj na různých úrovních
kvality, existovala značná rozdílnost ve vybavení a technickém zázemí. Ústecký kraj
ovšem mimo jiné investoval do oprav
v Ústavu sociální péče v České Kamenici,
hradil vybudování víceúčelového sálu v Čížkovickém diagnostickém ústavu, přispívá na
další etapu výstavby Ústavu sociální péče
v Háji u Duchcova a hradí budování moderní kuchyně v Ústavu sociální péče Brtníky.
Oblast sociální politiky byla podle náměstka
Lavičky po dobu prvního funkčního období
krajského zastupitelstva stále úzce provázána se zákonem o státním rozpočtu: „To znamená, že krajem dotace takzvaně protékaly,
jednalo se o státní dotace, které šly přes
naše účetnictví cílových příjemcům. Mírná
změna nastala až v tomto roce, kdy byly do
krajských rozpočtů z kapitoly ministerstva
práce a sociálních věcí převedeny peníze
k dotování nestátních organizací. Jejich rozdělení jsme za daných podmínek zajistili jak
jsme mohli nejlépe.“
Významnou oblastí výkonu krajské samosprávy je střední školství, v kterém Ústecký
kraj zajišťuje zřizovatelské povinnosti k 161
zařízením. Podíl financování provozu školských zařízení tvoří největší objem z celkového objemu krajského hospodaření, dosahuje 5 miliard korun. „Škol jsme od státu ale
přebrali více a krajské zastupitelstvo se muselo vypořádat s první etapou optimalizace.
Zdůrazňuji, že jsme žádnou ze škol nezavřeli, jejich nižší počet je výsledkem uvážlivého slučování a hovoříme tu o organizačních změnách. Naši zastupitelé současně
zahájili jednání s významnými zaměstnavateli a odstartovali tak spolupráci škol a krajského úřadu při tvorbě nových učebních
oborů, šitých na míru současné poptávce
v regionu,“ řekl Zděnek Lavička.
Významnou oblastí krajské samosprávy je
i oblast kultury a památkové péče. „Bohužel
musím konstatovat, že památková péče
zůstala poněkud stranou zájmu mých kolegů zastupitelů. V našem regionu je na tisíce
objektů dokumentující bohatou historickou

kulturní tradici našeho regionu a přitom
peněžní prostředky uvolňované na jejich
údržbu a zachování pozdějším generacím
jsou vzhledem k jejich jedinečnosti skutečně nedostačující,“ vysvětluje Zděnek Lavička. I zde, podobně jako v oblastech školství
nebo zajišťování chodu sociálních zařízení
ale krajským zastupitelům svazovala ruce
pravidla, nastavená státem. „Výši a ani nasměrování dotací jsme nemohli nijak ovlivnit, pouze jsme předávali peníze obcím.
Současně na nás ale přešla povinnost správného využití těchto dotací a musím říci, že
zatím jsme každou vynaloženou korunu
dokázali obhájit,“ řekl závěrem náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička.
P. Tošovský: Investice do regionálního
rozvoje přinesou výsledky v příštích letech
Dramatickým vývojem prošlo za první čtyři
roky hospodaření kraje a jeho rozpočet.
V současné době kraj hospodaří s ročním
rozpočtem okolo 8 miliard korun. „Oproti
tomu náš první schválený rozpočet, který byl
jen 242 milionů, působí spíše úsměvně.
Čeho si však cením nejvíce, je to, že i v současné složité situaci, kdy vláda „úspěšně“,
ale hlavně „upřímně“ zadlužuje nejen stát
a naše děti, ale patrně i naše vnoučata, současné krajské zastupitelstvo nenech po
sobe dluhy ani pro své nástupce ve funkcích,“ uvedl Pavel Tošovský. Ústeckému kraji
se v tomto ohledu dostalo významného
ocenění, když mu na sklonku loňského roku
dostal významné ratingové ohodnocení A-.
„Je to pro kraj výborná vizitka. Jednoduše
řečeno – kraj se nepouští do riskantních
investic. V tomto hodnocení jsme obstáli jak
nejlépe to šlo,“ poznamenal Pavel Tošovský.
Velký kus práce odvedl kraj také v oblasti
podpory regionálního rozvoje, který byl od
počátku jeho fungování jednou z hlavních
priorit. Asi nejpodstatnější je v této oblasti
vznik krajských dotačních programů jejichž
prostřednictvím byly rozdělovány finanční
prostředky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Z nich bylo v uplynulých letech financován
například rozvoj a obnova infrastruktury
obcí, vypracování územních plánů malých
obcí, projekty zaměřené na podporu malého a středního podnikání nebo rozvoj lidských zdrojů. „Nejvíce si cením toho, ze se
nám podařilo postupně přesvědčit drtivou
část zastupitelů, ze rozvoj kraje spočívá
nejen v investicích do vlastního majetku, ale
v rozvoji celého území, který se týká také
obci, firem, neziskového sektoru v cele rozmanitosti a šíři. Během čtyř let bylo prostřednictvím dotací na rozvoj regionu vynaloženo 130 milionů korun. Tyto peníze kraj
rozdělil mezi celkem 284 projektů. V roce

2002, když kraj s dotacemi začínal, se rozdělovalo 19 milionu korun, letos už to bylo
77,5 milionu. V některých oblastech dává
kraj na dotacích víc peněz než stát. Navíc
pro obce byly krajské dotační programy
dobrou školou. Získané zkušenosti zúročí při
získávání peněz z fondů EU,“ připomněl
náměstek hejtman Pavel Tošovský.
Právě evropské strukturální fondy a možnosti, které se v souvislosti s nimi kraji nabízejí byly další oblastí na kterou se kraj zaměřil. „V první etapě jsme se soustředili na to,
abychom splňovali všechny podmínky EU,
nutné pro to, aby náš kraj mohl žádat o dotace ze strukturálních fondů.Pro kraje má ze
strukturálních fondů největší důležitost patrně Společný regionální operační program
(SROP), protože dotace z tohoto fondu se
rozdělují na úrovni NUTS 2. Do tohoto
fondu je pro Českou republiku vyčleněno
454 milionů eur, což je asi 31% z celkového objemu strukturálních fondů. Do Ústeckého kraje by z těchto peněz mohlo přijít
přibližně tři sta milionů korun,“ uvedl Pavel
Tošovský. V současné době už byly Regionální radou regionu soudržnosti schváleny
první projekty k čerpání dotací z tohoto
fondu a budou následovat další výzvy
k předkládání projektů. Kraj finančně podporuje jejich přípravu a má ve svém rozpočtu také připravené finanční prostředky
na budoucí spolufinancování schválených
projektů.
V rámci SROP kraj připravil grantová schémata zaměřená na podporu malého
a středního podnikání, sociální integraci
v regionech a rozvoj služeb pro cestovní
ruch. Celková hodnota projektů realizovaných prostřednictvím grantových schémat
by se měla pohybovat kolem 0,5 miliardy
korun, z toho cca 65 % by měl Ústecký kraj
získat z evropských strukturálních fondů.
„Myslím, že získání finančních prostředků
z evropských fondů bude pro náš region
a jeho rozvoj klíčové. To co jsem dosud
v této oblasti udělali se v budoucnu zúročí,“
poznamenal Tošovský.
Pozornost kraj věnoval také podpoře a rozvoji cestovního ruchu. Vedla ho k tomu především snaha změnit obraz kraje v očích
veřejnosti a přivést do regionu jak domácí
tak i zahraniční turisty. „Kromě toho, že jsme
rozvoj turistiky podpořili v rámci krajských
dotací, jsme se soustředili také na propagaci kraje. Prezentace byly k vidění na mnoha
veletrzích cestovního ruchu a vždy vzbudily
velkou pozornost. I když ani v této oblasti se
výsledky našeho snažení nedostaví okamžitě, jsme si jist, že jsem položili dobrý základ
a že kraj začne postupně ještě více těžit z
obrovského potenciálu, která má na poli
cestovního ruchu,“ řekl Pavel Tošovský.

Jak jste odpovídali:
Půjdete ke krajským
volbám?

Ano

18%

vyžadovalo vypracování architektonického
záměru, který vylepší tři na sebe navazující
„zelené plochy“ a navrhnout takové úpravy
či doplnění, které by vedly ke zlepšení prostředí, účelu i funkci místa určeného k relaxaci. Nejlepší znalosti z oblasti ekologie pro-

Ne

Statistická srovnání uplynulých let totiž
zřetelně ukazují, že zájem o volby a také
účast v nich je na území našeho regionu
ve srovnání s Českou republikou dlouhodobě druhá nejnižší. Jednoznačně převyšující odpověď ANO na otázku „Půjdete ke
krajským volbám“ však jakoby ukazovala
na pravý opak. Mnozí z vás kupón se zatrženou odpovědí doprovodili i komentující
řádky, z nichž vybíráme. Věra Svobodová
z Mostu, která nás kontaktovala prostřednictvím e-mailové pošty, napsala stručně
a výstižně: „Ano, volit jdu jako vždy.“ Pan
M. N. z Varnsdorfska také půjde k volbám.
Domnívá se, že by toto své právo mělo
využít co nejvíc lidí, aby podpořili politickou stranu, která jim je názorově blízká.
Jak píše, každý si může vybrat. Také čtenář
Pavel Sekyra z Chomutova svůj hlas odevzdá, ovšem dle jeho názoru je další otázkou výsledek voleb a tahanice mezi stranami. Kdyby byla jedna, soudí, bylo by to
lepší.
Došly ovšem i záporné odpovědi. Za
všechny citujme Romana z Velemyšlevsi
- jak píše, voleb se neúčastnil ani před
rokem 89 a bude v tom pokračovat, velkou změnu prý nezaznamenal.
Zbývá vybrat vítěze z došlých odpovědí.
Los byl nakonec příznivý k paní Věře Vávrové, rodačce z Komořan. Jak píše, i když
je ročník řadící jí mezi seniory, stále sleduje dění v našem kraji i v České republice
a nepatří k těm, kteří jenom vzpomínají
a stěžují si na všechno. I ona na svém
kupónu zaškrtla kladnou odpověď.
Naše téma n listopad dalo by se říci
naváže na předcházející řádky a anketní
otázka zní: Je zastoupení žen v krajském
zastupitelstvu dostatečné?
Zatím se můžete inspirovat názory zastupitelů, jejichž volební období se chýlí ke
konci. Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna (ČSSD) by širší zastoupení ženského elementu v krajském zastupitelstvu
uvítal: „Žen je v politice obecně velmi málo. Snad je to dáno tím, že muži jsou dravější a své názory prosazují hlasitěji. Tím
ovšem neříkám, že kolegyně ze zastupitelstva jsou dravé nebo hlasité – naopak,
jsou to silné osobnosti, nepostrádající pravý šarm. To ale není jediný důvod, jejich
přítomnost a účast v rozpravách umožňují

zdravou polarizaci a napomohou k nalezení skutečně vyváženého rozhodnutí.“
Ženský pohled nabízí Dana Hrábková,
zastupitelka z řad KSČM: „V zastupitelstvu
Ústeckého kraje má KSČM v současné
době z osmnácti mandátů pět žen. Úbytek ženského elementu v politice na všech
stupních je patrný již delší dobu. Myslím
si, že trocha pozitivní diskriminace by nám
neškodila. Kategoricky však zamítám stanovení procentních nebo jiných kvót počtu žen v zastupitelstvech. Sami muži by si
měli uvědomit, jak pozitivně působí ženy
v politice, nehledě na jejich stranickou příslušnost. Také oslovení některých ženských organizací, kde jsou organizovány
aktivní ženy, by mohlo při sestavování kandidátek zajistit jejich větší zapojení.“
Zastoupení žen v krajské samosprávě
oproti tomu vidí Luboš Polanský z Unie
svobody pragmaticky: „Zastoupení žen
v krajském zastupitelstvu odpovídá volebním výsledkům a předcházejícím vnitrostranickým nominačním volbám, primárkám. Apriori jsem přesvědčen, že stanovovat kvóty zastoupení žen v politice zavání
sociálním inženýrstvím, uplatňovaným
v dobách, které už jsou naštěstí minulostí.
Jinou věcí jsou ale šance na uplatnění
žen, proti mužům jsou stále znevýhodněné. Hodláme proto prosadit některé daňové úlevy pro ženy, které chtějí vychovávat
děti a současně se nechtějí vzdát své kariéry.“
Posledním z dotazovaných byl Jiří Šulc
zastupující ODS, hejtman Ústeckého kraje:
„Uvítal bych, kdyby žen bylo v krajském
zastupitelstvu víc. Jako političky jsou nám
mužům rovnocennými partnery a dokáží
své názory účinně prosazovat. Navíc, a to
je velmi důležité, už sama jejich přítomnost politická jednání kultivuje. Ženy nesahají tak často při vypjaté diskusi k osobním
útokům a v mnoha případech si spíš
zachovají chladnou hlavu. Myslím, že větší
zastoupení žen v politice je jen otázkou
času, obecně jich přibývá a postupně se
podle mě do politiky prosadí na všech
úrovních.“
Jak je vidno, co zastupitel, to pohled
a názor trošku odlišný. Na vaše ohlasy se
už těšíme, a doufáme, že k vyplněným
anketním kupónům připojíte své komentáře a postřehy. Nezapomeňte na zpáteční kontakt, kupóny projdou i tentokrát slosováním o drobnou výhru. 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.
Kupóny zasílejte na adresu Krajský úřad
Ústeckého kraje, oddělení IVV, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
nebo na e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz.

KUPÓN
Je zastoupení žen v krajském
zastupitelstvu dostatečné?

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
jako kontakt při případné výhře!

✄

Téma zatím poslední čtenářské ankety bylo úzce spojeno s volbami do krajských
zastupitelstev, které nás čekají od pátku
5. listopadu, tedy už za čtrnáct dní. Ptali
jsme se, jestli půjdete odevzdat svůj hlas
některému z kandidátů, které nominovalo
20 politických stran a uskupení. Rekapitulace došlých odpovědí přinesla mírné překvapení.

82%

Ústecký kraj podpořil konání Ekologické
olympiády dotací 23 000 korun z Programu
rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání
a osvěty. Ekologická olympiáda byla rozdělena do dvou částí. V první teoretické byl pro
soutěžící připraven znalostní test, v němž
museli poznat rostliny a živočichy. V praktické části pak na studenty čekaly dva úkoly.
V rámci prvního museli na kadaňském sídlišti provést sociologický průzkum, který se
týkal života obyvatel této lokality. Soutěžící
sami vypracovali otázky a následně provedli i vyhodnocení celého průzkumu. Zadání
druhého praktického úkolu pak od studentů

ských školek, radnic, tělovýchovných
né finance z rozpočtu tak, aby zajímavé proa kulturních zařízení, zařízení sociální
jekty mohly být realizovány. Doporučuje
péče, hasičských zbrojnic, požárních
také obcím přijmout za svou myšlenku sdrunádrží, hřbitovů, čekáren na zastávkách
žování se do účelových svazků. Malá obec
hromadné dopravy a přechodů pro
má pochopitelně chudý rozpočet, ale již dvě
chodce, veřejných prostranství, návsí,
obce mnohdy dají dohromady sumu poparků aj.
třebnou k zahájení potřebné investiční akce,
vždyť např. na plynofikaci, kanalizaci nebo ❍ Úpravy a výstavba chodníků a místních
odpočívadlo u cyklostezky je možné vyprakomunikací a výstavba či značení cyklocovat společný projekt a žádat o dotace spotras a cyklostezek
lečně. I z hlediska krajského systému dotací ❍ Projekty řešící nakládání s odpady, promusí být v budoucnu výhodné vymýšlet
jekty ke zlepšení čistoty a vzhledu zeleně,
společné projekty, které budou vytvářet v
vodních toků a ploch
malých obcích dostatek pracovních příleži- ❍ Rozvoj spolupráce obcí a mikroregionů
tostí a pomohou občanům zkvalitnit život na
– podpora je určena na společné projeknašem venkově.
ty obcí (projekty podporující malé
a střední zemědělské i nezemědělské
Oblasti podpory Programu obnovy
podnikání, podpora zavádění a využívání
venkova Ústeckého kraje
internetu, obecní rozhlas, rozvoj místních
❍ Výstavba či údržba objektů škol a mateřknihoven, školicí akce).
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Hejtman Ústeckého kraje poděkoval v Bruselu Evropské unii za pomoc přií povodních

Ú

stecký kraj se koncem září představil
v Bruselu v rámci projektu Open
Days (Dny otevřených dveří). Akce byla
pořádána ve spolupráci s vládní agenturou CzechInvest, Generálním ředitelstvím
Evropské komise pro regionální politiku
a Výborem regionů.
Bruselské Open Days jsou organizovány
s cílem představit zastoupení evropských
regionů sídlících v Bruselu širší veřejnosti
formou výstav, workshopů a seminářů.
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc využil

této příležitosti, aby poděkoval Evropské unii
za pomoc, kterou kraji poskytla při odstraňování následků povodní, které kraj zasáhly
v srpnu 2002. Zástupce Evropské komise
hejtman pozval na číši vína do prostor Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Součástí poděkování byla
výstava fotografií dokumentujících povodňové škody a následnou obnovu kraje v dalších letech. Stálé zastoupení ČR požádalo
Ústecký kraj o zapůjčení expozice, proto
budou panely součástí jeho prostor ještě do
konce letošního roku.

„Povodeň, která v srpnu 2002 zasáhla
velké území České republiky a poškodila
téměř polovinu Ústeckého kraje, byla zničující stejně jako škody, které lidé, obce a podniky v našem kraji utrpěli. Pohled na krásnou krajinu utopenou pod přívaly vody
a masou bahna byl zdrcující. O to víc na mě
zapůsobila vlna lidské solidarity, která se
zvedla ještě v průběhu záplav. Díky solidárnosti lidí z mnoha evropských zemí jsme si
s nejhoršími následky povodně dokázali
poradit. I když nás ještě čeká mnoho práce,
je nyní to nejhorší už za námi. A Evropa uká-

zala, že výroky o spolupráci a pomoci
nejsou jen prázdnými pojmy – naši evropští sousedé nám dokázali pomoci rychle, bez
váhání či zbytečných administrativních průtahů. Za všechny občany Ústeckého kraje
v České republice bych proto chtěl poděkovat všem, kterým naše utrpení nebylo lhostejné,“ řekl při zahájení setkání J. Šulc.
Mezi mnoha hosty, kteří si se zájmem
expozici prohlédli, byli například poslanci
Evropského parlamentu Zuzana Roithová
a Miloslav Ransdorf, zástupce velvyslance
České republiky při EU Luděk Stavinoha

nebo člen Evropské komise Johanne Wachter. „Nedokážu si představit pocity lidí, kteří
byli vodou přímo ohroženi. Peníze, které
Evropská unie Ústeckému kraji poskytla,
jsou v poměru k celkovým škodám jen kapkou. Těší mě ale, že unie dokázala peníze
uvolnit rychle,“ řekl Johanne Wachter poté,
co si prohlédl fotografie dokumentující
povodeň. Hejtman Jiří Šulc jeho názoru
oponoval a označil povodňovou finanční
pomoc EU za velmi významnou. Johannu
Wachterovi hejtman věnoval knihu, kterou
o povodni vydal Ústecký kraj.

Fotogalerie

Ústecký kraj koupil silniční váhu a poprvé ji vyzkoušel minulý týden při kontrolní akci na odstavném parkovišti
v Dubí. Váhu zakoupil Ústecký kraj za zhruba 400 000 korun, do budoucna by jich mělo ještě minimálně pět
přibýt. „Ústeckým krajem denně křižují stovky nákladních aut a kamionů. Už jsem se několik podobných kontrol zúčastnil a vím, že jejich přetížení je vcelku běžným jevem. Nemůžeme se jen divit mizernému stavu mnoha
silnic v kraji a doplácet z veřejného rozpočtu na nezodpovědné dopravce. Takže od nynějška dopravci musí
počítat s tím, že budeme kontrolovat hmotnost nákladních aut průběžně na různých místech kraje,“ řekl hejtman Jiří Šulc. Vlastní silniční váhu využívají také kraje Olomoucký kraj, Zlínský a Jihočeský.

Už popáté se v domově důchodců v Dubí na Teplicku, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje konaly 7. října
2004 soutěžní hry seniorů, které jejich pořadatelé nazvali Dubský koláč. Seniorské týmy čekala řada vědomostních i sportovních disciplín a jedné z nich, skládání vylosovaného puzzle na čas přihlížel i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička.

Významnou událostí v prvním měsíci školního roku 2004/2005 Střední zahradnické a zemědělské škola
A. E. Komerse v Děčíně, byla tradiční zemědělská výstava Libverda 2004. Slavnostního zahájení se zúčastnil
náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna, který si prohlédl expozice rostlin a zemědělské techniky.

V krajském městě bude univerzitní kampus – smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc, primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič, rektor Univerzity J. E. Purkyně Zdeněk Havel
a ředitel Masarykovy nemocnice MUDr. Petr Pollak. Smlouva potvrzuje společný zájem na přípravě a realizaci
Univerzitního areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – KAMPUS v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici. Podepsáním této smlouvy zástupci Ústeckého kraje a města Ústí nad
Labem potvrdili svůj záměr aktivně spolupracovat a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem přislíbila uvolnit
areál ihned po přestěhování na Bukov. „Je to základní kámen životaschopného projektu, který nepodléhá zubu
času ani politickým vlivům. Několik let jsem přemlouval univerzitu, aby vybudovala opravdu velkou univerzitu
– dnes jsme položili další kámen a to břímě jí skutečně předali,“ konstatoval hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
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