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V Mostě byla otevřena nová vysoká škola
O

d letošního září působí v Ústeckém
kraji další vysoká škola – zásluhu na
této skutečnosti má zejména Ústecký kraj.
„Skutečnost, že v tomto kraji má vysokoškolské vzdělání jenom 5 procent obyvatel, je alarmující. Nechceme se stát levnou
pracovní silnou, chceme tu mít odborníky,
kteří jsou zárukou rozvoje kraje,“ komentoval své snažení přilákat do kraje technická vysokoškolská studia hejtman Jiří
Šulc. A toto snažení bylo po několika
letech příprav korunováno úspěchem –
v Mostě-Velebudicích začali 13. září letošního roku studovat první studenti na nové
pobočce Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT).

Její výukové a studijní centrum je umístěno v areálu Integrované střední školy technické – Centra odborné přípravy (ISŠTCOP), která je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje. Slavnostního zahájení akademického roku se tam 20. září zúčastnil
také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Rozhodnutí otevřít v Mostě pracoviště
VŠCHT Praha je výsledkem iniciativy školy,
hejtmana Ústeckého kraje, mosteckého
magistrátu a řady průmyslových podniků
regionu „Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných lidí, s tím
souvisí i vysoká míra nezaměstnanosti
a problémy se získáváním zahraničních
investorů. Ti nehledají jen levnou pracovní,
sílu, ale i odborníky a vzdělané lidi do
vedoucích pozic. Velmi jsem proto usiloval
o to, aby v Mostě vznikla pobočka Vysoké
školy chemicko technologické. Je zde velká
tradice chemické výroby a vysoká škola
s takovým zaměřením tu citelně chyběla,“
uvedl hejtman Jiří Šulc.
Do výukového a studijního centra v Mostě-Velebudicích bylo zatím investováno přibližně 3,5 milionu korun, z čehož milión
korun na vybavení počítačové učebny
poskytl jako sponzorský dar Chemopetrol,
a.s.. Během přípravy 7. patra budovy ISŠTCOP byly mimo jiné například instalovány
zvukotěsné příčky mezi posluchárnami,
nové elektrické a datové rozvody, položeny
nové podlahové krytiny nebo instalována
klimatizace v počítačové učebně. „Pan hejtman, který byl hlavním iniciátorem celé akce
VŠCHT v Mostě, podporoval naše aktivity
nejen v médiích, ale i přímou pomocí
při vyjednávání podmínek pronájmu patra

Školní rok zahájil hejtman Jiří Šulc ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem –
Stříbrníkách. Tato škola vznikla sloučením dvou podobně zaměřených středních škol a učilišť, v současné době má přibližně 700 učňů
a studentů, přičemž do prvních ročníku letos nastupuje 240 žáků. Sloučení školy předcházela rozsáhlá rekonstrukce za přibližně tři
miliony korun. Nové učebny za si hejtman prohlédl v doprovodu ředitele školy Pavla Valáška.
v ISŠT-COP,“ uvedl Zdeněk Bělohlav, z vysoké školy chemicko- technologické.
Zájemci o studium tříletého bakalářského
studijního programu v Mostě mohli podávat
přihlášky ke studiu do konce března. V souladu se současnými trendy evropského
vysokého školství nemuseli uchazeči o studium v akademickém roce 2004/2005
absolvovat přijímací zkoušky, ale byli přijímáni pouze na základě ukončeného středoškolského vzdělání a posouzení studijních
výsledků u vybraných předmětů. Celkem
bude zimní semestr prvního ročníku navštěvovat 124 studentů. Přibližně 30 z nich bylo
přijato na prezenční formu studia, zbytek se
rozhodl pro studium při zaměstnání. Výuku
bude v Mostě v zimním semestru zajišťovat
devět pedagogů.

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze bude v Mostě vychovávat bakaláře
ve dvou oborech – Chemie a chemické
technologie a Chemie a technologie materiálů. V rámci oboru Chemie a chemické
technologie bude nabízeno navíc odborné
zaměření na ropu a petrochemii. V rámci
oboru „Chemie a chemické technologie"
získá absolvent po absolvování studia praktické znalosti o základních anorganických
a organických velkotonážních technologiích,
bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Studium oboru „Chemie a technologie materiálů" nabízí studentům praktické
znalosti o výrobě a vlastnostech chemických
produktů jako jsou například sklo, keramika,
plasty a kaučuky a biomateriály pro medicínské účely.

Přednášky, cvičení a semináře budou probíhat výhradně ve Velebudicích. Laboratorní
cvičení budou zajištěna v rozsahu dvou až
tří týdnů za semestr ve specializovaných
laboratořích pražské školy. Pro některá laboratorní cvičení, především ve třetím ročníku
studia, budou pak využity laboratoře blízkých průmyslových podniků. „Velmi mě těší,
že mnoho podniků a firem z regionu se
stalo partnerem vysoké školy. Ta s nimi spolupracovala i při vytváření studijního programu a ten je tím pádem našemu regionu šitý
takříkajíc na míru. Myslím, že to výrazně
zvýší šanci zdejších absolventů uplatit se na
trhu práce. Úsilí, které všichni zúčastnění
vložili do tohoto projektu, se nám bohatě
vrátí a přispěje k dalšímu rozvoji Mostecka
i celého Ústeckého kraje,“ řekl Jiří Šulc.

Zamyšlení náměstka hejtmana Zděnka Lavičky:
Kultuře se v Ústeckém kraji daří
N

Ústecký kraj
v číslech

V rámci dotačního programu podpory
regionální kulturní a divadelní činnosti
bylo letos rozděleno 2,9 milionu korun,
kraj podpořil celkem 54 kulturních akcí.

astává čas bilancování ve všech
oblastech, které Ústecký kraj v průběhu svého prvního volebního období spravoval. Patří sem i oblast kultury a památkové péče – není sice mezi vyjmenovanými prioritami, ovšem dovoluji si tvrdit, že je
velmi důležitou stránkou života v našem
regionu. Četnost památkových objektů zasazených do nádherné přírody dělá z Ústeckého kraje velmi pozoruhodný územní
celek. V tom se vzácně shodneme průřezem politických uskupení v samosprávách
nejen obecních, ale i v krajském zastupitelstvu. O to více se tedy, bohužel však často,
podivuji nad tím, jak nesnadné je prosazování alespoň částečných finančních potřeb
na opravy památkových objektů. Rád bych
přesvědčil své kolegy, aby náš kraj do
budoucna výrazně posílil finanční pomoc
vlastníkům mnohdy nedocenitelných historických skvostů a podle mého by jednoznačně měl být realizován záměr zřídit
Fond na obnovu památek. Ostatně tento

záměr koresponduje s již schválenou koncepcí rozvoje kultury Ústeckého kraje.
Poněkud úspěšnější jsme byli při spravování takzvané kultury živé. Od státu jsme
převzali některé příspěvkové organizace,
které vesměs vykonávají své činnosti na
velmi vysoké profesionální úrovni, ať se již
jedná o muzea, galerie, Severočeskou
vědeckou knihovnu, Ústav archeologické
a památkové péče či Severočeskou hvězdárnu a planetárium. V minulosti tato zařízení pracovala v odlišných podmínkách.
Naším cílem je vytvářet pro ně podobné
podmínky jak materiální, tak i personální.
Upřímnou radost mám z toho, jak se daří
rozvíjet bohaté kulturní aktivity nejrůznějších uměleckých žánrů v širokém spektru
organizátorů po celém kraji. Každoročně
vyhlašujeme dotační tituly pro celou škálu
přehlídek, soutěží a podobně. Snažili jsme
se při tom, a je to naším cílem i do budoucna, vrátit systém postupových soutěží
tak, aby krajské soutěžní přehlídky byly již

vyvrcholením snažení od místních přes
okresní kola. Samozřejmě, že finanční
požadavky jednotlivých organizátorů převyšují naše možnosti. Vycházíme-li však
z faktu, že kraj nechce suplovat místní
samosprávy, ale má být nadstavbou, je
trend ve výši finančních dotací příznivý.
Samostatnou oblastí je spolupráce s městy
na činnosti profesionálních kamenných
divadel a Severočeské filharmonie Teplice.
Již druhým rokem pro ně Ústecký kraj
vyčlenil finanční prostředky, které by měly
podpořit především jejich regionální činnosti. Je potěšitelné, že tento rok šlo již
o významnou částku v řádech milionů
korun. V této spolupráci je však potřeba
trvale pokračovat, jde o systematickou
pomoc, bez které by tato profesionální
tělesa v budoucnu dosti složitě přežívala.

Kromě toho letos podpořil Ústecký kraj
nejvýznamnější kulturní instituce
s celoregionální působností:

❍ Městské divadlo Most:

❍ Severočeské divadlo opery a baletu
a Činoherní studio v Ústí nad Labem:
5,9 milionu korun.

3,5 miliony korun
❍ Severočeská filharmonie Teplice:
3,6 milionu korun

Zděnek Lavička
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
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Z jednání rady kraje
☛ Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí přehled pohledávek Ústeckého kraje
a příspěvkových organizací zřizovaných
krajem k 30. červnu 2004. Jejich celková
výše u příspěvkových organizací činí 205,9
milionů korun, z toho největší část tvoří
pohledávky v oblasti zdravotnictví, 160,4
milionů a dále ve školství, kde dosahují
41,6 milionů korun. Pohledávky kraje po
lhůtě splatnosti činí 4,813 milionů korun,
z toho 2,128 milionů kraj vymáhá od
nájemců bývalých objektů škol v přírodě.
☛ Radní Ústeckého kraje se na svém
posledním zasedání zabývali zajištěním
nouzového zásobování obyvatelstva pit-

nou vodou při mimořádných událostech
a za krizových stavů. Vzali na vědomí předložený návrh požadavků obcí s rozšířenou
působností, v kterém bylo vyčísleno, kolik
která z šestnácti oblastí pitné vody ve chvílích nouze potřebuje. Podklady obce dodaly samy a mimo jiné z nich vyplývá, že
v případě nouze nebo krizového stavu,
kdy by byl postižen celý kraj, by bylo v prvních dnech potřeba rozvézt 6 943,02 m3
pitné vody. Smlouvy o dodávkách pitné
vody v době krizové situace uzavře za kraj
hejtman se subjektem „Služba nouzového
zásobování vodou“, kterou je firma Severočeské vodovody a kanalizace a.s. se sídlem v Teplicích.

Kraj se bude prezentovat
Ústecký kraj plánuje účast na veletrzích v roce 2005
I v příštím roce se na prestižních evropských veletrzích investičních příležitostí
objeví prezentace našeho regionu. V prvním čtvrtletí roku bude krajská expozice
vystavena na MIPIM ve francouzském
Cannes, kde jsou již tradičně největší možnosti k prezentaci investičních nabídek
potencionálním investorům a developerským společnostem. Veletrhu se již tradičně účastní vládní agentura CzechInvest
a Ústecký kraj tu bude představen ve společnosti významných českých firem. I další
veletrhy, na které se Ústecký kraj připravuje, patří k významným. Jsou jimi podzimní
EXPOREAL v německém Mnichově a jarní
URBIS 2005 Brno. Ten je jediným tuzem-

ským veletrhem, jehož náplní jsou investiční příležitosti, technologie a zařízení pro
města a obce včetně odborného doprovodného programu. Brněnského URBISu
se Ústecký kraj zúčastnil v letošním roce
poprvé ve společné expozici s Plzeňským,
Jihočeským a Karlovarským krajem. Spolupráce se podle pořadatelů osvědčila, bylo
velmi účelně a úsporně využito společného zázemí, jednotné pojetí expozice i architektonické ztvárnění společného stánku
na poměrně velké celkové ploše 120 m2
působilo na okolí atraktivně. Účastí na
veletrzích chce Ústecký kraj podpořit
změnu svého image a současně podnítit
rozvoj příslušných odvětví.

Oprava komunikací
O své silnice se Ústecký kraj stará lépe než jejich bývalý vlastník
Opravy silnic II. a III. tříd probíhají v regionu od jarních měsíců, hned jak to dovolily
povětrnostní podmínky, zejména teploty
neklesající do záporných mrazivých hodnot. „Přesto se ale vždy najde řada věčně
nespokojených, řidičů, kteří si budou stěžovat už ze zvyku,“ komentuje nedávné
stesky občanů Děčínska na neutěšený
stav tamních komunikací náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna. „Souhlasím s nimi
ale v jedné věci – mnoho silnice na Děčínsku i jinde v regionu patří k nejhorším
v zemi. Nelze ovšem Ústeckému kraji vyčítat, že se o ně nezajímá a nechce je spravit.“
Na opravy komunikací, které pod krajskou samosprávu přešly v roce 2001, už
Ústecký kraj vynaložil stovky milionů
korun. Pro letošní rok je na opravy silnic
II. a III. tříd vyčleněno z krajského rozpočtu
107 milionů, z nich byla například opravena silnice z Lobendavy směrem k hraničnímu přechodu. Do kanceláře Jaroslava
Foldyny také docházejí dopisy, v nichž starostové vyjadřují svou spokojenost s prací
krajské samosprávy. Těchlovická starostka
Jaroslava Hýlová poděkovala jménem
zastupitelstva obce za kladné vyřízení

žádosti o opravu silnice v Babětíně.
Obsáhlé poděkování přišlo také od starostů z mikroregionu Tolštejnsko, kteří také
upozornili na častý omyl nespokojených
řidičů. „Nejcitlivěji vnímají poškozené
komunikace automobilisté v městech
a obcích, ovšem ve většině případů právě
tyto tankodromy spravuje obec nebo stát
– je ale bohužel rozšířeným omylem, že
by se o nápravu měl postarat Ústecký
kraj,“ přibližuje sdělení z Tolštejnska Jaroslav Foldyna.
Na špatném technickém stavu komunikací v našem kraji se výrazně podepisují
také přetěžované nákladní soupravy. Průběžné kontroly ukázaly, že v našem regionu jezdí takovýchto vozidel nejvíce v České republice. Za první pololetí bylo v kraji
zváženo celkem 1 077 nákladních vozidel
a přetíženo jich bylo 90, to je téměř každý
desátý vůz. Jedné z takových kontrol se
zúčastnil i hejtman Jiří Šulc, kterého tato
skutečnost nepříjemně překvapila: „Silnice
zničené přetíženými kamiony jsou velmi
nebezpečné a jejich opravy nás stojí
mnoho peněz. Jedině důsledné provádění kontrol může tento stav změnit,“ uvedl
na místě.

Začátkem září byla slavnostně otevřena část rekonstruované Žižkovy ulice v Ústí nad
Labem. Přestřihnutí pásky se ujal hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Na Žižkově ulici byly
práce zahájeny v březnu 2003, přičemž do 17. listopadu, na kdy je naplánováno
dokončení stavby, zbývá dokončit 200 metrů dlouhý úsek původních dvou pruhů pod
mosty s napojením na kruhový objezd pod Větruší.

Meningokok
Očkovat s příspěvkem lze jen do konce září
Už jen do konce příštího týdne mohou
rodiče nechat očkovat žáky devátých tříd
a děti narozené v roce 1989 proti invazivnímu meningokokovému onemocnění
typu C za finančního přispění Ústeckého
kraje. Očkování, na které Ústecký kraj
poskytuje příspěvek do výše 300 korun,
probíhá od 1. června 2004 do 30. září
2004. Řada dětí z věkové skupiny, které

se finanční podpora týká, začala od prvního září navštěvovat střední školy a učiliště
a právě v nově utvořených kolektivech je
zvýšené riziko výskytu tohoto onemocnění. Podrobné informace o očkování proti
invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C za finanční podpory Ústeckého kraje najdete na internetových stránkách www.kr-ustecky.cz.
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Zastupitelé kraje: Na zdravotním stavu obyvatel
Ústeckého kraje se podepsalo špatné životní prostředí

Z

dravotnictví je oblastí, ve které krajská
samospráva hraje v současné době
velmi zásadní roli. Kraj jako zřizovatel největších zdravotnických zařízení v regionu
má jejich prostřednictvím možnost ovlivňovat úroveň péče o zdraví lidí. Pro rozhodování v této oblasti je potřeba mít
dostatek informací Proto se koncem července Rada Ústeckého kraje na své schůzi seznámila s komplexní zprávou o zdravotním stavu obyvatel kraje, kterou připravila Krajský hygienická stanice v rámci
programu celostátního Zdraví 21.

Dokument, kterým se politici podrobně
zabývali, byl zpracován na základě informací shromážděných zdravotnickou a demografickou statistikou. Získané poznatky byly
následně porovnány s celorepublikovými
průměry. Toto srovnání bohužel nevyznívá
pro Ústecký kraj příznivě. Například pro onemocnění oběhové soustavy bylo v našem
kraji hospitalizováno významně více pacientů než v ČR a významně vyšší je v Ústeckém
kraji i počet lidí, kteří onemocněli nádorem
respiračního systému. Za vše pak hovoří
například údaj o střední délce života, ta je u
mužů kratší o rok a u žen dokonce o dva
roky než je republikový průměr.
Celkově se pak dá zdravotní stav obyvatel
Ústeckého kraje označit jako podprůměrný.
Zeptali jsme se některých krajských zastupitelů, čím mohou přispět k nápravě tohoto
stavu.
Hana
Nováková,
členka
Zastupitelstva Ústeckého kraje
(Nezařazení)
Asi je pravda
v tom, že obyvatelé tohoto
kraje odnášejí
následky dlouhodobé devastace životního prostředí a to
se samozřejmě projevuje i na jejich zdravotním stavu. Bohužel, krajské zdravotnictví je
těsně provázáno s celostátním a my v současné době postrádáme nosnou koncepci
pro příští roky. Nevíme, na jaká medicínská
odvětví se máme zaměřovat, dokonce ani
nevíme, v jakém postavení vůči sobě mají
být zdravotnická zařízení provozovaná krajem, městy nebo soukromá. Pro nápravu
mohou hodně udělat zdravotní pojišťovny,
jako zastupitelka bych například ráda viděla
jiný systém financování – takový, který by
umožnil dostupnější komfortnější péči o občany. Zatím tento systém umožňuje poskytování řekněme základních, mnohdy už zastaralých lékařských úkonů a léčba pacientů
se kvůli tomu prodlužuje, déle trvá rekonvalescence, s níž je spojeno vyplácení nemocenské. Změna může přijít ve chvíli, kdy se
část prostředků ze sociální oblasti přelije do
zdravotnictví, bude možné hradit modernější postupy, takové, které jsou v současné
době nadstandardní. Ve výsledku přijdou
úspory a především se sníží nemocnost
našich obyvatel. Jinou kapitolou, kterou se
snažím jako zastupitelka ovlivnit, je nalezení
fungujícího řešení pro ambulantní péči. Je
potřeba více přihlížet k názorům lékařů
a docílit alespoň na deseti místech našeho
kraje bezproblémového zajištění pohotovosti nejen pro dospělé a děti, ale i stomatologické. V této souvislosti dodávám, že se
spoluúčasti pacientů nebráním. To je totiž
jedna z bolístek zdravotnictví v celé zemi –
bojíme se zapojit jednotlivce do starosti

měrně déle než v jiných částech naší republiky přesto, že tamní životní prostředí rozhodně nelze kvůli koncentraci průmyslu
a automobilové dopravy označit za vynikající. Zkrátka, vzdělanější lidé o sebe víc pečují, snaží se konzumovat potraviny nezhoršující zdravotní stav, sportují, nezanedbávají
preventivní prohlídky a v určitém smyslu
pěstují i duševní hygienu. Umějí zacházet
s nabízenými informacemi a vědí, že všechny tyto faktory ve výsledku jejich zdravotní
stav pozitivně ovlivní. Ono se pro zlepšení
Pavel Kouda,
životního prostředí v našem kraji za posledčlen Rady
ních 15 let udělalo hodně. Co se bohužel
Ústeckého
změnilo méně, je přístup lidí samotných.
kraje (ČSSD)
Proto je naší povinností, a teď hovořím jako
předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání
Hlavní příčinu
a zaměstnanost, usilovat o vyšší všeobecšpatného zdranou vzdělanost. Zejména se musíme zaměvotního stavu
řovat na stále významné procento lidí, kteří
obyvatel Ústecmají vzdělání minimální. Pokud jim přejde
kého
kraje
tzv. do krve alespoň základní povědomost
bych viděl přeo životním režimu, teprve potom může přidevším v silně
jít zlepšení. Velmi mne v této souvislosti
p o š k oz e n é m
životním prostředí. Lidé v našem regionu znepokojuje nárůst respiračních chorob,
byli dlouhá léta vystaveni smogu, prachu zejména rakoviny plic u žen. Všichni víme,
a dalším škodlivinám víc než kdekoli jinde že stále mladší ženy začínají čím dál častěji
v České republice, a to se na jejich zdraví s kouřením a že se u nich začíná projevovat
muselo zákonitě odrazit. I když se v posled- to, co jsme před více lety znali především
ních letech životní prostředí v kraji značně u mužů. Jako by už nevěděly, že ženský
zlepšilo, zdravotnické statistiky nezazname- organismus je citlivější. Část této řekněme
naly, že by se v souvislosti s tím, nějak změ- osvěty je potřeba zaměřit i na ně, zejména
nila například průměrná délka života lidí na ty ze sociálně horšího prostředí. Tady
v našem regionu. Než se změny v životním podle mého začíná náš prvořadý úkol, občaprostředí projeví na zdraví obyvatelstva, né si musí více uvědomovat základní soubude to pravděpodobně nějakou dobu vislosti v péči o své zdraví, jen odtud začíná
trvat. Rozhodně si ovšem nemyslím, že cesta k celkovému zlepšení.
bychom měli v tomto čase sedět s rukama
v klíně a čekat. Kromě investic do zdravot- Květa
nických zařízení má podle mě velký význam Rybárová,
také prvence a sna-ha přivést lidi ke zdravé- členka Zastumu životním stylu. Samozřejmě, moderní pitelstva
a kvalitně vybavené nemocnice jsou nezbyt- Ústeckého
né a bez nich to prostě nejde. Nesmíme kraje
však zapomínat na to, že jde také o přístup (KSČM)
lidí samotných, o to jak se svým zdravím
zacházejí a jak si ho váží. Aktivně se proto Osobně si myszasazuji o to, by kraj finančně podporoval lím, že zdravotnapříklad sportovní aktivity obyvatel na ní stav obyvatel
všech úrovních, práci s mládeží nebo mimo- našeho kraje
školní aktivity. Právě u dětí a mládeže máme nelze srovnávat
podle mě dost prostoru proto, abychom je s jinými kraji republiky, musíme brát v úvahu
prostřednictvím našich škol vedli k takové- sociální strukturu obyvatelstva. Samozřejmě,
mu způsobu života, při kterém budou léka- je tady doznívající aspekt starší generace,
ře a nemocnice potřebovat co možná která si nevratně s sebou nese vliv životního
nejméně. Chtěl bych tedy, aby kraj vedle prostředí předchozích let. V současné době
toho, že vybuduje efektivní a moderní síť v nemocnosti obyvatel je prvořadá psychika
zdravotnických zařízení, také pomáhal občanů, kteří jsou bez práce, a to podotýlidem, kteří chtějí žít zdravě a aktivně a pod- kám, že už se nejedná jen o starší generaci.
poroval je všemi možnými způsoby.
Nezaměstnanost s sebou přináší špatnou
psychiku člověka, která návazně nese větší
Hana
náchylnost ke všem chorobám, od banálníLukáčová,
ho nachlazení až po závažná onemocnění,
členka Rady
tím se celkově oslabuje i imunitní systém
jedince. Někteří problémy nezaměstnanosti
Ústeckého
řeší útěkem k alkoholu, drogám někdy až
kraje (ODS)
k sebevraždám. Všechny tyto aspekty samozřejmě zvyšují nákladovost na zdravotní
Zlepšení zdrapéči. Program Zdraví 21 vyhlásila Světová
votního stavu
zdravotnická organizace v roce 1998. Cílem
obyvatel našeje programově zlepšovat zdravotní stav obyho kraje bude
vatel. K tomuto programu se připojilo i naše
záležitost na
Ministerstvo zdravotnictví. V Ústeckém kraji
velmi dlouhou
se chystá významnější ofenziva v tomto
dobu. To, co
nám ukázala studie Zdraví 21, pro mě bo- a příštím roce. Zatím se k vyhlášenému prohužel není novinkou, sama tuto problemati- gramu přihlásila Krajská hygienická stanice
ku sleduji už delší dobu. Příčinu ale nelze a Zdravotní osvěta. Pracuji v neziskovém
jednoznačně hledat pouze v poškozeném sektoru, kde se touto problematikou také
životním prostředí. Stejně významnou roli zabýváme. Víme, že prevence mezi sociálně
v nedobrém zdravotním stavu obyvatel na- slabšími skupinami obyvatel kraje je tím
šeho regionu podle mne sehrává i nízká správným krokem. Nutná je především
vzdělanost. Přivádí mě k tomu porovnání v oblasti v prosazování zdravého stylu živostatistik lidí žijících na území Prahy, kteří jsou ta, v získávání znalostí v oblasti stravovacích
na tom zdravotně daleko příznivěji a žijí prů- a hygienických návyků a podobně.
o své zdraví a jak jinak toho docílit než
finančně? Ke zlepšení zdravotního stavu
zdejších obyvatel by také mohly pomoci
různé preventivní programy vyhlašované
krajem, hlasovala bych například pro preventivní prohlídky na mammografu nebo
očkování proti infekčním nemocem. Jde
o to, aby se lidem usnadnila cesta k prevenci, abychom občanům nabídli první
kroky k převzetí odpovědnosti za své zdraví.

Vy se ptáte, politici odpovídají...
Na tomto místě najdete odpovědi na svoje otázky. Krajští zastupitelé budou v této rubrice
pravidelně obracet své ucho směrem k občanům. Pokud se chcete zeptat na určitou problematiku z našeho regionu, pošlete nám svou otázku. Můžete ji zaslat buď na elektronickou
adresu konecna.r@kr-ustecky.cz, nebo poštou na adresu uvedenou na 4. straně této přílohy.
Byl zahájen školní rok a všude se opět píše,
že ve školství chybějí peníze. Když tedy
peníze na vzdělávání našich dětí nedá stát,
mohl by něco udělat Ústecký kraj?
Lenka Jirásková Litvínov – Janov
PhDr. Vlastimil Doležal,
člen Rady Ústeckého kraje
Nejenom že by mohl a měl, ale konkrétně
v letošním roce už Ústecký kraj vzdělávání
podpořil velmi výrazně. Už v první polovině

roku rozdělil náš kraj v rámci Programu volnočasových aktivit dětí a mládeže a Programu rozvoje lidských zdrojů projekty škol
a dalších vzdělávacích a výchovných institucí částku převyšující 13 miliony korun.
Následně ještě rada kraje uvolnila 25 milionů korun pro organizace kraje v oblasti
školství na rozvojové projekty, které se
budou ucházet o podporu z Evropské unie.
Zatím nejčerstvějším počinem rady je ale
schválení příspěvku 500 korun na žáka pro
krajské, soukromé a církevní školy na zlep-

šení materiálních podmínek vzdělávání, což
v celkovém součtu činí částku 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.
Je určitě dobře, že vedení kraje považuje
investice do vzdělávání za svou prioritu
a pokud se mu podaří prosadit větší podíl
krajů na rozpočtovém určení daní, může
i v dalších letech podpořit vzdělávání velmi
výrazně.
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Ptáme se Vás

J. Kubricht: Kontroly jsou návodem, jak se vyvarovat chyb

V

poslední době výrazně narůstá
počet petic a stížností na výkon místních samospráv, se kterými se občané
obracejí na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Nejčastěji se jedná o oblast nakládání
s majetkem obcí, aroganci úředníků při
vyřizování agend občanů nebo stížností
na složitost úředních postupů. Velmi často
si občané na krajském úřadu stěžují také
v případech, kdy se jim zdá, že nemají
možnost ovlivnit dění a rozhodování
v obci, případně mají dojem, že je předem vše domluveno. V této oblasti je ale
stanovisko a postup krajského úřadu jednoznačný – krajská samospráva nemůže
zasahovat do rozhodování samosprávy
místní s výjimkou relativně malého rozsahu kompetencí vymezených zákonem.
„Na druhou stranu jsme odvolacím místem, a tak je naší zákonnou a občanskou
povinností obě strany „dát dohromady“,
nalézt řešení odpovídající zákonu, vysvětlit
oběma stranám, proč právě toto řešení je
jediné možné. Domníváme se, že se nám

to daří. Usuzuji na to z mizivého počtu
odvolání proti našemu řešení nebo rozhodnutí k vyšším instancím. Možná, a je to moje
přesvědčení, k tomu kromě profesionality
řešení, přispívá i obecná zásada, kterou
jsem na úřadě zavedl, tedy že tyto věci se
vyřizují formou osobních jednání. Dopis je
neosobní, nedokáže často vystihnout celou
šíři problému,“ říká ředitel krajského úřadu
Jiří Kubricht. „Samozřejmě, že v každém kraji
je určitý počet notorických stěžovatelů, kteří
nebudou nikdy spokojeni,“ dodává.
Krajský úřad při vykonávání kontrolní činnosti usiluje vždy o to, aby kontrola neměla
jen restriktivní funkci končící pokutou nebo
postihem, ale aby byla zároveň metodickým
návodem, jak se chyb vyvarovat. Veškeré
odbory, které provádějí kontrolní činnost
vůči krajským příspěvkovým organizacím
nebo samosprávám na území kraje, postupují tímto způsobem.
Nejvýznamnější změnou pro nadcházející období je v oblasti kontroly zákon
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí. „Došlo k výrazným změnám ve způsobu přezkoumání
hospodaření, v minulosti jsme posuzovali
u těchto subjektů pouze správnost zvolených účetních postupů. Od působnosti
tohoto nového zákonu jsme povinni posuzovat i efektivnost hospodaření těchto subjektů, kontrolovat, zda jsou například vymáhány pohledávky, závazky nebo jakým způsobem je nakládáno s majetkem,“ uvedl Jiří
Kubricht.
Vnitřní kontrolní činnost úřadu je velmi
intenzivní a v roce 2004 již bylo provedeno
28 kontrol. Celkem byly prověřeny veřejné
prostředky v objemu 250 milionu korun.
Pokud jde o přezkum hospodaření obcí,
v roce 2003 kraj kontroloval 284 obcí z 354
obcí. V letošním roce tento počet ještě
vzrostl. „Kontrolní činnost je zaměřena
samozřejmě i na kontroly uvnitř krajského
úřadu. Jsou kontrolovány zdánlivě nedůležité věci, jako je dodržování pravidel o využívání služebních dopravních prostředků,
nebo organizačního řádu úřadu,“ připomněl
ředitel J. Kubricht.

Před týdnem proběhlo jedno z posledních
jednání zastupitelů Ústeckého kraje. Ačkoliv jsou tato jednání veřejnosti otevřená
a při dodržení jednacího řádu je dokonce
možno se jich účastnit i aktivně, nebylo
návštěvníků z řad veřejnosti mnoho. Proto
je pro nás jednoznačně kladný výsledek
poslední ankety jistým překvapením. Ptali
jsme se, zda vás zajímá, jak při jednáních
hlasují jednotliví zastupitelé. Zájem o tuto
problematiku vyvolal dotaz, s nímž se na
kancelář hejtmana Ústeckého kraje obrátili novináři – chtěli vědět, proč nejsou na
krajských internetových stránkách zveřejňovány výsledky hlasování, z kterých by
bylo jasně patrné, jak ten který zastupitel
hlasoval o konkrétní věci.

Jak jste odpovídali:
Zajímá vás, jak hlasovali jednotliví zastupitelé na schůzi
krajského zastupitelstva?

stecký kraj připravil grantová schémata, jejichž prostřednictvím bude
čerpat peníze ze strukturálních fondů EU
v rámci tzv. Společného regionálního operačního programu (SROP).

regionálního rozvoje již připravil pokyny pro
žadatele včetně příloh a návrh textů prvních
výzev k předkládání projektů do grantových
schémat,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel
Tošovský.
Pokyny pro žadatele představují závazné
Jsou zaměřená na podporu malého postupy, jak má žadatel o dotaci na projeka středního podnikání, sociální integraci ty podávané do grantových schémat žádat,
v regionech a rozvoj služeb pro cestovní jaké informace musí předložit, jaká jsou
ruch a jejich celková hodnota by se měla jeho práva a povinnosti i jaké akce grantové
pohybovat kolem 0,5 miliardy korun, z toho schéma podporuje a jaké cíle se mají realicca 65 % by mohl Ústecký kraj získat zací grantových schémat dosáhnout.
z evropských strukturálních fondů. „SchéPoté, co budou grantová schémata promata byla koncem července předána Sekre- jednána v krajském zastupitelstvu a Regiotariátu regionální rady, který provedl jejich nální radě regionu soudržnosti Severozákontrolu a připravil materiál pro schválení pad, budou předána Ministerstvu pro místní
Regionální radou regionů soudržnosti Seve- rozvoj jako řídícímu orgánu celého SROP. To
rozápad v září 2004. Zároveň s tím odbor následně podepíše s krajem smlouvu

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc se osobně seznámil s výsledky první etapy sanace
ekologických škod na strategické průmyslové zóně Triangle, která vzniká v prostoru
bývalého žateckého vojenského letiště. Sanace dosud stály přibližně 87 milionů korun.
Prohlédl si také unikátní multifunkční terénní soupravu určenou k odběru vzorků podzemní vody, vzdušniny a zeminy, kterou na zóně nově používá firma Dekonta. Jedná
se o jediné zařízení tohoto druhu v Evropě.

o financování ze strukturálních fondů a případné státní podpoře u některých projektů.
Lze předpokládat, že v prosinci letošního
roku Ústecký kraj vyzve potencionální přímce dotací, aby předkládali své projekty do
jednotlivých grantových schémat.

4%

Ú

96%

Kraj pokročil při přípravě grantových schémat

Polská Wroclaw hostila
program ENLARGE-NET
Zástupci měst a regionů ze Saska, Dolního
Slezska a severních Čech se sešli v polovině září v polské Wroclawi na konferenci
účastníků programu ENLARGE-NET. Delegaci Ústeckého kraje kraj vedl hejtman Jiří
Šulc.
Projekt ENLARGE-NET, který je finančně
podporován Evropskou unií, by měl pomoci vytvořit trvalé spojení mezi místními
a regionálními územními sdruženími v příhraničních oblastech. Ústecký kraj je spolu
s městem Drážďany garantem skupiny pro
životní prostředí a ochranu před katastrofami. Hlavním tématy konference byl rozvoj
městských regionů a zhodnocení dosavadních výsledků programu ENLARGE-NET.
„Tajemstvím úspěchu našich regionů v nové
spojené Evropě je podle mého názoru
právě ve spolupráci, v hledání toho, co
máme společného, toho s čím si můžeme
vzájemně pomoci. Tento projekt významně
napomáhá vzájemné komunikaci. Ústecký
kraj se snaží sbírat u svých sousedů zkušenosti například v oblasti právního zakotvení
organizace lékařské pohotovostní služby.
U nás potřebné právní úpravy chybí a je
zbytečné znovu je vymýšlet, když jinde fungují. Tím, že se dokážeme poučit u sousedů, ušetříme peníze i čas,“ řekl hejtman Jiří
Šulc.
Z programu ENLARGE-NET již vzešlo
několik konkrétně zaměřených projektů.
Rozjíždí se například program EU-MEDEAST, který má vytvořit integrovaný zdravotnický a sociální prostor, připravuje se
výměnný program pracovníků veřejné správy a vzniká i turistický atlas pro oblast projektu ENLARGE-NET.
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Tomu se například nebrání Jindřich
Zetek, zastupitel Ústeckého kraje (Nezařazení): „Nejsem proti, projednáváme věci,
které jsou věcí ryze veřejnou a nevidím
jediný důvod, proč výsledky hlasování
nezpřístupnit například prostřednictvím
internetu.“
V došlých odpovědích čtenářů jsme narazili jen na jednu zápornou, přišla z Žatecka od pana Kundrátka. Píše, že zastupitelé nereprezentují sami sebe, ale politické strany, které je nominovaly na kandidátní listiny. Zastupitel by tedy měl hlasovat především v souladu s dohodou ve
svém klubu, pokud nemá na danou problematiku jako občan názor výrazně odlišný. Zveřejnění jeho jména pod každou
hlasovací procedurou by ho ale v tomto
smyslu poškodilo, byl by pod velmi přísným dohledem nejen veřejnosti, ale
i svých stranických nadřízených. K tomu
připojil své vysvětlení krajský radní Miroslav Řebíček (ČSSD): „Politika je činnost
veřejná a měla by být naprosto transparentní. Proti zveřejnění jmenného hlasování nic nemám, ale rád bych objasnil jednu
věc – některá hlasování jsou takzvaně
závazná, což znamená, že odlišný názor
jednotlivce zůstává v klubu a navenek se
neprojeví. Dobrý politik ovšem tento
postup před svými voliči umí obhájit.“
Kladná odpověď dorazila od paní Aleny
Maškové z Krásného Dvora. Člen krajského zastupitelstva je podle ní odpovědný
za své chování i hlasování, měl by si ho

umět obhájit a v každé situaci sobě i druhým umět zodpovědět, proč hlasoval tak
jak hlasoval. Jak ale paní Mašková dodává,
pokud tomu tak není, vede to k nedůvěře
a k úvahám o úplatnosti, zneužitelnosti
anonymity a pochybnostem, zda daný
zastupitel vůbec ví, o čem vlastně rozhodoval. Co si o tomto tématu myslí člen
Zastupitelstva Ústeckého kraje Stanislav
Rybák (KSČM)? „Už při prvních jednáních
zastupitelstva náš klub prosadil, aby přílohou zápisu z jednání byla jmenovitá hlasování k jednotlivým bodům. Je to veřejný
dokument, do kterého může už nyní
každý občan nahlédnout.“
Vítězem losování o drobnou pozornost
se stal pan Martin Müller z Hostomic nad
Bílinou, který ke kladné odpovědi připojil
konstatování, že občané kupříkladu
z Varnsdorfu se na jednání krajského
zastupitelstva do Ústí nad Labem dostanou přece jen těžko. Závěrem dodává:
„Koneckonců budou volby a rád bych
věděl, jak hlasuje můj favorit.“ S tímto
názorem se v podstatě ztotožnil i hejtman
Jiří Šulc: „Pokud mám pro něco při hlasování zastupitelstva zvednout ruku, vždy to
musí být v souladu se zájmy lidí v našem
kraji. Této zásady se pevně držím a proto
nevidím nejmenší problém v tom, aby to,
jak hlasovali jednotliví krajští zastupitelé,
bylo zveřejňováno na našich webových
stránkách. Občané mají právo kontrolovat
politiky, které si do zastupitelstva zvolili
a musí mít přehled o tom, jak hájí jejich
zájmy.“
Pan Müller svým postřehem předznamenal dnešní čtenářské téma, jímž jsou
volby do krajských zastupitelstev, které
proběhnou 5. a 6. listopadu 2004. Je totiž
smutným faktem, že do volebních místností se v Ústeckém kraji chodí v porovnání s našimi sousedy řidčeji, volební
účast se pohybuje na předposledním
stupni celorepublikového průměru. A tak
se vás ptáme: Půjdete ke krajským volbám? Věříme, že i nyní připojíte k anketním kupónům své komentáře a postřehy.
Už jen proto, že právě z nich budeme
losovat dalšího výherce drobného dárku.
Proto je samozřejmě potřeba k odpovědi
připojit i zpáteční kontakt.
Kupóny zasílejte na adresu Krajský úřad
Ústeckého kraje, oddělení IVV, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
nebo na e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz.

KUPÓN
Půjdete ke krajským
volbám?

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!

✄
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Kraj se stará i o chráněná území
N

a území Ústeckého kraje se nachází
více než stovka maloplošných zvláště chráněných území, z nichž o 60 zařazených do kategorie přírodní památka
a přírodní rezervace pečuje krajský úřad,
konkrétně jeho odbor životního prostředí
a zemědělství. Kromě chráněných území
se odbor na území kraje stará i o lokality,
na nichž je uplatněna ochrana krajinného
rázu, tedy o přírodní parky, kterých je
v kraji v současné době šest.
Pracovníci odboru životního prostředí provádějí v chráněných územích především
průběžnou kontrolu a zajišťují plnění takzvaných plánů péče. Ty zpracovávají pro jednotlivá chráněná území specializované firmy
na období zpravidla deseti let. Plán péče
pak určuje konkrétní druhy činností, které se
mají provádět, aby byl zachován specifický
ráz dané lokality a nedošlo k jejímu zániku.
Jedná se například o pravidelné sekání luk,
na kterých se vyskytují zákonem chráněné
rostliny nebo revitalizaci rašelinišť v Krušných horách. Nedílnou součástí péče
o chráněná území je i jejich označení, ať už
pruhovým značením na stromech, ale hlavně tabulemi se státním znakem. V rozpočtu
kraje je na péči o chráněná území vyčleněno přibližně 3, 6 milionu korun ročně.

Právě ničení značení je nejčastějším problémem, se kterým se pracovníci krajského
úřadu při kontrolách na chráněných lokalitách setkávají. „Někteří lidé považují cedule
se státním znakem, které označují chráněná

území, za skvělý suvenýr. Stalo se nám, že
jsme ji našly například na toaletách jedné
z restaurací na Adolfově. Bohužel, odstraňování následků takového vandalismu stojí
dost peněz, cedule se znakem přijde na

Vandalismus má však i další podoby.
Například při kontrole, která proběhla letos
v létě na přírodní památce Salesiova výšina
u Oseku, zjistili pracovníci odboru životního
prostředí a zemědělství, že si ji k tréninku
vybrali příznivci paintballu a horolezci. Skály
i letité buky tedy hyzdí cákance od barvy
a kovové jistící body. „Předmětem ochrany
v této lokalitě jsou skalní rozvaliny, které
tvoří miniaturní skalní město; současně je to
paleontologické naleziště. Je to jedna ze
zastávek místní naučné stezky „Přírodou
a dějinami Oseka“ a vyhledávaný turistický
cíl místních obyvatel i zahraničních turistů,
kteří jsou v letních měsících ubytováni
v nedalekém kempu. To jak je milovníci
takzvaných „adrenalinových“ sportů zřídili, je
ostuda,“ řekl M. Kořen.
Při postihování vandalů, kteří chráněná
území poškozují, mohou orgány ochrany
přírody v rámci správního řízení viníkovi
nařídit, aby napáchané škody sám odstranil
nebo mu uložit pokutu. Pokud ochranné
podmínky chráněného území poruší fyzická
osoba, může být postižena pokutou až do
600 korun, a pokud je zničen i sloup, na výše padesát tisíc, pokud se provinění
kterém je umístěna, vyjde nás oprava na dopustí právnická osoba nebo fyzická osoba
dva tisíce,“ postěžoval si Miroslav Kořen při výkonu podnikatelské činnosti, může být
z odboru životního prostředí a zemědělství uložena pokuta až jeden milion korun.
krajského úřadu.
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V Libochovicích hejtman prohrál duši, jeho
náměstek zase neodolal ďábelským svodům

K

těmto neblahým událostem došlo
naštěstí „jen jako“, v průběhu tradiční
pouti, pořádané už několik let v Domově
Důchodců v Libochovicích, příspěvkové
organizaci Ústeckého kraje.
Pouťové atrakce připravují vždy zaměstnanci v čele s ředitelkou Marií Stožickou

a pro tento ročník zvolili téma usmíření
Nebe a Pekla. Oba hosté, hejtman Jiří Šulc
i jeho náměstek Zděnek Lavička, byli na
pouť vpuštěni branou pekelnou a v areálu si
vyzkoušeli, stejně jako ostatní hosté všechny připravené atrakce. Ochutnali pekelnický
guláš, prohlédli si „koláčovník“ a „buřtovník“,
dva stromy nesoucí plody vzhledově i chu-

Studenti ze Středních škol EDUCHEM v Meziboří u Litvínova mají od poloviny září
novou laboratoř. Bude sloužit studentům a učitelům jako odborné pracoviště studijního oboru Aplikovaná chemie. Ředitel školy a krajských radní v jedné osobě, Vlastimil
Doležal poděkoval během slavnostního zahájení výuky všem, kteří se na vybudování
laboratoře podíleli: „Nová laboratoř stála 1,6 milionu korun. Investici rozhodujícím způsobem podpořila společnost Chemopetrol a přispěly i další významné firmy z regionu.
Ústecký kraj v rámci programu rozvoje lidských zdrojů podpořil tento projekt čtvrt milionem korun.“

ťově připomínají chutné koláče, párky a klobásy a Jiří Šulc se nenechal odradit od
návštěvy pekelnického karbanického stánku.
Tam ve hře jedenadvacet prohrál v jediné
hře svoji „duši“. „Upsal jsem se k tomu, že
už nebudu své děti rodit na chodbách
nemocnic a také že dnes nebudu mluvit
o krajských volbách,“ prozradil podrobnosti
z čertovské listiny hejtman. Podobně se
vedlo i Zděnku Lavičkovi, který se po prohře
v kartách s čerticemi zavázal plnit kondiční
cvičební program. I přes toto varování neodolal sousedícími stánku plného světských
pokušení, obsluhovaného výřečnou čerticí.
Nabízené lahve s vínem před ním ale mizely ze stolu a nabízené krabičky cigaret nebylo možné otevřít. Náladu oběma návštěvníkům ale spravilo „Nebe“, v kterém nebyla
nouze o chutně upravená kuřecí křidýlka
a také husokachnu, libochovické obdoby
lidového rčení o tom, že v nebi lítají pečení
holubi rovnou až do huby.

Úspěšná spolupráce
s provincií Jižní Holandsko
Delegace z nizozemské provincie Jižní
Holandsko hodnotila se zástupci Krajského
úřadu Ústeckého kraje naplňování Akčního
plánu, v němž bylo v roce 2003 provincií
na projekty vzájemné spolupráce poskytnuto 49 500 eur. Z této částky bylo 27 500
eur použito v oblasti životního prostředí,
dotace dále posloužily pro hrazení nákladů
cest pracovníků krajského úřadu do Bruselu
a 15 000 eur čerpal krajský odbor regionálního rozvoje.
Holanďané se v průběhu návštěvy Ústeckého kraje velmi zajímali o problematiku
výstavby dálnice D8, dokonce si osobně
prohlédli stavební akce mezi Trmicemi
a státní hranicí, kde probíhá ražba tunelu
Panenská. Jak uvedli, i provincie se potýká
v průběhu výstavby dálnice v regionu Midden-Delfland s pomalým postupem správních řízení, do kterých zasahují ekologická
občanská sdružení. Jedním z výsledků
návštěvy je projekt Regionálního informačního systému v rámci budování krajské
centrály cestovního ruchu. V této souvislosti Holanďané upozornili, že pro obyvatele
jejich země je vyhledávání informací o České republice obtížné. „Vše komplikuje náš
pravopis. Název vaší země se u nás nepíše
Czech, ale Tsjechie¨ a na ten mezinárodní
webové prohlížeče nereagují,“ objasnil problém člen delegace Wouter Groenen.
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Fotosloupek

Nové mamografické centrum je od začátku září v provozu v chomutovské nemocnici.
Bude sloužit k provádění screeningu nádorů prsu. Slavnostního zahájení provozu se
zúčastnil také hejtman Jiří Šulc. Nárok na preventivní vyšetření má každá žena nad 40
let a to vždy jednou za dva roky. Jen v okrese Chomutov je 17 000 pacientek s nárokem na toto preventivní vyšetření. Další pacientky nemocnice předpokládá v okresu
Most a Louny. Kromě Chomutovské nemocnice působí v kraji obdobná centra ještě
v Teplicích a Ústí nad Labem.

Pamětní deska připomínající nepotrestané zločiny komunistického režimu byla slavnostně odhalena 11. září na budově Městského úřadu v Terezíně. Slavnostního ceremoniálu se kromě zástupců Konfederace politických vězňů a představitelů místní
samosprávy zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Krajská rada v červnu
letošního roku podpořila činnost konfederace politických vězňů částkou 108 tisíc korun.
Z toho 24 tisíc korun bylo určeno právě na zhotovení pamětní desky v Terezíně.

Bez kravaty
J. Foldyna: Odpočívám v boxerském ringu
S
lova o odpočinku v ringu o sobě říká
první náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Foldyna. Oblek s nezbytnou
kravatou si do práce obléká už několik let,
ovšem pro chvíle volného času se s chutí
převléká do civilnějšího.

Volný čas druhého muže Ústeckého kraje
je v současné době rozdělen mezi sport
a internet: „Svalstvo na těle většiny politiků
a mužů v oblecích vůbec mnohdy připomíná syrovátku. S tím jsem se nehodlal smířit,
a tak po patnácti letech zase chodím do
posilovny, alespoň třikrát týdně.“ Sportovní
a posilovací náčiní ovšem Jaroslavu Foldynovi cizí není. Od roku 1975 boxuje a bývaly doby, kdy se za Lokomotivu ČSPLO Děčín
účastnil vrcholných podniků v tehdejší
ČSSR. „Bohužel jsem si nikdy nepřivezl zlatou medaili, jen ty stříbrné a bronzové. Ale
box mne bavit nepřestal, je to individuální
sport. Jste tam jen vy a soupeř, to je dobrá
zkušenost i pro život. Mimochodem, v ringu
i mimo něj jsem si ověřil, že pověry o boxerském rozumu nemají se skutečným životem
nic společného. Hlupáků, kteří neboxují,
jsem poznal víc než těch, co boxovali.“ říká
s úsměvem.
Ovšem ani chvíle se sparingpartnerem
nebo na rotopedu neumí od politiky zcela
oddělit. Mobilní telefon náměstka hejtmana
je stále zapnutý a přerušení cvičení není
výjimkou. „I když jsem uhoněný a s ručníkem kolem krku, přesto nemohu politiku zcela odložit a zapomenout na ni.
Nemůžete ji dělat jak se říká napůl, jen
na několik hodin denně, “ vysvětluje.
Další velkou zálibou Jaroslava Foldyny je
internet a na světové síti tráví mnoho vol-

ného času: „Vyhledávám si informace o aktuálním dění, sleduji několik agentur a světových deníků. Žijeme ve světě řízeném
informacemi a já se snažím držet si pře-

hled.“ U internetu sedí doma, kde ho střídavě někdy rozptylují sedmnáctiletá dcera
(syn studuje a pracuje v australském Sydney) nebo britský kocour Kubík a nejnovější
přírůstek v domácnosti, papoušek Andulka.“
Kravatu Jaroslav Foldyna odkládá také když
se chystá na kolo. „Nedávno jsem si pořídil
nové kolo a pomalu se k téhle své staré
lásce vracím. Zatím nejezdím nijak náročné
trasy, ale například do Modré a zpátky dojedu už ve velmi slušném čase. Jedná se prostě o sport a ten mám rád,“ vystihuje Jaroslav Foldyna podstatu svých zálib. Jak
vysvětluje, obliba individuálních sportů
začala už ve škole. „A od školních let
jsem také rád četl, především životopisy
a literaturu faktu.“ Četbou si Jaroslav Foldyna krátil i zahraniční plavby, které absolvoval
pod vlajkou děčínského rejdařství. „Už jako
kluk vyrůstající ve Stráži pod Ralskem jsem
se chtěl dostat do světa a toužil jsem po
děčínské loďařské škole. Nakonec se mi to
splnilo a především na Labi jsem jezdil do
roku 1991. Změna přišla s dětmi. Tehdejší
cyklus byl tři týdny na lodi a tři týdny doma.
To vyjedete dvanáctkrát a vašemu dítěti jsou
dva roky – život začal jít příliš rychle,“ přibližuje svůj někdejší život Jaroslav Foldyna.
V současné době kravatu odkládá málokdy a už nyní se těší, jak jednou prožije svůj
ideální volný den: „Aby byl ideální, musí
začít nerušeným přečtením všech dostupných novin. Potom přijde na řadu internet
a vycházka za kamarády. Nesmí scházet
alespoň hodinka v tělocvičně. Ideální den je
prostě o tom, že nejsem limitovaný
schůzkami a termíny, natáhnu rifle
a tričko a jsem pánem svého času,“
uzavírá Jaroslav Foldyna.

Ústecký kraj navštívil 6. září ministr financí Bohuslav Sobotka. Během návštěvy jednal
se zástupci krajské i místní samosprávy o rozvoji regionu a možnostech jeho financování, dluzích obcí nebo o prodeji státního podílu v těžebních společnostech. Při setkání s ministrem zastupoval Ústecký kraj náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna.

Jedním z rodičů, kteří vedli letos prvního září do školy svého prvňáčka byl i radní Pavel
Kouda, který se v Radě Ústeckého kraje zabývá oblastí školství, mládeže a tělovýchovy.
Jeho syn byl jedním z přibližně sedm a půl tisíce žáků, kteří nastoupili v Ústeckém kraji
do prvních tříd základních škol.

ÚSTECKÝ KRAJ • Měsíční informační zpravodaj Ústeckého kraje • Vychází jako součást Deníků Bohemia, MF Dnes a deníku Právo
Neoznačené příspěvky připravilo oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Použité fotografie jsou z archivu KÚ ÚK, pokud není uvedeno jinak • Redakční rada: PhDr.Vlastimil Doležal, JUDr.Zděnek Lavička, PaedDr. Marie Tomčová, Mgr. Romana Konečná
Kontakt: www.kr-ustecky.cz, telefon 475 657 754, fax 475 657 862, e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

