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V Mostě a Litoměřicích
kraj staví novou záchranku

vychází měsíčně
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J. Foldyna: Dopravní infrastruktura
potřebuje miliardové investice
K

výstavbu úseku Trmice – státní hranice mají
činit skoro 19 miliard korun.
V regionu je 580 kilometrů silnic I. třídy,
904 kilometrů silnic II. třídy a 2769 kilometrů silnic III. třídy. Délka komunikací by ale
měla narůst o další silniční stavby financované jak z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury, tak ze Společného
regionálního operačního programu evropských strukturálních fondů. S žádostí o po„Přes určité zlepšení, zejména mezi Lovo- skytnutí příslibu spolufinancování dvou prosicemi, Ústím nad Labem a Děčínem, ně- jektů v celkové hodnotě 246,04 milionů
které jedničkové silnice v našem regionu korun, stavebních děl přivaděče k průmyslozačínají připomínat polní cesty. Například sil- vé zóně Prosmyky – II. část a mostu ve
nice I/13 mezi Teplicemi a Děčínem,“ říká Žďárku, se na náměstka Státního fondu
Jaroslav Foldyna k tomuto tématu a dodává, dopravní infrastruktury Jiřího Nováka Jarože zlepšení se musí dočkat nejen silnice, ale slav Foldyna už obrátil. Informoval ho, že
i železnice a vysychající labská vodní cesta. tyto stavby zařadili krajští zastupitelé do
Nedostačující kapacitu dopravních cest náš žádostí o podporu ze strukturálních fondů
region opět zřetelně pocítil po vstupu České EU prostřednictvím Společného regionálnírepubliky do Evropské unie. Obce na hlav- ho programu v rámci Priority 2 – Regionální
ních silničních tazích zaznamenávají nárůst rozvoj infrastruktury. „Jsou to potřebné stavkamionové dopravy a vyvíjejí oprávněný tlak by, ale pro zvýšení naší atraktivity pro invesna dotčené instituce, včetně Ústeckého kra- tory bychom potřebovali mnohem více
je i jeho krajského úřadu, aby se domohly takovýchto investic, v objemu několika milizlepšení svých životních podmínek. „My jim ard korun,“ vysvětluje náměstek Foldyna.
ale zatím výrazně pomoci nemůžeme,“
Velmi významným projektem v systému
vysvětluje náměstek Foldyna: „Platí zákony, budoucí krajské dopravní infrastruktury jsou
které umožnily zdržení stavby dálnice D8 EUROCESTY, jejichž studii proveditelnosti
o několik let. Zákony obratně zneužívané vypracovanou Dopravním podnikem měst
některými ekologickými iniciativami, které Mostu a Litvínova, a.s. projednala v průběhu
v podstatě brání celoroční přepravě zboží po prázdninových měsíců Rada Ústeckého
vodě. Jsem rád, že se mi po složitém vyjed- kraje. Jedná se o záměr, jenž by měl s celnávání podařilo přesvědčit dotčené ministry kovými investičními náklady vyčíslenými na
a dosáhnout toho aby vláda, parlament 3,26 miliard korun v budoucnu veřejnou
a poté i prezident odsouhlasili zaúvěrování kolejovou dopravou spojit Mostecko, Žatecdostavby dálnice D8 z Evropské investiční ko a Podkrušnohoří. „Ve studii je navrhovábanky v úseku Trmice – státní hranice.“
no zajištění financování realizace ze zdrojů
Jedná se o půjčku ve výši 12 miliard korun Evropské unie. Vyvstává například problém
na dostavbu 23,3 kilometrů D8 od Evrop- v zajištění spolufinancování ve výši minimálské investiční banky, má pokrýt přes 60 pro- ních 25 % celkových nákladů, což je 816
cent nákladů stavby, která propojí Prahu milionů korun,“ přibližuje Jaroslav Foldyna
s Ústím nad Labem a v SRN naváže na jeden ze závěrů studie. I další závěry zpraněmeckou dálnici A17. Celkové náklady na covatelů ukazují, že projekt EUROCESTY
valitní síť silnic a obslužných komunikací, železniční koridory a splavnění
Labe – to jsou jedny z nezbytných předpokladů rozvoje Ústeckého kraje v příštích
letech. Krajští politici ale s rozvojem
dopravní infrastruktury spokojeni nejsou,
včetně náměstka hejtmana Jaroslava Foldyna, do jehož působnosti spadá doprava.
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bude realizovatelný až po překonání řady
překážek. „Nepodařilo se například dohodnout s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na
společné výstavbě přemostění v lokalitách
Velemyšleves a Žiželice. ŘSD ČR souhlasí
pouze s výstavbou souběžných mostů. Také
není uvedeno, kdo bude vlastnit dopravní
cestu a kdo bude provozovat vlastní dopravu. Problematická se nám zdá i výše dotace
předpokládaných ztrát, navržená částka
dosahuje téměř osmdesáti procent z financí, jež má Ústecký kraj k dispozici na krytí
dopravní obslužnosti v kolejové dopravě pro

celý rok,“ vyjmenovává náměstek Foldyna.
Přesto je tento projekt jedním z nejdůležitějších pro rozvoj Ústeckého kraje.
Vývoj v posledních letech vyvolává potřebu změn dopravní infrastruktury, organizace
a zabezpečení dopravní obslužnosti a přehodnocení dopravních potřeb rozlehlých
území. Probíhají výstavby nových průmyslových zón Joseph a Triangle zajišťujících snížení nezaměstnanosti v regionu a EUROCESTY, začleněné do projektu EUROTRAM,
by mohly vyřešit přesun pracovníků do těchto zón ze spádových oblastí.

Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna přebírá opravený historický most přes říčku Bystrá v Markvarticích na Děčínsku. Oprava mostu byla zahájena v březnu letošního roku,
práce přišly na 1,02 miliony korun a obec je nechala provést díky dotaci ve výši 679
tisíc korun, kterou ji krajské zastupitelstvo odsouhlasilo z Programu záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch.

Zamyšlení radní Hany Lukáčové:
V péči o opuštěné a postižené děti zaostáváme
Ú

stecký kraj je zřizovatelem několika
zařízení, v nichž vyrůstají děti potřebující pomoc druhých, ať už hovoříme o pomoci v rovině lidské, humánní nebo o pomoci odborné, lékařské. V různých dětských domovech nebo sociálních ústavech
jich na území regionu žije několik tisíc. Toto
číslo mě svým způsobem leká. Pracuji v samosprávě už dlouho a ve vztahu k sociální
péči jsem vždy byla pro směr, který boural
zažitou představu, že například i lehce
mentálně postižení musí od dětských let
vyrůstat soustředěni v ústavech, které byly
v duchu „kolektivismu“ budovány v odlehlých končinách někdejších okresů. Tyto veliké ústavy prostě rodinu nedokázaly nahradit a připravit děti do života. Jsem proto
velmi spokojena s novou legislativní úpravou, která v podstatě říká, že dětské domovy budou soustředěny v jakýchsi rodinných
buňkách, kde bude žít pohromadě maximálně osm dětí.
Viděla jsem tady v kraji už tři takovéto
domovy a to už je opravdu pěkné bydlení.
Přibližuje se to tomu, co těmto dětem život
odepřel. Ale pořád to není ono, daleko více
by mě potěšila úprava legislativy umožňující dítěti, které není vhodné pro adopci,

Ústecký kraj
v číslech

vyrůst v péči pěstounské rodiny. Takto totiž
dítě získá svoji náhradní rodinu, místo, kam
se může vracet celý život – ústav totiž
opustí po završení osmnácti let a najednou ztratí svůj domov, kam do té doby patřilo. Proto mají mou podporu aktivity a neziskové organizace, které umožní k problematice výchovy dětí bez rodičů přistupovat
nikoli cestou posilování vlivu státu prostřednictvím různých institucí, ale které
tento přežitý trend narušují a bourají.
Vezměme současnou situaci. Odložené
novorozeně žije v kojeneckém ústavu a ten
spadá pod Ministerstvo zdravotnictví. Když
povyroste a je zdravé, putuje do dětského
domova pod křídla Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Narodí-li se s vážnější fyzickou nebo duševní újmou, může
ho čekat možná i celý život v nějakém zařízení sociální péče spadajícím pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jako řídící
mezičlánky tu působily bývalé okresní
úřady, nyní tuto funkci plní příslušné odbory krajských úřadů. To je pro mne naprosto
neúnosný stav, a tím pádem i veliká výzva
pro politickou práci, na jejímž konci by
měla být v ideálním případě jedna instituce, daleko menší počet všech těch různých
Děti ve věku do 18 let v zařízeních
spravovaných Ústeckým krajem

ústavů a domovů a hlavně, co nejvíce dětí,
vyrůstajících u pěstounů v „normálních“
rodinách.
Tak se například s podobně smýšlejícími
politiky snažíme prosadit vyšší příspěvek
pro pěstouny. Stát a kraj totiž na děti vyplácejí po sečtení různých položek a příspěvků na jedno děcko žijící v dětském domově
kolem 240 tisíc korun ročně. K tomu je
ještě nutno připočíst přibližně 150 milionů
korun, které musíme jako zřizovatel investovat v našich dětských domovech do jejich
přestaveb podle evropských standardů.
Pokud by ale teoreticky toto dítě mělo to
štěstí a ujala se ho náhradní rodina nebo
pokud se v rodině dohodnou, že postižené
dítě vychovají sami, příspěvek, který za ním
pošle stát, je najednou sotva čtvrtinový! Za
vyspělejšími zeměmi zkrátka zaostáváme.
Vezměme jen zdlouhavost a složitost
soudního postupu při řízení o adopci. Myslím si, že jakékoliv aktivity směřující k tomu,
aby se děti dostaly z ústavů a domovů do
rodin, jsou bohulibé. Samozřejmě že nám
budou děti ubývat v bývalých státních zařízeních, která nám byla svěřena delimitací.
Nevidím ale jediný důvod, proč by současný stav měl v naší zemi panovat ještě za

❍ Zařízení sociální péče

❍ Dětské domovy
727 dětí
❍ Kojenecké ústavy

(Zdroj KÚ ÚK)

řekněme dvacet, třicet let, kdy odroste
generace, která už je na život v ústavech
odkázaná. Jedná se o běh na dlouhou trať,
ale výsledky jsem už viděla. Bohužel ne
v naší v zemi, ale na dovolené ve Švédsku, kde jsem v jedné malé vesničce
narazila na moc pěkný sociální ústav.
Byl to malý domek, kde několik postižených dětí žilo pohromadě s pečovateli, chodily do školy s ostatními, hrály si
s nimi. To je cíl, ke kterému se snažím
tím, co dělám, směřovat. Nyní nás ale
čeká první krok, musíme se snažit, aby
umisťování dětí do sociálních zařízení nebo
dětských domovů přestalo být zažitou zvyklostí, ale stalo se pouze východiskem z nouze a řešením
u vážně fyzicky a psychicky
postižených. Výchovu v rodině nelze nahradit, a proto
musíme dosáhnout toho,
aby rodiny finančně nestrádaly, pokud se rozhodnou
postarat se o generaci,
která přichází po nás.
Hana Lukáčová
členka Rady
Ústeckého kraje

105 dětí

202 dětí
❍ Umístěno do náhradních rodin
v roce 2004 v ČR
36 dětí

❍ Umístěno do náhradních rodin
v roce 2004 v EU
❍ Evidováno žádostí o adopci

15
41
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ÚSTECKÝ KRAJ

Můj názor

Z jednání rady kraje
☛ Radní přijali rozpočtové opatření, jímž
převedli na Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje příspěvek ve výši 2,26 milionů
korun. Tyto peníze představují příjmy této
organizace z pronájmů nemovitostí, úhrad
za zřízení věcných břemen k nemovitostem, s nimiž hospodaří a které byly v roce
2004 odvedeny do rozpočtu kraje. Krajská
rada současně rozhodla o použití těchto
peněz na opravu silnice č. III/22316 Klášterec – Petlery ve výši 2 miliony korun
a na opravu silnice III/25353 Bohosudov
ve výši 0,25 milionů korun.
☛ Radní také rozhodli o zahájení přípravy projektu „Hornické regiony“ v rámci
programu Interreg IIIC. Cílem projektu je
zorganizovat síť spolupracujících regionů,
které mají na svém území velkoplošnou
povrchovou těžbu uhlí – ty leží v SRN, Polsku, Maďarsku, Řecku, Španělsku a samozřejmě v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Účast v síti spolupracujících regionů může
být nabídnuta i regionům, které se již

s útlumem těžby vyrovnaly a dnes již
žádné doly na svém území nemají, například ve francouzském Alsasku-Lotrinsku,
v Belgii nebo v Holandsku. Ústecký kraj by
jako potencionální zpracovatel, navrhovatel a vedoucí partner projektu měl jednoznačnou podporu Ministerstva pro místní
rozvoj. Jednalo by se o první případ, kdy
by vedoucí partner tak velkého projektu
v rámci iniciativy INTERREG III C byl z České republiky.
☛ Na programu jednání byla také kritéria
sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005. Hlavní prioritou
Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2005 je vytváření podmínek pro
zvýšení růstu hrubého domácího produktu kraje, zejména podpora drobného, malého a středního podnikání, aktivní politika zaměstnanosti a zejména zvýšení
počtu pracovních příležitostí a maximální
využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k rozvoji kraje.

Podzimní volby na internetu
Podrobné informace o podzimních volbách do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky jsou
k dispozici na internetových stránkách
Ústeckého kraje. Datum konání voleb stanovil prezident České republiky Václav
Klaus na 5. a 6. listopadu 2004. Znění
tohoto prezidentského rozhodnutí spolu
s podrobným harmonogramem voleb
a přesným zněním zákona 130/2000 Sb.
ze dne 12. dubna 2000 o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů najdete na titulní straně internetových stránek pod odkazem Volby 2004,

kde jsou uveřejněny i veškeré podrobnosti o volbách senátních.
V Ústeckém kraji budeme v listopadu
volit 55 členů krajského zastupitelstva,
jejich mandát se nemění a zůstává v délce
čtyř let. V historicky prvních volbách do
zastupitelstev krajů v roce 2000 kandidovalo v našem regionu 14 politických stran,
hnutí a koalic a voliči si vybírali z 559 kandidátů. Volební účast v kraji byla druhá
nejnižší v České republice, v 1051 volebním okrsku bylo odevzdáno 184 625
platných hlasů, což představuje účast
nedosahující ani 30 procent.

Větrníky mohou pomoci obcím, ale nesmějí hyzdit krajinu

V

ýstavba větrných elektráren je tématem, které se pravidelně objevuje na
programu jednání krajské rady. Podle
zákona jsou zájemci o stavbu „větrníků“
povinní oznámit svůj záměr kraji, který
musí jejich výstavbu posoudit z hlediska
dopadu na životní prostředí. Zájem investorů o budování ekologických zdrojů energie je poměrně velký – rádi by jich v Krušných horách postavili přibližně 650. Takové číslo však není podle všeho reálné, a to
i přes to, že výstavba větrných elektráren
je zakotvena i v energetické koncepci
Ústeckého kraje.

Obecně kraj vychází ze předpokladů, že
budování větrných elektráren musí respektovat nejen plnění závazku České republiky
o podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale také zákonem chráněné
zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny.
Zeptali jsem se krajských politiků, jak se na
tuto problematiku dívají a za jakých podmínek jsou pro ně větrné elektrárny přijatelné.
Vlastimil Balín (KSČM),
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Šance pro porozumění
Ústecký kraj vyhlásil nový dotační program
na podporu aktivit v oblasti multikulturní
výchovy pro rok 2004. Cílem programu je
výchova mladých lidí k toleranci a porozumění prostřednictvím multikulturního
vzdělání, zlepšení povědomí o odlišných
etnických a náboženských skupinách a tím
odbourávání bariér při vzájemné komunikaci. Projekty podpořené z tohoto programu by měly přispět ke zlepšení informovanosti v této oblasti tak, aby se dařilo
potlačovat xenofobní, antisemitistické a rasistické projevy mezi mladými lidmi.

Na podporu multikulturní výchovy bude
rozděleno půl milionu korun. Žadateli
o dotace mohou být například občanská
sdružení, církve, obce, příspěvkové organizace nebo i fyzické osoby. Žádost s projektem musí být doručena na Krajský úřad
Ústeckého kraje nejpozději do 31. srpna
2004. Konečné slovo při rozdělování
dotací z tohoto programu bude mít Zastupitelstvo Ústeckého kraje v říjnu letošního
roku. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách www.krustecky.cz.

Priorita kraje
Záchranka bude mít nová oblastní střediska

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje bude mít nové budovy pro svá
oblastní střediska v Litoměřicích a Mostě.
Základní kámen nové mostecké záchranky poklepal 10. srpna hejtman Jiří Šulc.
„Záchranka je pro kraj jasná priorita. Její

včasný zásah rozhoduje
často o životě pacienta
a záchranáři musím mít pro
svou práci moderní zázemí.
Prostory, ve kterých dnes
záchranka v Mostě působí,
jsou zcela nevyhovující, ale
to se v dohledné době
změní,“ řekl při zahájení
stavby Jiří Šulc. Stávající
pobočka ZZS v Mostě sídlí
v nevyhovujících prostorách, které má pronajaté
od mostecké nemocnice.
Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na Mostecku, má zde výjezdové
stanoviště a dispečink
a další výjezdové stanoviště
v Litvínově. Je vybavena
3 sanitními vozidly.
V roce 2003 vyjížděla
4745krát, do července roku letošního 3800krát. Budova nové záchranky v Mostě by měla stát přibližně 30
milionů korun, její výstavba byla na základě výběrového řízení svěřena společnosti
Báňská stavební Most, s. r. o., a měla by
být postavena přibližně za rok.

Veletrh EXPO REAL
Ústecký kraj se připravuje na veletrh investičních příležitostí v Mnichově
Delegace vedená členy krajské rady
Pavlem Tošovským, Josefem Bendou
a Miroslavem Řebíčkem se připravuje na
prezentaci Ústeckého kraje ve dnech 4. až
6. října na veletrhu EXPO REAL v německém Mnichově. Expozice o Ústeckém kraji
představí volná místa v průmyslových
zónách, s důrazem na zatím neobsazené
plochy ve strategické průmyslové zóně
TRIANGLE na Žatecku, v zóně JOSEPH na
Mostecku a v dalších průmyslových
zónách. Prezentován bude rovněž vládní
projekt financovaný z evropského programu PHARE 2000 „Strategie regenerace
brownfields“, zaměřený na nevyužívaná

místa vhodná k oživení podnikatelskou
činností. Mnichovský EXPO REAL není
určen pouze odborné veřejnosti, jeho
častými návštěvníky jsou i malí a střední
podnikatelé a i pro ně je expozice o našem regionu určena. Veletrh EXPO REAL
získal v loňském roce v seznamu výstav
z oboru nemovitostí zařazení mezi nejprestižnější akce tohoto typu. V roce 2003
se oproti roku 2002 zvýšil počet mezinárodních odborných návštěvníků o 25%
a počet vystavovatelů i počet návštěvníků
o 8%. Expozice rozmístěné na 28 000 m2
viděli návštěvníci z 63 zemí.
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Odpověď na otázku, zda podporovat výstavbu větrných elektráren, by mohla být jednoduchá – ano. I když se stav životního prostředí v kraji zlepšil (ovšem spíše snížením
průmyslové výroby než aktivními ekologickými opatřeními), je třeba se zejména ve
výrobě energií orientovat na obnovitelné
zdroje, jako je získávání energie z vody, sluneční energie, bioenergie a určitě i využívání větru. Kolem těchto postupů je zbytečně
mnoho mýtů. Například ten, že větrné elektrárny hyzdí krajinu, jsou hlučné, čímž ruší
ptáky a zvěř apod. Stál jsem pod dvěma
větrnými elektrárnami v katastru obce Jindřichovice pod Smrkem. Byly v provozu a zvuk
jejich „vrtulí“ jsem téměř neslyšel. Ale hejno
ptáků vyplašené chlapcem projíždějícím na
mopedu bylo mnohem hlučnější. Naznačuji, že by se k otázkám výstavby a provozu
větrných elektráren měla vést kvalifikovanější a komplexnější diskuse a jistě by bylo
dobré zakomponovat tuto problematiku do
Koncepce ekologické výchovy a vzdělávání
Ústeckého kraje, kterou zastupitelstvo kraje
schválilo v červnu 2004. Rovněž si myslím,
že by o těchto otázkách mělo rozhodovat
zastupitelstvo kraje a vytvářet lepší podmínky pro obce, v jejichž katastru jsou podmínky pro výstavbu a efektivní provozování větrných elektráren. Třeba granty na potřebný
kapitál pro možnost čerpání prostředků
z fondů EU na výstavbu větrných elektráren.
Takové aktivity obcí jistě nepřinesou radikální snížení ceny elektrické energie pro jejich
občany, jak se někteří domnívají, ale nesporně celkem rychlou návratností vynaložených
prostředků mohou být i jedním z dobrých
a stálých finančních zdrojů pro obecní roz-

nezbytné. Stávající zdroje, mezi které patří
třeba uhlí, bude nutné nahradit, protože
budou vyčerpány. Praktické nasazování
alternativních zdrojů již dnes je podle mne
nutné pro jejich další vývoj. Jsem však
zastáncem umírněného nasazování, a to
platí i o větrných elektrárnách. Je potřeba
budovat je s rozmyslem a umisťovat je do
Zděnek Lavička (ČSSD),
takových lokalit, které budou splňovat podčlen Rady Ústeckého kraje
mínky minimálního střetu s okolím.
Účastnil jsem se několika jednání o umístění větrných elektráren přímo v dotčených
obcích a musím říct, že plně chápu snahu
samospráv umístit tento způsob výroby
elektřiny do katastru jejich obcí. Jedná se
vesměs o horské obce, které mají jen malé
zdroje příjmů a peníze na svůj rozvoj nutně
potřebují. Rozhodnutí o budování větrných
elektráren je proto vždy na samosprávě
a místní občanech. Musí přitom zvážit jak
příjmy do pokladny, tak i další faktory, například hluk, světelné efekty a třeba i o takzvané optické znečištění krajiny.
Velký otazník, na který jsem dosud nedoJsem odpůrcem větrných elektráren umisťo- stal odpověď, je spojen s vytvářením velvaných v Krušných horách. Myslím si, že se kých větrných farem. Při výkonech dnes
nehodí do krajinného rázu a osobně mě nasazovaných elektráren je problém s jejich
velmi ruší. Jsem přesvědčen, že v současné zálohováním. Pokud přestane foukat vítr,
době naše republika netrpí nedostatkem bude potřeba tento zdroj nahradit a nikdo
elektrické energie a že tedy za každou cenu mi dosud nedokázal říci, jakým způsobem
nemusíme hledat její nové zdroje, stávající to bude možné realizovat.
Při projednávaní této problematiky na radě
elektrárny už disponují dostatkem účinných
prostředků k neznečišťování životního pro- kraje jsme se vždy snažili posunout otázku
středí. Je tu ale i druhý úhel pohledu. Otáz- tam, kam patří - tedy zajistit obecní samoka výstavby „větrníků“ se velmi dotýká pod- správě možnost, aby se seznámila s klady
horských obcí, v jejichž katastrech se mají i zápory předložených projektů. Všem závětrné elektrárny stavět. Firmy, které na jemcům o budování větrných elektráren
jejich stavbách mají zájem, nabízejí velmi jsme dali stejné podmínky. Takové prostředí
lákavé finanční kompenzace a vzhledem pak otevírá diskusi a pokud potom občané
k tomu, jak napjaté jsou rozpočty malých a obec souhlasí, ani já nemám připomínky,
vesniček, musíme velmi opatrně zvažovat, aby větrná energie byla využívána.
jak při posuzování těchto záměrů ovlivňujeme jejich rozvoj a do jisté míry i samostat- Tomáš Jelínek (SZSP),
nost. Přesto je ale podle mne nutné posu- člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
zovat tuto problematiku především z celokrajského pohledu, nejde tu jen o spornou
estetickou otázku. K těmto větrníkům povedou komunikace, budou pokládány elektrické kabely, v místě bude nepochybně ovlivněna ptačí populace a fauna vůbec. V budoucnu zde asi nějaké větrné elektrárny stát
budou, ale nyní je třeba přísně posuzovat,
aby splňovaly hlukové a další hygienické
parametry a vůbec podmínky ochrany životního prostředí. V tuto chvíli je ale pro mne
nemyslitelné, že by na krušnohorských hřebenech stálo přes 600 stožárů s otáčejícími
se vrtulemi, zkrátka, větrným elektrárnám
nefandím.
Myslím, že větrné elektrárny si zaslouží podporu nejen v Ústeckém kraji. Jsem velkým
Jan Řehák (ODS),
příznivcem využívání alternativních zdrojů
člen Rady Ústeckého kraje
energií. Určitě není nic lepšího než využívat
vítr, slunce, biomasu a další obnovitelné
zdroje energie. Lidstvo se podle mého
názoru bude muset v blízké době zamýšlet
nad výrazně větším využitím obnovitelných
zdrojů, vždyť uhlí, ropa nebo zemní plyn už
pomalu docházejí. Když cestuji Saskem, tak
těch větrných elektráren je tam celá řada a
přiznávám, že svým způsobem se mi i líbí.
Každou iniciativu směřující k využití alternativních zdrojů energie proto podporuji o to
víc, že jsme se k jejich významnějšímu využívání zavázali svým vstupem do Evropské
unie. Nevím samozřejmě, jaký počet větrných elektráren bude jednou v našem kraji
stát. Takže, i když jich nebude šestset, ale
Pokud se podívám do na budoucnost pro- například jen třista, přesto je to podle mne
blematiky získávání energie, vidím nasazo- krok správným směrem. Jsem tedy jednování obnovitelných zdrojů energie jako značně pro.
počty. Nezanedbatelné je i samo ekologické
hledisko alternativního zdroje energie a jeho
konkurenceschopnost na energetickém
trhu. Zkušenosti lze v tomto smyslu hledat
také v zahraničí, ve skandinávských zemí,
ale i v USA.

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.
Dočetla jsme se, že zdravotní pojišťovny
platí za zdravotní péči poskytnutou občanům tohoto kraje méně než v jiných krajích. Pokud je to pravda, co s tím budete
dělat?
Jana Novotná, Děčín
Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
Bohužel je to pravda. Podle údajů, které
jsem dostal přímo od ředitelky Všeobecné
zdravotní pojišťovny Jiřiny Musílkové, byly
náklady na jednoho pojištěnce v Ústeckém
kraji v roce 2002 druhé nejnižší v České
republice. Na jednoho pacienta tak připadá
jen 95 procent průměrných nákladů. Pět

procent rozdílu by se snad někomu mohlo
zdát jako malý rozdíl, je však třeba uvědomit se, že ve skutečnosti jde o stovky milionů korun. Tyto peníze logicky ve zdravotnictví Ústeckého kraje chybějí a občané
kraje na to doplácejí.
Jak už jsem několikrát řekl, jsem pevně
rozhodnutý tento stav změnit. Není možné,
aby v regionu, jehož obyvatelé patří k nejvíce nemocným v republice, byla péče
o ně podprůměrně financována. Prezentoval jsem tento svůj postoj i prostřednictvím
medií a na mé prohlášení reagovala VZP
skrze svého mluvčího tvrzením, že se snažím překrucovat skutečnost a obvinila mě
z populismu. Chápu, že podle zástupců
VZP by bylo lepší o něčem takovém poml-

čet. Jako krajský hejtman však nemůžu
zároveň chtít po ředitelích našich nemocnic, aby šetřili a rušili oddělení a zároveň
přehlížet jak pojišťovna kvůli špatnému
systému financování zdravotnictví bere náš
region na hůl.
Spolu s kolegy z Rady Ústeckého kraje
jsme uložili odboru zdravotnictví krajského
úřadu projednat informace o podprůměrných platbách VZP v Ústeckém kraji s řediteli krajských nemocnic a ve zdravotní a sociální komisi. Na základě podkladů z těchto
jednání pak přistoupíme k dalším krokům.
Každopádně konečným cílem nemůže být
nic jiného, než aby se výše průměrných
nákladů na jednoho pacienta dostala alespoň na republikový průměr.
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Pět kulturních staveb má novou tvář
P

Zatím poslední zasedání krajských zastupitelů otevřelo jedno z dosud méně diskutovaných témat - integraci měst a obcí
v našem kraji. Je samozřejmé, že sloučení
nebo vzájemné propojování obcí je pro
jejich obyvatele velmi zásadní otázkou
a námětem k diskusím. Na jedné straně je
třeba uznat, že jedenadvacáté století je
pro českou republiku dobou spojování
a integrace s ostatními evropskými zeměmi. I malé obce se musí spojovat do různých účelových sdružení, chtějí–li využít
například evropské dotace.
Přijmout ale takové spojení se všemi
důsledky, to už v měřítku malých obcí,
jichž je v Ústeckém kraji přes třista, přináší řadu problémů. Jaký bude nový název?
Co historické kořeny mnohých rodin
a vztah lidí k regionu vůbec? Vyzvali jsme
vás, abyste se s námi podělili o vaše názory a zamysleli se nad otázkou případné
výhodnosti slučování obcí.

ovodeň, která v srpnu před dvěma
lety zasáhla také Ústecký kraj, napáchala značné škody mimo jiné i na kulturních památkách. Na financování jejich
opravy získal kraj od Ministerstva kultury
České republiky v roce 2003 celkem 8,5
milionu korun. Peníze byly prostřednictvím
odboru kultury a památkové péče krajského úřadu rozděleny na obnovu pěti
objektů, které velká voda nejvíce poničila.

Jak jste odpovídali:
Jsou malé obce životaschopné, neměly by se
slučovat?
Most k Horní vodní bráně v areálu Velké pevnosti v Terezíně

První etapa sanace průmyslové zóny Triangle skončila

P

„První etapa sanací ekologických škod na
zóně Triangle probíhala od září 2003 do
letošního června. Celkem stála přibližně 87
milionů korun, přičemž celá částka byla hrazena z dotace Programu na podporu rozvoje průmyslových zón, který vypsalo Ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedl vedoucí
odboru hospodářské strategie krajského
úřadu Jan Sixta.
Během sanace bylo biodegradační metodou pročištěno více než 118 tisíc metrů
krychlových materiálu. Společnost Dekonta,
a.s., která sanaci prováděla, použila k dekontaminaci vzletovou a přistávací dráhu přímo
v prostoru letiště. Ze znečištěné zeminy bylo
podle odhadů odborníků odstraněno přibližně 411 tun ropných látek. Pro to, aby všechny plánované práce proběhly včas, bylo
třeba maximálního nasazení všech zúčastněných, ať už firem, které prováděly práce
přímo na zóně, tak například i odboru hos-

71%

rvní část sanace strategické průmyslové zóny Triangle byla úspěšně
dokončena. Zástupci odboru hospodářské
strategie krajského úřadu se s jejími
výsledky seznámili přímo na zóně během
kontrolního dne, který se uskutečnil koncem července.

Pro

První etapa sanačních prací na průmyslové zóně Triangle byla ukončena, zástupci kraje
se s jejími výsledky seznámili během kontrolního dne
podářské strategie krajského úřadu, který
realizaci celé akce řídil.
To, že strategická průmyslové zóna vzniká
u Žatce v prostoru bývalého vojenského
letiště dnes připomíná už jen zmiňovaná
vzletová dráha. Všechny ostatní budovy

a zařízení včetně podzemních již byly
odstraněny. Práce na přípravě zóny pro příchod strategického investora jsou nyní
zaměřeny na zajištění podkladů pro územní
řízení na výstavbu nových inženýrských sítí,
dopravního napojení a vlečky.

Lůžkovou péči o infekční pacienty zajistí Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem by měla v budoucnu
zabezpečovat lůžkovou péči oboru infekce pro celý Ústeckého
kraje. O této změně, která by měla optimalizovat a zefektivnit fungování tohoto oboru zdravotnictví v našem regionu, rozhodla na své
poslední schůzi krajská rada. Masarykova nemocnice má pro tento
úkol řadu předpokladů – v současné době má tamní infekční oddělení 105 lůžek a samostatnou jednotku intenzivní péče. Oddělení je
třetím největším svého druhu v České republice. Jako jediné
v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji poskytuje kompletní
péči v oboru infekčních nemocí a ročně hospitalizuje přibližně
2500 pacientů.
Pokud jde o dostavbu nemocnice, výše předpokládaných investic
činí asi 96 milionů korun. Z vlastních zdrojů by nemocnice měla investovat 46 milionů, zbývajícími padesáti miliony přispěje kraj.

29%

Většina z oprav financovaných z těchto
prostředků již byla úspěšně dokončena.
V polovině července skončily například práce na mostu k Horní vodní bráně v areálu
Velké pevnosti. Na ně dostalo město Terezín
3,4 milionu korun. Opravy za dva miliony
korun se dočkal i děčínský kamenný most
přes Ploučnici. Část peněz kraj vyčlenil i na
obnovu církevních staveb, a tak například
římskokatolická farnost v Počáplech získala
na obnovu kostela sv. Vojtěcha půl milionu
a město Lovosice na obnovu kaple Sv. Františka Serafinského v Prosmykách 1,6 milionu korun. Jeden milion korun pak od Ústeckého kraje dostala na obnovu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Křešicích tamní farnost, přičemž tento objekt je poslední,
který se ještě opravuje.

Ptáme se Vás

Proti

Pan Konstantin Vintera z Pšova u Podbořan zvolil kladnou odpověď a lakonicky
doplnil, že do obcí se začínají stěhovat
i lidé z měst, protože zdražuje ovoce,
zelenina a brambory. Naopak pan Alfons
Reihs, rodák z obce Soběchleby připojené
v osmdesátých letech ke Krupce u Teplic
píše, že z obce se stalo smetiště, bylo zničeno historické centrum, chodníky a potok
zarůstají travou. Jako by potvrzoval stanovisko člena Rady Ústeckého kraje Zděnka
Lavičky: „Nedivím se občanům jednotlivých obcí, když se obávají, že při sloučení
převládne řekněme integrující obec, kde
bude centrum rozhodování a kam poputuje hlavní objem investic. Je to ale otázka
zkušenosti s konkrétními lidmi. Budoucnost je ale z jednoho prostého důvodu
nakloněna slučování. Malá obec totiž jen
stěží vytvoří silný rozpočet, větší celek
bude s financemi hospodařit vždy lépe.“
Vítězem losování z došlých anketních
lístků se stal pan Vladimír Najman z Teplic, od kterého přišla záporná odpověď. Její
vysvětlení je ovšem inspirující. Píše, že už
řadu let jezdí za přáteli žijícími v malých

osadách na Šumavsku. I když jsou sestaveny jen z několika domků, přesto tamní
samospráva i služby obyvatelům fungují
a žádnou snahu po integraci nikde nezaznamenal. K tomu dodává další krajský
radní Pavel Tošovský: „V některých případech je slučování obcí účelné. Je ale
potřeba ty parametry nastavit tak, aby
obce nebyly k tomuto kroku nucené různými kvótami. Významným kritériem by
měla být finanční výhodnost spočívající
v možných úsporách. V tuto chvíli si ale
myslím, že obcí je příliš mnoho a některým by sloučení prospělo.“
I dnešním tématem se vracíme mezi
krajské zastupitele. Nedávno se na tiskovou mluvčí Ústeckého kraje obrátili novináři s dotazem, proč nejsou na krajských
internetových stránkách zveřejňovány
podrobné výsledky hlasování ze schůzí
krajského zastupitelstva, z kterých by bylo
jasně patrné, jak ten který zastupitel hlasoval o konkrétní věci. Dodejme, že na
webu kraje najdou zájemci přijatá usnesení, která obsahují pouze souhrnnou informaci o hlasování, nikoli jmenný přehled.
Přehled o hlasování jednotlivých zastupitelů ale získat lze – například schůze
zastupitelstva jsou veřejné, občané se jich
mohou osobně zúčastnit a potřebné informace získat přímo na místě. Druhou možností pak je vyžádat si informace o průběhu hlasování prostřednictvím Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Zdůrazněme však,
že průběžnému zveřejňování jmenného
přehledu hlasování na webových stránkách nyní, když byl dokončen technický
systém pro zpracování hlasujících, v tomto
okamžiku nic nebrání. Proto se vás dnes
ptáme: Zajímá vás, jak hlasovali jednotliví zastupitelé na schůzi krajského zastupitelstva?
Už nyní se těšíme na dopisy s vašimi
názory a komentáři. Zasílejte je na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení IVV,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
nebo na e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz.
Nezapomeňte připojit svou adresu, vylosovaného účastníka ankety odměníme
malým dárkem.

KUPÓN
Zajímá vás, jak hlasovali jednotliví zastupitelé na schůzi
krajského zastupitelstva?

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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Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc si prohlédl prostory Masarykovy
nemocnice, které by měly projít rekonstrukcí a seznámil se i s předpokládaným rozmístěním specializovaných oddělení v prostorách
nemocnice. Plicní oddělení rovněž čeká rekonstrukce…

Prázdniny byly pro střední školy obdobím změn

P

rávě končící prázdniny bývají trochu
paradoxně obdobím, kdy ve školách
probíhá celá řada změn. Výjimkou nejsou
ani střední školy, které zřizuje Ústecký kraj,
a právě to je důvodem, proč odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského
úřadu přes léto nezahálí.

mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Štěpán Harašta.
V Děčíně budou od září sloučeny do jednoho subjektu Odborné učiliště Křešice
a Střední odborné učiliště stavební Folknářská. K dalším změnám pak dochází v Litoměřicích a Chomutově. K litoměřické Střední pedagogické škole se připojí tamní doAsi nejzásadnější změnou je dlouho při- mov mládeže a obdobně byl od prvního
pravované sloučení středních škol v Ústí nad srpna sloučen chomutovský domov mládeLabem a Děčíně. „V Ústí se spojí Střední že s Integrovanou střední školou energeticodborné učiliště spojů Na Schodech kou. „Oba domovy mládeže jsou poměrně
a Střední odborná škola elektrotechnická malé a jsou využívány především studenty
Stříbrníky. Ředitelé obou škol ve společném z těchto škol. Sloučení je tedy takříkaje připrojektu sloučení připravili, Rada kraje a ná- rozenou záležitostí,“ poznamenal Štěpán
sledně zastupitelstvo ho schválily a krajský Harašta. Po těchto změnách bude Ústecký
úřad jim pomohl při realizaci. Školy mají kraj zřizovat celkem 161 škol, předškolních
podobné technické zaměření a jejich slou- a školských zařízení namísto dosavadních
čení pomůže v budoucnu snížit náklady 164.
a zkvalitnit výuku. „Žáci budou moci využívat
Do prvních ročníků krajských středních
více technického vybavení a předpokládá- škol bude letos přijato celkem 9 228 žáků.
me, že se zvýší i úroveň výchovně vzděláva- Řada z nich od prvního září začne studovat
cí práce,“ uvedl vedoucí odboru školství ve zcela nových oborech. Bude to například

obor zdravotnický asistent, který na středních školách nahradí obor všeobecná sestra.
„Kromě toho bude na děčínské obchodní
akademii zahájena výuka se zaměřením na
sportovní marketing a management,“ uvedl
Štěpán Harašta. Své první studenty přivítají
také nové studijní obory, tzv. lycea s ekonomickým, technickým nebo pedagogickým
zaměřením, kterých se v kraji od září otvírá
sedm. Novinkou bude zahájení výuky v prvním ročníku gymnázia v Mostě se sportovním zaměřením. Intenzivně je připravován
také zcela nový studijní obor autotronik, který by měl být otevřen na některých vybraných školách v kraji v dalším školním roce.
Kromě přípravy sloučení škol se odbor
školství mládeže a tělovýchovy krajského
úřadu během prázdnin zabýval také například vyřizováním odvolání proti nepřijetí na
vyšší odborné školy. Z celkového počtu
devíti krajských vyšších odborných škol jich
pracovníci odboru dostali k vyřízení na osmdesát.

Více než stoletý stroj na čerpání vody je pýchou Muzea severočeského vodárenství ve
Vrutici na Roudnicku. Nablýskanému fešákovi z dílny německé firmy Deutz neodolal při
své návštěvě obce ani hejtman Jiří Šulc: „Naši dědové dokázali vyrobit stroje a zařízení s neobyčejným fortelem. Tento unikátní stroj – mimochodem plně funkční – je toho
nejlepším důkazem,“ řekl.
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Dobré tipy z Ústeckého kraje
Nejsevernější rozhledna letos slaví stovku
J

edním z mnoha míst, která v Ústeckém kraji rozhodně stojí za návštěvu,
je Tanečnice - vůbec nejseverněji položená rozhledna v Čechách. Letošní rok je
pro ni velmi významný, protože v červenci uplynulo rovných sto let od položení
jejího základního kamene.

Najdeme ji na zalesněném vrchu západně
od Mikulášovic. Stojí ve výšce 597 metrů
nad mořem na zalesněném vrchu tvořeném žulou a čedičem. Vrch byl pojmenován
podle pradávné pověsti, která pravila, že na
tento vrch chodívala tančit a svádět myslivce překrásná mladá dívka – tanečnice.
Základní kámen rozhledny byl položen 10.
července 1904 a již 28. května 1905 byla
předána veřejnosti. Při té příležitosti byla
pojmenována po bývalém německé kancléři Otto von Bismarckovi. Byla zbudována na
objednávku mikulášovického Okrašlovacího
a horského spolku. Jde o osmibokou zdě- sokou konstrukcí z cihel. V 70. letech 20.
nou stavbu, která je tvořena desetimetrovou století byla při generální opravě zpevněna
žulovou podezdívkou a šestnáct metrů vy- ocelovými pásy. Na vrchol věže vede 138

schodů a odměnou za výstup je nádherný
výhled po Šluknovském výběžku a Českosaském Švýcarsku. Za dobré viditelnosti jsou
bez problémů vidět i vrcholky Jizerských hor
i Krkonoš. O roku 1978 najdou turisté na
vrcholu i výletní restauraci.
V letní sezoně je Tanečnice otevřena každý
den od 10.00 do 20.00 hodin a lze sem
dojet i na kole. Rozhledna je cílem nebo
zastávkou mnoha vyhlídkových tras a jednu
z nich vám nyní nabízíme. Měří 30 km a její
začátek najdete na hraničním přechodu
Dolní Poustevna – Sebnitz, odkud lze k Tanečnici dojet přes Vilémov a Mikulášovice.
Rozhledna se objeví po pravé straně a po
občerstvení a výšlapu na její vrcholek trasa
pokračuje na Brtníky a k další rozhledně na
Šluknovsku, k Vlčí Hoře. Za osadou Zahrady
cyklotrasa opouští asfaltovou vozovku a pokračuje cestou mezi pastvinami k už třetí
rozhledně, Dymníku. Odtud pak dojedete
po lesní asfaltové cestě na hraniční přechod
Rumburk – Seifhennersdorf, kde tento výlet
končí.
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Fotosloupek

S vodními záchranáři se na Nechranicích setkal hejtman Jiří Šulc při své nedávné
návštěvě. Cílem krátké schůzky byla informace o uplatnění finančních darů z rozpočtu
Ústeckého kraje na materiální zajištění činnosti této služby (pro rok 2004 se jednalo
o 50 000 korun na nákup motoru a činnost VZS byla dále podpořena krajem částkou
350 000 korun v dotačním titulu Podpora zdravotnických programů).

J. Šulc: Kraj zvelebuje svůj majetek
Ú

stecký kraj realizuje ze svého rozpočtu stovky investičních akcí, v letních měsících mají napilno zejména
investice ve školských zařízeních, jichž je
ve správě kraje přes 160.
„Snažíme se majetek kraje zvelebovat.
K dokončení spěje v těchto dnech například
výměna oken za více než 5 milionů korun
ve Střední průmyslové škole v Resslově ulici
v Ústí nad Labem nebo rekonstrukce sociálních zařízení a osvětlení objektu Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště v Lovosicích za téměř 2,6 milionů korun,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Velmi
významnou investicí je dokončovaná rekonstrukce budovy „B“ krajského úřadu za 29,5
milionů korun na Ústeckém Mírovém náměstí. Od zahájení prací v prosinci 2003
v ní byly provedeny výměny oken, úpravy
kanceláří, celá budova je vybavena novými
instalačními rozvody vzduchotechniky, tepla,
elektroinstalacemi a novou počítačovou sítí.
Prostory veřejnost jsou přestavovány s ohledem na snadný přístup osob s tělesným
postižením, což si mimo jiné vyžádá i komplexní rekonstrukci stávajícího výtahu.

Kapitálové výdaje pro rok 2004 jsou rozpočtovány ve výši 940,8 milionů korun
a k této částce je nutné ještě připočíst takzvanou velkou údržbu zařazenou do běžných výdajů ve výši 90,8 milionů. Je samozřejmé, že narůstá i částka, která už byla
z investičních prostředků odčerpána. K 10.
srpnu tohoto roku byly krajem proplaceny
faktury za více než 350,4 milionů, z nichž
kapitálové výdaje činily téměř 294 miliony
korun. Významnou součástí výdajů Ústeckého kraje v oblasti investic je ale i finanční
naplnění krajských dotačních programů,
tedy Fondu regionálního rozvoje Ústeckého
kraje, kam bylo vyčleněno 83,35 milionů
korun, a Fondu obnovy Ústeckého kraje,
který mezi žadatele rozdělil 20 milionů
korun.
Většina investic Ústeckého kraje směřuje
do majetku, včetně majetku spravovaného
příspěvkovými organizacemi, dále do investic na vybavení v rámci integrovaného
záchranného systému a krizového řízení
a na rozvojové plány kraje. „V těchto dnech
byla například zahájena výstavba oblastního
střediska ZZS Most v areálu tamní nemocnice. Do jednoho roku tam vyroste nové středisko pro zdravotnické záchranáře za asi 30

milionů korun,“ uvedl hejtman Jiří Šulc. Stavební ruch naopak utichne v jedné z budov
patřících do komplexu Konzervatoře v Teplicích. Jedno z podlaží budovy, známé místním jako někdejší restaurace Diplomat, bylo
za téměř 4,1 milionů korun přestavěno na
učebnu vyhovující nejpřísnějším evropským
normám. Hejtman Jiří Šulc si tuto stavbu přijede do Teplic symbolicky převzít 27. srpna,
několik dní před zahájením školního roku.
„Úspěšně byla dokončena i přestavba Dětského domova v Krupce na Teplicku, kde po
rozsáhlé rekonstrukci v hodnotě dvaceti
milionů korun vznikly nové bytové jednotky,
v domově byla rekonstruována i centrální
kuchyně s jídelnou, šatny a sociální zařízení
pro personál, kancelář, herna, a mandlovna,“ připomněl hejtman. Před dokončením
jsou i rekonstrukce v Ústavu sociální péče
v České Kamenici, kde v jedné z budov
vznikají nákladem 5,9 milionů korun byty
pro chráněné bydlení s asistenční péčí
a přestavba v Domově na Pustaji patřícího
pod Centrum sociální pomoci Litoměřice.
V tomto ústavu vznikly za téměř 4 miliony
korun z někdejší půdy klubovny a místností
pro zájmové činnosti, budova dostala novou
fasádu a byla tu provedena výměna oken.

Autotronik – to je moderní učební obor, s jehož náplní se nedávno seznámil v Mladé
Boleslavi člen rady Ústeckého kraje Pavel Kouda. Jedná se o zcela nový obor, který je
v současné době připravován a který by měl být otevřen na některých vybraných školách v kraji v dalším školním roce. Jednání se kromě české strany zúčastnili také zástupci z Polska a Spolkové republiky Německo. Po jednáních následovala odpočinková prohlídka mladoboleslavského automobilového muzea.

Bez kravaty
Málem jsem na kole vyjel na Mount Everest
T
o o sobě s nadsázkou tvrdí PhDr.
Vlastimil Doležal, člen Rady Ústeckého kraje. V současné době také vede
komisi finanční a investiční a je členem
komise legislativní a právní. Přesto své
všední dny dělí na ty, které prožívá v obleku, a ty ostatní ve sportovním.

„Rád se hezky oblékám a musím přiznat,
že mám už neúměrně mnoho košil a kravat.
Když totiž jednou za čas obměňuji šatník,
neumím je jen tak vyhodit. Nerad se zbavuji věcí, na které jsem si zvykl, a když tak ty
svršky přebírám – jednou dvakrát do roka,
kdy už se nevejdou do skříní – říkám si:
Tuhle košili nebo kravatu bych ještě mohl
nosit, může se hodit,“ zahajuje téma Vlastimil Doležal. Pokud jej potkáte na chodbách
ústeckého krajského úřadu, je oblečen přísně v souladu se společenskými zvyklostmi.
Podobně jej znají také studenti a kolegové
z Mezibořské střední školy EDUCHEM, kde
působí jako ředitel. Přesto ale svůj zevnějšek rád obmění, zejména když se jedná
o sportování nebo o práci na pozemku, kde snad jednou bude stát
nový domek pro celou rodinu.
„Vyrostl jsem v Litvínově na
Osadě a na tohle město nedám
dopustit. Na Meziboří jsem začal
pracovat jako odborný učitel elektro,
ale protože elektrikařina nebyla jak se říká
můj šálek kávy, tak jsem dálkově vystudoval
český jazyk a dějepis a přešel jsem na všeobecné předměty.“
Velkou touhou tehdejšího učitele a amatérského kytaristy Vlastimila Doležala byla
výuka dějepisu na gymnáziu. O takové
místo usiloval několik let a nakonec se mu

možnost díky přátelům otevřela včetně
zajištěného bydlení pro tehdy už čtyřčlennou rodinou ve Zlíně. „Bylo to v devadesátém roce a měl jsem před sebou obtížné
rozhodování. Mohl jsem jít na Moravu a dělat to, co jsem si vždy přál. Ovšem bylo po
sametové revoluci a měl jsem slušné vyhlídky v prvních komunálních volbách. Nakonec
vyhrál Litvínov, kde jsem byl zvolen do čela
města,“ líčí Vlastimil Doležal začátek své éry
politika. Volný čas má rozdělen rovnoměrně mezi
rodinu, začínající bylinkaření a sportování
– zejména kolo
a v zimě

lyže. „Na kole jezdím méně než bych si přál,
nepodařilo se nám udržet cyklistickou partu,
a tak jezdím buď sám, nebo s rodinou. Rodinu si ale pro výlet musím trochu naklonit,
většinou doma naznačím, že by mi to udělalo radost.“
Vedle cyklistiky je Vlastimil Doležal velkým
příznivcem humoru a recese. Vedle svých

seriózních aktivit je zakladatelem recesistického spolku Pro trvale udržitelnou duševní
rovnováhu, skrytého pod písmeny BLB. „Co
děláme? Například jsme se s několika přáteli
dohodli, že na kole vyjedeme Mount Everest. Jeli jsme od pátku do neděle na trase
Litvínov – Klíny, bylo nutné ji vyjet třiadvacetkrát. Na Everest dorazili jen tři, já jsem
skončil někde v šesti tisících metrech v amerických Skalistých horách,“ popisuje tuto
„expedici“. Jeho někdejší kolegové z mezibořského učiliště zase vzpomínají na Ligu
umírněných kantorů, jejíž členové odmítali
své žáky klasifikovat obávanou nedostatečnou: „Měli jsme heslo, že na světě není žák,
který by nevěděl vůbec nic. Tenkrát totiž
udělit nedostatečnou nebylo možné
bez obsáhlého písemného zdůvodňování a obhajování na pedagogických konferencích, a to nám hrozně lezlo na nervy. Myšlenka Ligy se
ujala. Záhy jsme začali kantorům,
kteří žáky nešetřili, udílet titul Kulový
blesk nebo jsme si vymiňovali právo
opustit pedagogickou radu, když
počet nedostatečných přesáhne únosnou míru a tak
podobně,“ vzpomíná s úsměvem na recesistické období
v Meziboří Vlastimil Doležal.
Jak tvrdí, musí stále něco dělat:
„Nejsem zvyklý jen tak sedět. To dokážu jen
na Písečné, kde si naše rodina koupila pozemek uprostřed přírody. Stále něco podnikám, ať se jedná o počítač, rodinu nebo
posezení s přáteli. Poslední roky mě například chytlo sbírání bylin na různé čaje,“
uzavřel své povídání o svých chvílích volna
a oddechu Vlastimil Doležal.

Stavba úseku dálnice D8 Trmice – státní hranice bude finančně zajištěna půjčkou
12 miliard korun od Evropské investiční banky. Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna
se přesvědčil, jak probíhají stavební práce na budoucí dálnici mezi Hrbovicemi a areálem bývalé Tlakové plynárny Úžín u Ústí nad Labem.

Začátkem srpna navštívil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc Roudnicko. Jednou z jeho
zastávek byla i obec Vrutice, kde si v doprovodu místostarosty obce Václava Rendla
prohlédl pole sanované po předloňských povodních. Ústecký kraj na obnovu tohoto
pozemku přispěl částkou 290 tisíc korun.
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