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ěhem uplynulého měsíce a půl komplikovala práci Ústeckého kraje, krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací exekuce. Kvůli obstavení majetku
nemohl kraj nakládat se svým majetkem,
tedy například prodávat nemovitosti
i ostatní majetek. Okresní soud v Ústí nad
Labem vedl proti Ústeckému kraji exekuční řízení kvůli dluhu Lékárenské služby
Teplice – tuto organizaci převedl v roce
2002 kraji stát. Počátkem minulého týdne
se podařilo problém exekuce vyřešit, a to
díky dohodě mezi Lékárenskou službou
a jejím věřitelem, společností Alliance Unichem CZ, s.r.o.

rokem 1997, tedy v době, kdy Lékárenskou
službu Teplice spravoval stát, a je to tedy
dluh státu. Protože tato organizace nefungovala jako zdravotní zařízení, nemohl kraj na
její oddlužení použít peníze, které pro tento
účel dostal od státu, a to paradoxně i přesto,
že jde o dluhy za léky. Žádal jsem Ministerstvo financí o výjimku stejně jako v případě
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
– bohužel dodnes bez výsledku,“ řekl hejtman Jiří Šulc.
Po necelých dvou měsících nyní exekuce
proti majetku kraje zaniká v důsledku dohody mezi Lékárenskou službou Teplice, příspěvkovou organizací, a společností Alliance
UniChem CZ, s.r.o. Ústecký kraj v tomto jedStát převedl na Ústecký kraj Lékárenskou nání nijak nefiguroval a bránil se po právu
službu Teplice spolu s dalšími zdravotnickými zařízeními, které původně řídil prostřednictvím zaniklých okresních úřadů. Lékárenská služba sloužila, v době kde jí stát spravoval, v podstatě jako odkladiště závazků
a pohledávek. „Již před tím, než mělo dojít
k převedení této organizace na kraj, jsme
usilovali o to, aby ji stát zrušil a sám se
postaral o vypořádání jejích závazků a vymáhal její pohledávky. Ministerstva zdravotnictví a financí ani teplický okresní úřad bohužel návrhy kraje neakceptovaly,“ připomněl
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Od ledna
2003 se proto Lékárenská služba Teplice
stala příspěvkovou organizací kraje. V té
době se k ní vázaly pohledávky v úhrnné
výši přibližně 26 milionů korun a její závazky činily asi 16,5 milionů. Vlastní majetek
organizace by nulový, tedy nevlastnila žádnou budovu ani jiný nemovitý majetek.
Jedním z věřitelů Lékárenské služby byla
také společnost Alliance Unichem CZ s.r.o.,
která se u Okresního soudu v Teplicích
domáhala zaplacení pohledávky ve výši přibližně půl milionu korun. Tato dlužná částka
byla letos v dubnu důvodem pro vydání
exekučního příkazu vůči majetku Ústeckého
kraje. „Je třeba zdůraznit, že dluh vznikl před

odvoláním. Zároveň s tím hejtman Jiří Śulc
vyzval ministra financí Bohuslava Sobotku
k jednání o oddlužení Lékárenské služby.
Ministr koncem června hejtmanovi sdělil, že
Ministerstvo financí ČR nebude s krajem
o oddlužení Lékárenské služby jednat,
neboť nejde o „standardní“ závazek zdravotnického zařízení. „Ministerstvo tvrdí, že na
úhradu dluhů postačí pohledávky. Zapomíná však na to, že tyto pohledávky pocházejí
z trestné činnosti a jsou naprosto nedobytné. Největší částku, 35 milionů korun, tak
lékárenské službě dluží bývalá zaměstnankyně, která je kdysi zpronevěřila, a očekávat,
že je v dohledné době uhradí, je velmi naivní. Tento postup proto chápu jako pokus
léčit prázdnou státní kasu na úkor kraje,“ řekl

hejtman Jiří Šulc. „Vyjádření pana ministra
financí je fackou občanům kraje, kteří budou
muset dluhy státu nakonec zaplatit. V memorandu o oddlužení zdravotnických zařízení, která stát převedl na kraj, se píše, že
o zvláštních případech se bude dál jednat
a Lékárenské služba Teplice takovým případem bezesporu je“, dodává hejtman.
Jednoduše řečeno – stát se oddlužil na
úkor příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je nyní kraj. „Oslovili jsme renomované advokátní kanceláře a ty nám nyní radí:
Braňte se proti zřejmému zásahu do ústavně zaručených práv a svobod. Česká republika zneužila svého postavení v ryze soukromoprávní oblasti a zachovala se vůči kraji
vrchnostensky,“ říká Jiří Šulc.
Historicky první žádost z Ústeckého
kraje o dotaci ze Strukturálních
fondů Evropské unie (konkrétně
z Operačního programu Průmysl
a podnikání) podala 1. července
společnost Fireclay, s.r.o. z Litvínova, která vyrábí plastová okna. Předání projektu v regionální kanceláři Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest v Ústí nad
Labem bylo slavnostní a kromě
hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce přišli také zástupci Krajské
hospodářské komory Ústeckého
kraje a Asistenčního centra pro
hospodářský rozvoj regionu Severozápad Žádost byla připravena
v rámci Komunikačního plánu
Ústeckého kraje, podle něhož má
KHK na starosti informovanost
konečných příjemců podpor zejména drobných a středních podnikatelů v rámci všech operačních
programů. Informace o podporách
včetně pomoci hledejte na
www.khk-usti.cz/sf.

Zamyšlení Jany Ryšánkové:
Objem krajských dotací se blíží některým státním programům

V

letošním roce Ústecký kraj vydal na
své rozvojové programy téměř 81 milionů korun, které byly rozděleny ve čtyřech
dotačních titulech. Jako zastupitele a předsedkyni komise pro regionální rozvoj
a cestovní ruch mě těší, že se tato částka
velmi blíží objemu některých státních
dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj určenému pro několik krajů. Považuji to za úspěch, stejně jako skutečnost, že
se nám s kolegy z komise podařilo prosadit jednak postupný každoroční nárůst
těchto prostředků, a dále vytvoření Fondu
regionálního rozvoje, kde jsou peníze uloženy a není tedy nutné žadatele nutit
k jejich proinvestování v daném rozpočtovém roce. A osobně se domnívám (možná
bych řekla, že tajně doufám), že v důsledku přímého toku „evropských“ peněz přímo
do krajských pokladen pozbyde v horizontu několika let toto ministerstvo svého
významu.
Názory odborné veřejnosti na poskytování dotací jsou různé podobně jako názory
mých kolegů – politiků. Pokud jsme se ale
rozhodli krajské dotace poskytovat, mou
představou je podpora především malých
obcí a malých podnikatelů. Také považuji
za účelné vhodnými kriterii podporovat
sdružování obcí, aby pro ně byly snáze

Ústecký kraj
v číslech

dosažitelné dotace na společný projekt.
V tomto smyslu jsem s rozdělením letošních dotací spokojena, většinu jejich příjemců ucházejících se o podporu z Fondu
regionálního rozvoje lze právě mezi tyto
skupiny zařadit. Přesto je třeba dodat, že
neuspokojených žadatelů je vzhledem
k finančním možnostem kraje bohužel
stále více, než bychom si přáli. Dotace však
nelze považovat pro podnikatele ani obce
za „spásné“, ochraňující je před krachem.
Jsou pouze doplňkem k uskutečnění rozvojového záměru, činnosti, kterou je v rámci
určitého celku (státu, kraje) vhodné podporovat. Žadatel zkrátka musí o svém
záměru přemýšlet, věnovat se jeho přípravě, popřípadě vynaložit na jeho zpracování
finanční prostředky. Žádat by měl teprve až
je přesvědčen, že má naději na úspěch. Do
rozvojových programů nám přišlo přes
450 žádostí a přestože většina projektů
byla opravdu kvalitních, určité procento
z nich neuspělo právě z těchto důvodů, ať
se jednalo o formální nedostatky nebo
nedotaženost záměru.
Přesto ale rozdělený letošní objem krajských finančních prostředků považuji bez
nadsázky za významný. Pozice regionu na
hlavní evropské dopravní ose Berlín –
Praha – Vídeň má do budoucna důležité

předpoklady pro úspěšný rozvoj. Nyní – na
konci prvního období existence krajů, první
„čtyřletky“ – je chvíle na hodnocení a bilancování, co bylo v tomto směru realizováno.
Z analýzy rozvoje cestovního ruchu
v Ústeckém kraji totiž mimo jiné vyplývá, že
kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení pro návštěvníky z jiných regionů není
dostatečná, podobně je tomu na mnoha
místech s kvalitou poskytovaných služeb.
Existuje tu slabá vazba mezi lokalizací
veřejných výdajů na rozvoj cestovního
ruchu a příjmů, kdy obce získávají nízký
výnos z místních poplatků. Výraznější
změna k lepšímu ovšem může přijít velmi
brzy, posílením systému financování krajských rozpočtů, s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, kdy se role krajské
samosprávy posune z pozice pouhého přerozdělování státních peněz ke skutečné
„samosprávě“ i v oblasti regionálního rozvoje. Bude otevřena cesta k užší spolupráci kraje s obcemi, neziskovými organizacemi, soukromým sektorem a jinými subjekty
nejen v oblasti rozvoje cestovního ruchu.
Podobně je tomu v zahraničí, kde se „hlavní aktéři“ - poskytovatelé služeb v cestovním ruchu sdružují za účelem efektivnějšího řízení nabídky a poptávky v turisticky
zajímavých destinacích. Při realizaci vel-

kých projektů bude využita
finanční podpora EU, již v současné době se projekty za
pomoci kraje připravují, k podpoře menších projektů slouží
grantová schémata.
Jsem přesvědčena, že většina
kolegů v zastupitelstvu již pochopila,
že nemá smysl vyčerpat celý krajský
rozpočet investicemi pouze do vlastního majetku, financovat provoz
a rozvoj vlastních příspěvkových
organizací, jestliže multiplikační
efekt vzniká právě podporou
vnějších subjektů, které na
území kraje působí a jejich
prostřednictvím vznikají zajímavé investiční projekty,
které rozvíjející jednotlivé
lokality. Protože kraj sám
o sobě bez obcí a ostatních
„klíčových hráčů“ v regionu
by nemohl regionální rozvoj
v pravém slova smyslu realizovat.
Jana Ryšánková
(ČSSD)
členka Zastupitelstva
Ústeckého kraje

Ústecký kraj rozdělil ve čtyřech rozvojo- nění základních podmínek bylo z hod- ❍ Program rozvoje cestovního ruchu
vých programech celkem 80,7 milionů nocení vyřazeno celkem 135 žádostí.
– 30 milionů korun
V jednotlivých programech bylo rozdě- ❍ Program podpory rozvoje obcí
korun. Zájemci o krajské dotace předložili 456 žádostí o podporu, kvůli nespl- leno:
– 10,2 milionu korun

❍ Program rozvoje lidských zdrojů
– 8 milionů korun
❍ Program ekonomického rozvoje
– 32,5 milionu korun
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Fond vodního hospodářství

Můj názor

Fond vodního hospodářství je šancí pro obce

Léto politiků: Čas pro dobíjení energie

V průběhu měsíce července přijímá Ústecký kraj žádosti o podporu z nově zřízeného Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jeho vznik odsouhlasilo na svém
posledním zasedání krajské zastupitelstvo,
které rovněž určilo, že závěrečné vyhodnocení žádostí lze očekávat v průběhu
měsíce prosince 2004. Prioritou Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje je
pomoc obcím při zabezpečování projektové přípravy a zajišťování podílu vlastních
finančních prostředků pro vodohospodářské investice spolufinancované z ostatních
vnějších zdrojů, a to jak z veřejných rozpočtů nebo Státního fondu životního prostředí, tak i ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie. Fond má
samozřejmě návaznost na závazky České
republiky při naplňování evropských směr-

nic o čištění městských odpadních vod
a o jakosti vod určených pro lidskou spotřebu. Fond je určen také pro podporu
investičních akcí zajišťujících řešení případů havarijního nedostatku pitné vody pro
trvale žijící obyvatele v obcích Ústeckého
kraje. Finanční naplnění Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje je dáno
novelou zákona o vodách, podle které je
padesát procent poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu Ústeckého
kraje, na jehož území se odběr podzemní
vody uskutečňuje. Celková výše příjmů je
odhadována na základě předchozích let
na 25 milionů korun za kalendářní rok
s tím, že 10 milionů z této částky je blokováno na řešení významných havárií
ohrožujících kvalitu podzemních a povrchových vod.

Informační servis
Fyzickým a právnickým osobám, jejichž
majetek je ohrožen majetkovými nároky
nerespektujícími Benešovy dekrety, chtějí
pomoci zastupitelé Ústeckého kraje. Na
své poslední schůzi přijali usnesení, ve
kterém vyjádřili znepokojení nad množícími se případy, kdy je soudní cestou požadováno navrácení majetku vyvlastněného
na základě Benešových dekretů. To může
ve svém důsledku znamenat nové křivdy

na majetku fyzických a právnických osob,
které tento majetek v součastné době
vlastní a řádně spravují. Zastupitelé vyslovili souhlas se zřízením bezplatné právní
pomoci pro osoby z Ústeckého kraje, kterých se majetkové spory dotýkají. Finanční
prostředky na podporu fyzických a právnických osob ve vedení právních sporů by
měla na základě rozhodnutí zastupitelstva
vyčlenit z rozpočtu krajská rada.

Navštívili nás

Minulý týden poobědval hejtman Jiří Šulc
na hradě Střekov v Ústí nad Labem s americkým velvyslancem USA Williamem
J. Cabanissem. Hlavními tématy jejich rozhovoru byl potenciál Ústeckého kraje pro
případné americké investice a možnosti
hospodářského rozvoje. W. Cabaniss podotkl, že mu Ústecký kraj připomíná jeho
rodný Birmingham před několika lety.

„Také to bylo místo
plné těžkého průmyslu, smogu, doznalo ale zásadních
změn. Trvalo mnoho let, než se podařilo změnit tvář
města a dnes je to
místo
nabízející
služby v mnoha
důležitých oborech,“
řekl. Na otázku, co
v tomto kraji může
investory odrazovat,
odpověděl, že ČR
musí zefektivnit například úpadkové
právo a sociální systém, neboť nynější
stav může investory odrazovat. Hejtman
Jiří Šulc jeho slova potvrdil: „Ústecký kraj
bohužel má svoje zkušenosti – už dva
investoři jeho zónu v Žatci odmítli a vždy
uváděli obdobné důvody. Nepomohou
nám ani silnice, ani připravené zóny, ani
dálnice, když bude daňový systém pořád
tak mizerný stejně jako sociální síť, umělá
vysoká nemocnost, nepružné soudnictví.“

P

očasí letošního léta vyhovuje houbařům a rybářům. Podmračené dny,
občasné bouřky s deštěm střídané dusným teplem jako by jim chtěly vynahradit
loňská sucha. S nadsázkou by se dalo říci,
že počasí nenabízející dostatek času na
pravé letní kratochvíle, jakými jsou v našich končinách koupání a pobyt u vody
vůbec, přeje i politikům. Letošní rok je totiž
rokem volebním a ve štábech politických
uskupení se už pracuje na strategiích
a koncepcích pro podzimní volby do krajských zastupitelstev a senátních obvodů
doslova řečeno dovolená nedovolená.
Nás zajímalo, s jakou činností si obvykle
letní měsíce spojují zastupitelé Ústeckého
kraje

Jaroslav Foldyna (ČSSD)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

„Léto samozřejmě patří k oddechovému
času i u politiků, ovšem všechna naše zařízení pracují, ve všech oblastech probíhá
řada činností a nelze proto odpočívat úplně.
Moje letošní léto tedy nebude řekněme
rozvolněné jako v předchozích letech. Především si musím, kvůli nedávné operaci
oka, odpustit oblíbené stanování. Také
nebudu mít tolik času na návštěvy zajímavých přírodních a vůbec turisticky zajímavých krás. I když jsem už „starší“ ročník,
přesto vím, že je stále co objevovat a můžete mi věřit nebo nemusíte – nejkrásněji je
tady u nás. Z jiného pohledu vzato, letní
měsíce mi slouží k dobití „sluneční energie“
a také k rozjímání. Všeobecně oblíbené válení se u moře, to pro mě odpočinek není.“

ci zemědělství v našem kraji, kterou bych
ráda dokončila do konce volebního období.
Ne že bych dovolenou vyloženě zavrhla,
byla jsem počátkem června u moře v Chorvatsku, kde jsem si i přes poněkud deštivé
počasí docela odpočinula a nyní doufám, že
stihnu dodělat vše, co jsem si předsevzala.“
Vlastimil Doležal (ODS)
člen Rady Ústeckého kraje

Stanislav Rybák (KSČM)
zastupitel Ústeckého kraje

„Jako vášnivý cyklista se v této době obvykle snažím co nejvíc využít dobrého počasí.
Bohužel letos zatím počasí kolu moc nepřeje. Kromě toho je pro mě léto spojeno také
s prací na zahradě a houbařením. Letní
měsíce mají pro mne však i svou pracovní
stránku. Jako ředitel střední školy v tomto
čase doháním pracovní resty, které nestihnu ve školním roce. Teď, když je škola
„Léto mám ze všech ročních období nej„Protože jsem politikem z povolání, tak prázdná, je na to ideální čas. Práce je v této
raději, v této době se mi nejlépe pracuje v tomto období moc na dovolenou myslet době dost i proto, že ve škole pro žáky přia současně si užívám sluníčka – jak se říká, nemohu. Vyhodnocujeme volby do Evrop- pravujme novou chemickou laboratoř, která
dobíjím baterie. Toto léto je ale jiné než ty ského parlamentu a současně už pracuje- by měla fungovat od září. Dovolenou zatím
předchozí. Probíhají poměrně obtížná poli- me na kandidátkách a různých dalších nemám pevně naplánovanou, pokud to vytická vyjednávání a já usiluji o to, aby se materiálech pro volební kampaň jak do kraj- jde rád, bych vyrazil na týden někam v Ček moci nedostala ODS. Současně ale vyjed- ských voleb, tak i do senátních, které se chách a věnoval se kolu nebo turistice.“
návám prostor pro lepší realizaci našich v našem regionu uskuteční na Mostecku
záměrů v Ústeckém kraji, usiluji, aby nová a Ústecku. Přesto si ale čas na dovolenou Hana Lukáčová (ODS)
vláda respektovala a reflektovala zájmy najdu, už se těším v srpnu na procházky po členka Rady Ústeckého kraje
a potřeby Ústeckého kraje při sestavování lese v okolí našeho oblíbeného kempu
svého programového prohlášení. Také je tu v Jesenici u Rakovníka. A že rostou houby?
ale běžná agenda a v současné době řeším, Nejsem zrovna zdatný houbař, nevadí mi
co si počít se čtyřiceti dny dovolené. Mám když nic nenajdu.“
už nasmlouvány schůzky, takže si zkrátka
dovolenou vybírám a přitom pracuji. Ale Jitka Sachetová (KSČM)
mně to v zásadě nevadí, důležité je, že zastupitelka Ústeckého kraje
nemusím vynechávat posilovnu, tam nacházím potřebný odpočinek.“
Zděnek Lavička (ČSSD)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Pozvánka
V těchto dnech končí čtrnáctidenní dřevosochařské sympozium v Boleboři, organizované místní obecním úřadem ve spolupráci se Střediskem knihovnických a kulturních služeb Chomutov za finanční
pomoci Ústeckého kraje. Ten setkání
sochařů, malířů a uměleckých řemeslníků
podpořil ze svého rozpočtu už podruhé,
v letošní roce zatím nejvyšší částkou 50
tisíc korun.
Bolebořské sympozium však rozhodně
není jedinou akcí, na které se kraj finančně podílí. V rámci dotačního programu na
podporu regionální kulturní a divadelní
činnosti na rok 2004 rozdělil ve dvou
kolech mezi 54 projektů bezmála tři miliony korun. Mnohé z akcí jejich organizátoři
naplánovali na letní měsíce a my vás
zveme alespoň na některé z nich.

❍ Česko-německé výtvarné sympózium
Proudění – Strömungen 2004 v Kulturním centru Řehlovice, 16. 7. – 25. 7.
2004 (příspěvek Ústeckého kraje
50 000 korun)
❍ Mezinárodní setkání uměleckých kovářů a sochařů kovu EUROKOV 2004 na
zámku v Klášterci nad Ohří, 20. 8. –
22. 8. 2004 (příspěvek kraje 50 000
korun)
❍ 18. ročník Letního hudebního festivalu
Čtverec v Dolní Poustevně v Lesním
areálu, 6. 8. – 8. 8. 2004 (příspěvek
kraje 50 000 korun)
❍ Fort Film 2004 – 3. mezinárodní festival mladých filmových tvůrců v Terezíně, Středoevropská kolonie současného umění M.E.C.C.A., 18. 8. – 22. 8.
2004 (příspěvek Ústeckého kraje
50 000 korun).

Z jednání radních a zastupitelů
☛ Na jaře příštího roku se v Japonsku
uskuteční světová výstava EXPO 2005.
Krajská rada na své poslední schůzi rozhodla, že kraj se této výstavy nezúčastní.
Důvodem jsou především nejasné podmínky financování, které stanovila vláda.
Podobně se k účasti na světové výstavě
staví i většina ostatních krajů.
☛ Ústecký kraj připraví legislativní iniciativu, která by upravila fungování lékařské
pohotovostní péče. Radní o tom rozhodli
poté, co se seznámili s fungováním této
služby na Slovensku a v Sasku.
☛ Rada schválila uzavření mandátních
smluv se společnostmi V.I.A. Praha, a.s.,
a YALEPERRY-EU Projekt, a.s. Smlouvy
mohou kraji pomoci získávat v předstihu
důležité informace o financování z evropských fondů, usnadní mu navázání důleži-

tých kontaktů a v neposlední řadě mu
pomohou i při zpracování kvalitní dokumentace pro projekty, které by měly být
spolufinancovány ze strukturálních fondů.
☛ Část průmyslové zóny Triangle si na
dva dny pronajali filmaři. Krajská rada
schválila krátkodobou nájemní smlouvu
se společností Stillking Films, která bude
na bývalém letišti natáčet scény do filmu
„Everything is Illuminated“.
☛ V příštím roce se Ústecký kraj zúčastní
osmi zahraničních veletrhů cestovního
ruchu. Krajští radní odsouhlasili prezentaci
kraje na akcích Vacantie v Utrechtu, Vacances v Bruselu, Reisen v Hamburgu, BIT
v Miláně, CBR v Mnichově, MITT v Moskvě, TT ve Varšavě a TUC v Lipsku. Účast
kraje by měla přispět k jeho propagaci
jako cíle cestovního ruchu.

„Kromě toho, že jsem politik, tak mám
i svoji práci – jsem soukromě hospodařící
rolník, takže v létě opravdu nemám o práci
nouzi. Ovšem nyní pracuji ještě na koncep-

Malé obce se jen těžko prosadí,
měly by se spojovat

I

ntegrace malých obcí do větších celků
– to bylo téma, kolem kterého se rozhořela na poslední schůzi zastupitelů
velká diskuse. Zastupitelé se shodli na
tom, že slučování malých obcí do větších
celků je v budoucnu velmi žádoucí.
Původním záměrem kraje bylo v tomto
směru připravit legislativní iniciativu,
která by obcím, které se chtějí sloučit,
pomohla. Aby však tato legislativní iniciativa byla životaschopná, muselo by dojít
ke změně přibližně tří set zákonů. Je
jasné, že prosazení tak obsáhlé změny je
nad síly kraje, a proto patří do kompetence státu nebo přesněji Poslanecké
sněmovny parlamentu.

ničeho nutit,“ uvedl v průběhu diskuse hejtman Jiří Śulc.
Zastupitel za KSČM Vlastimil Balín poznamenal, že nechce aby vznikaly nové střediskové obce a slučování probíhalo pod
tlakem. „Různých integračních a dezintegračních procesů už bylo v minulosti dost.
Myslím, že je potřeba dát v této souvislosti
obcím jasnou nabídku a přijít také s potřebou osvětou. Rozhodující by měl byt
pochopitelně názor občanů, který se případně projeví v místním referendu,“ řekl
Vlastimil Balín.
Podle zastupitelů je potřeba nastavit podmínky tak, aby spojování obcí bylo pro
jejich obyvatele výhodné. „V současné
době to vypadá tak, že připojení jedné
„Slučování obcí do větších celků je podle obce ke druhé či jejich sloučení obecně
mého názoru nezbytné, v Evropě obstojí neznamená – pokud se jedná o výnosy
jen větší celky a malé obce samy jen těžko z daní – pro obecní pokladny zásadní
dosáhnou na všechny možnosti, které jim finanční prospěch. Pokud chceme obce
EU nabízí. Je ale nutné, aby integrace obcí motivovat k integraci, musí se to změnit,“
probíhala vždy na základě dobrovolnosti, byla slova náměstka hejtmana Jaroslava
nikdo z nás nechce a ani nemůže obce do Foldyny.

„Léto je doba, kdy dobíjím energii, ovšem
jen za předpokladu, že není víc jak pětadvacet stupňů. Nemám totiž ráda vedro. V minulých letech jsem v létě pravidelně utíkala
před horkem do hor a trávila dovolenou
například v Krkonoších. Letošní rok bude
trochu jiný. Mám novou vnučku a jako
správná babička si ji budu chtít o dovolené
co nejvíc užít. Se staršími vnuky se pak
chystám v srpnu na pár dní na poznávací
zájezd do Anglie.“

Díky kraji má
Varnsdorf novou školu

P

řed absolventy středních škola na
Děčínsku se od září otvírá nová
možnost studia. Ve Varnsdorfu totiž po
prázdninách začíná působit vyšší odborná škola. Do jejích lavic by mělo usednout přibližně šedesát žáků, kteří se budou vzdělávat v oborech informatika ve
státní správě a stavba obráběcích strojů.

O vznik nové školy se velkou měrou
zasloužil Ústecký kraj – krajský radní Pavel
Kouda obhájil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy její zřízení, neboť jak
říká: „Šluknovsko patří podle statistik mezi
regiony s nejvyšším počtem lidí se základním vzděláním. Myslím, že zřízení této
školy by časem mohlo přispět k tomu, aby
se tento stav změnil. O vznik vyšší odborné školy ve Varnsdorfu Ústecký kraj velmi
usiloval a věřím, že o studium v ní bude
zájem“.
Podmínkou pro přijetí ke studiu, které
trvá tři roky, je maturita a úspěšné složení
přijímacích zkoušek, které se uskuteční
26. srpna. Absolventi školy budou moci
používat titul diplomovaný technik.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Ústecký kraj zná vesnici roku 2004,
k obcím Hoštka a Radonice přibyla Veliká Ves

O ekologii lidé mnoho nevědí

Ú

stecký kraj má vlastní Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty. Zastupitelé dokument, který mapuje a hodnotí úroveň ekologické výchovy
v našem regionu, projednali a odsouhlasili na své červnové schůzi.

máme možnost ovlivňovat mladé lidi
a vysvětlovat jim, co je to ekologie a udržitelný rozvoj. Jen pokud budou mít dostatek
informací, budou k této problematice přistupovat konstruktivně a neutečou k různým
ekoteroristům,“ poznamenal během projednávání koncepce hejtman Jiří Šulc.
Hlavní část materiálu hodnotí současný
Kromě analýzy současného stavu koncepstav ekologické výchovy v našem kraji. Za ce obsahuje i návrhovou část. Ta se mimo
hlavní nedostatky v oblasti environmentální jiné zaměřuje například na otázku financovýchovy pak označuje především nízkou vání ekologické výchovy – Ústecký kraj by
úroveň ekologického vědomí veřejnosti měl peníze vyčleněné na její podporu roza její nezájem o dění v oblasti životního pro- dělovat v rámci specializovaných dotačních
středí. Problematický je také nedostatek programů, zaměřených podle typu příjemce
finančních prostředků v této oblasti výchovy dotací, tedy například na školy, veřejné
a to zejména u malých obcí, školských zaří- instituce, nestátní neziskové organizace
zení a nestátních neziskových organizací.
nebo podnikatele. Dotační program zamě„Podporu ekologické výchovy, vzdělávání řený na rozvoj ekologické výchovy, vzděláa osvěty považuji za jednu z prioritních pod- vání a osvěty vyhlásil kraj již v letošním roce
mínek pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje. a byly v něm rozděleny celkem 3 miliony
Prostřednictvím vzdělávacích programů korun.

Růžový palouček stavbaři
zatím neobsadí
Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu zrušil a vrátil k novému projednání územní rozhodnutí, jímž stavební
odbor magistrátu města Ústí nad Labem
povolil stavbu „Bytový dům Růžový
palouček“ a poté v odvolacím řízení
zamítl námitky některých účastníků řízení
proti této stavbě jako neopodstatněné.
Námitky starousedlíků poukazovaly na
skutečnost, že průběh stavby a následně
i existence budovy v lokalitě nenávratně
naruší pohodu bydlení, zvýší úroveň
hluku, bude mít dopad na kvalitu
a množství zeleně a na čistotu ovzduší.
Územní rozhodnutí stavebního odboru
ústeckého magistrátu krajský úřad zrušil
jako nezákonné kvůli pochybením ve stavebním zákoně a správním řádu, která
odhalil při podrobném přezkoumávání
odvolání podaného Družstvem Růžový
palouček.
Družstvo složené ze zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje bodovalo
na III. letních mezikrajských hrách v Českých Budějovicích. Mezi 14 přihlášenými
družstvy, reprezentujícími všechny české
kraje včetně hlavního města Prahy, se
sportovci z Ústeckého kraje neztratili
a vrátili se s velmi pěkným, solidním
pátým místem. Postrachem soupeřů
u zeleného ping-pongového stolu se
stala smíšená dvojice Jana Kuráňová
a Stanislav Krampera, kterým zlatá
medaile unikla jen o půl bodu. Jana Kuráňová ostatně přivezla i druhé ústecké
stříbro, lepšího výsledku ve stolním tenise
dosáhla jen reprezentantka Královéhradeckého kraje. Našim borcům se naopak
nedařilo v rybolovných technikách, kde
z žen Karina Strnadová prokázala výrazně lepší techniku práce s rybářským prutem se zátěží „Arenberk“ a skončila na
5. - 6. místě. Její mužský protějšek v disciplíně Zdeněk Smělík předvedl výkon
dostačující na 10. – 11. pozici. Přesně
v polovině celkové tabulky se umístili naši
volejbalisté v čele s členem krajské rady
Miroslavem Řebíčkem. V celkovém pořadí jim v tabulce připadlo 7. místo.

Zeptejte se na Evropskou unii

O

další službu se rozrostla nabídka
krajské internetové prezentace
www.kr-ustecky.cz. Z titulní strany je
možné vstoupit do informačního chatu
k Evropské unii a pokládat dotazy v diskusním fóru, nastaveném jako moderovaná návštěvní kniha. „Klasická internetová návštěvní kniha funguje jako chat,
my jsme ale vzhledem k obsáhlosti problematiky volili jiný přístup,“ vysvětluje
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
Jiří Kubricht.

odkazy. Zpracované odpovědi budou po
zveřejnění v diskusním fóru přístupné i dalším návštěvníkům,“ objasňuje Jiří Kubricht.
V rámci tohoto diskusního fóra se mohou
zájemci ptát na nejasnosti související s problematikou čerpání financí z předvstupních
a ze strukturálních evropských fondů. Od
diskusního fóra kraj očekává jednodušší
a rychlejší přenos potřebných informací od
odborníků k těm, kteří je potřebují a mají
zájem o peníze z evropských fondů. Zájemci se mohou mimo jiné dozvědět z jakých
dotačních titulů lze čerpat evropské peníze,
Zadaný dotaz se totiž v „knize“ neobjevíí do kdy lze projekty podávat, kde lze žádat
ihned, nýbrž až poté, kdy pracovníci kraj- o osobní konzultaci, jaké jsou finanční limiského úřadu zpracují odpověď. „Odpovědi ty jednotlivých operačních programů, ale
budou zpracovávat odborníci z odboru také informace o obsahu a zaměření jedregionálního rozvoje a sekretariátu regio- notlivých programů a iniciativ unie. „Naši
nální rady regionu soudržnosti NUTS II - ti odborníci jsou připraveni poradit i zda je
tazateli případně doporučí další kontakty projektový záměr vhodný pro čerpání
nebo ho nasměrují na vhodné internetové evropských peněz, nebo jestli by lépe

nevyhověl kritériím dotačních programů
vyhlašovaných českými ministerstvy a v neposlední řadě také Ústeckým krajem,“ přibližuje záměry vedoucí ke zřízení moderovaného chatu o Evropské unii Jiří Kubricht.
Internetové stránky Ústeckého kraje denně navštíví průměrně 250 jednotlivých návštěvníků. Od jejich vzniku v roce 2001 jich
bylo už více než 200 000. Daleko vyšší je
ale počet přístupů, v kategorii jednotlivých
jich bylo zaznamenáno přes 1,7 milionu.
„Dle odezvy kterou dostáváme od jednotlivých návštěvníků, je naše webová prezentace hodnocena jako vyčerpávající a jednoznačně přínosná pro jednotlivé skupiny –
podnikatelé, občany, turisty, obce a organizace. V hodnoceních www stránek v rámci
veřejné správy patříme mezi nejaktualizovanější informační portál,“ uzavírá ředitel
Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiří Kubricht.

Jiří Šulc přijímá od Petra Maxy, prokuristy a ředitele společnosti IDS Ústeckého kraje,
a.s., hromadnou listinu v hodnotě dva miliony korun – ta nahrazuje 2 tisíce kmenových listinných akcií této společnosti. Předáním dvoumilionové akcie byl i v Ústeckém
kraji dovršen vznik koordinátora veřejné osobní dopravy. Jeho klíčovým úkolem je
vytvoření takového systému dopravy, abychom cestovali bez zbytečných nákladů
a zdržení na jedinou jízdenku. Hlavním úkolem společnosti v tomto roce je stanovení
základní dopravní obslužnosti pro rok příští rok 2005 a zpracování projektové studie
integrovaného dopravního systému pro celý kraj.

Obce dostanou peníze na obnovu svého majetku

I

v letošním roce podpořil kraj obnovu
obecního majetku. Pro tyto účely bylo
v krajském rozpočtu vyčleněno bezmála
31 milionů korun. Mezi obcemi byl o možnost získat tyto peníze značný zájem, celkem bylo podáno 158 žádostí ve finančním objemu přes 167 milionů korun.

du obcí Ústeckého kraje. Komise, která hodnotila žádosti naopak nedoporučila přidělovat finanční prostředky z Reprodukce majetku obcí na opravy silnic, neboť zde mají
obce možnost získat prostředky i z jiných
zdrojů.
Dotaci z krajského rozpočtu tak získala
například obec Dolní Poustevna, která jí
Při výběru žádostí byly preferovány poža- použije na opravu fasády základní školy,
davky na reprodukci majetku, který je v ha- v Libčevsi na Chomutovsku dotaci použijí na
varijním stavu, majetku, který slouží dětem rekonstrukci centra služeb a v Chotiměři na
(školy) a dále opravy kuchyní, hygienických Litoměřicku se bude opravovat střecha
a zdravotnických zařízení a zlepšování vzhle- mateřské školy.

Ptáme se Vás
V dnešním vydání krajských se vracíme
k jednomu z nejdiskutovanějších témat
letošního roku – krajští radní odsouhlasili
poskytnutí příspěvku do 300 korun na
očkování proti meningitidě typu „C“ a s jejich rozhodnutím vyslovili souhlas i krajští
zastupitelé. Jedním z těch, kteří pro tuto
finanční pomoc hlasovali, je člen Rady
Ústeckého kraje a jeden z náměstků hejtmana Pavel Tošovský (ODS):
„Souhlasil jsem s tím z několika důvodů
- jako politik i jako otec rodiny se čtyřmi
dětmi. Víme, že onemocnění vyvolaných
meningokokem je několik druhů a že
naše pomoc je jen částečná. Ovšem každému, kdo tvrdí, že jsme učinili v podstatě nesmyslné gesto, odpovídám – nebylo
to zbytečné!
I kdybychom zachránili jeden jediný život, rozhodli jsme správně, to se přece
vůbec nedá měřit penězi!“
Kladné ohlasy pro vyplácení příspěvků
převažovaly i ve vašich odpovědích:

Pro

Proti

Než se k nim ale dostaneme, je tu stanovisko druhé strany, která krajský příspěvek na očkování proti meningitidě typu
„C“ odmítá. Prezentuje ho členka Zastupitelstva Ústeckého kraje Květa Rybárová
(KSČM): „Podle toho co jsem zjistila
z konzultací s odborníky je v podstatě
každý z populace, ať už jde o děti nebo
dospělé, nositelem meningokoka, u někoho se nemoc projeví u někoho ne. Očkovány by tedy měly být podstatně větší skupiny. Vybraná skupina jak ji určil kraj není
podle mě optimální a použité řešení není
spravedlivé. Skupina, u které se očkování
dotuje, nezohledňuje například sociální
postavení rodin. Pokud naše prostředky
nestačí na očkování větší rizikové skupiny
obyvatel, měl by kraj nechat tuto problematiku v kompetenci státu.“
A co jste nám k tématu napsali vy? Vlastimila Křikavová z Horního Jiřetína ke
kupónu s odpovědí ANO připojila doušku,

v níž tvrdí, že „záchrana mladých životů
vždycky stojí zato.“ Čtenář, jenž nám zapomněl napsat zpáteční adresu a připravil se
tak o možnost výhry, napsal, že vláda měla
už dávno vymyslet něco podobného.
Z nemnohých záporných ohlasů vybíráme
odpověď pana Lykavce ze Šluknova. Napsal, že postavení krajské samosprávy by
spíše příslušelo přispívat na výzkumné
projekty vědeckým institucím.
Z došlých odpovědí vždy losujeme jednoho příjemce drobné pozornosti. Tentokrát je jím Ústečan Antonín Fiurášek,
podle něhož je prevence vždy vhodnější
formou boje s nemocí, než jsou-li odstraňovány už důsledky onemocnění. A i on
se přiklání k tomu, aby Ústecký kraj podle
svých možností investoval do výzkumu
a případného vývinu vakcíny proti smrtelné variantě meningitity typu „B“.
Téma pro tento měsíc patří také k jednomu z těch diskutovaných. Zastupitelé se
na poslední schůzi nemohli shodnout nad
otázkou integrace měst a obcí v našem
kraji (o názorech některých politiků na
tuto problematiku vás informujeme na
straně 2). Sloučení či vzájemné připojení
obcí je pro jejich obyvatele zpravidla velmi
zásadní věc. Při změnách jde obvykle
nejen o to, kde bude obecní úřad, ale
i o název, historické kořeny a vztah lidí
k regionu. Chtěli bychom vám proto tentokrát položit otázku:
Jsou malé obce životaschopné?
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
Jsou malé obce životaschopné, neměly by se
slučovat?

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!

✄

Účastníky soutěže hodnotila devítičlenná
komise, v níž vedle zástupce Ministerstva
pro místní rozvoj mimo jiné pracovali zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje
a představitelé obcí Radonice a Hoštka, vítězové krajských kol z let 2003 a 2002. Rada
Ústeckého kraje se nyní rozhodla nejlépe
hodnocené obce ocenit i finančně a uvolnila pro tento účel 300 tisíc korun – vítěznou
Velikou Ves tedy čeká zlatá stuha a 70 000
korun.
„U Veliké Vsi nás zaujala mimo jiné komplexnost s jakou k rozvoji obce přistupují,
pěkná údržba zeleně a spolupráce obce
s místním soukromým zemědělcem,“ přiblížil názor poroty její člen Josef Svoboda z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.
Jubilejní 10. ročník soutěže zaznamenal
v celé České republice nárůst počtu zúčastněných obcí. I v Ústeckém kraji se v porov-

i dalším obcím. Takzvanou „Modrou stuhu“
za společenský život získala obec Místo.
Kostomlaty pod Milešovkou se mohou
pochlubit hned dvěmi trofejemi – „Bílou
stuhou“ za činnost mládeže, k níž přibyl
diplom za vzorné vedení obecní knihovny.
Vilémovští získali diplom za vzorné vedení
kroniky, sympatické ocenění za kvalitní květinovou výzdobu v obci „Fulínovu cenu“ získala obec Siřejovice.
Vítězná obec Veliká Ves (část Podlesice)
bude reprezentovat Ústecký kraj v celostátním kole soutěže, jehož hodnocení by se
mělo uskutečnit do konce září. Obec Kostomlaty pod Milešovkou bude zastupovat
Ústecký kraj v celostátním kole hodnocení
Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku“.
„Jak v celostátním kole Veliká Ves uspěje si
čenský život, aktivity občanů, podnikání, netroufám odhadnout, protože jako každý
péče o stavební fond a obraz vesnice, rok i letos bude konkurence v soutěži velmi
občanská vybavenost, inženýrské sítě, do- tvrdá. Velkou šanci na úspěch má však
prava, úspory energií, péče o veřejné pro- podle mého názoru obec Kostomlaty se
stranství, přírodní prvky a zeleň v obci a pé- svou knihovnou, protože aktivity manželů,
če o krajinu. „Obecně by se dalo říct, že kteří jí vedou, zdaleka přesahují to, co je pro
soutěž byla letos oproti minulým ročníkům většinu obecních knihoven běžné. Věnují se
velice vyrovnaná a žádná z obcí ostatní především práci s mládeží a zvou na besevýrazně nepřevyšovala,“ poznamenal Josef dy známé spisovatele a osobnosti. Doufám,
že porotci celostátního kola tuto jejich práci
Svoboda.
Krajské kolo soutěže přineslo ocenění náležitě ocení,“ řekl Josef Svoboda.
nání s rokem 2003 zvýšil počet účastníků
z deseti na dvanáct, ovšem v porovnání
s ostatními kraji byla účast v našem regionu
spíše nižší. Všechny přihlášené obce se prezentovaly mnoha úspěšně realizovanými
akcemi. Mezi hodnocená kritéria mimo jiné
patřily koncepční dokumenty obce, spole-

14%

v letošním roce soutěžily obce v našem
kraji o titul Vesnice roku. Vítězem krajského kola se tentokrát stala obec Veliká
Ves s přihlášenou místní částí Podlesice.
Veliká Ves leží v jihozápadní části Chomutovska. Katastrální území obce tvoří celkem pět částí a žije v ní přibližně 220
obyvatel.

86%
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Zámky v Ústeckém kraji lákají
návštěvníky na živé obrazy
N

ávštěvníci Ústeckého kraje mohou
od 3. července 2004 prožít v některých zámcích ojedinělé prohlídky. Prostory
zámků během nich ožily díky skupinám
hercům v historických kostýmech, kteří
pro návštěvníky sehrají fiktivní historický
příběh zobrazující jeden den ze života
zámecké šlechty.

lizaci této akce částkou 400 tisíc korun.
Přibližně čtyřicetiminutové představení
35členné skupiny profesionálních herců
v historických kostýmech mělo svou premiéru v komnatách zámku v Klášterci nad
Ohří. Vystoupily v něm postavy hudebníků,
tanečnic, alchymisty, dále dvorní dámy, sluhové, šlechtici a mnoho další. Průvodcem
v příběhu pak byl sám „zámecký pán“.
Garantem této netradiční prohlídky, která
Premiéry představení se zúčastnil také
se koná jako součást projektu „Živé obrazy člen Rady Ústeckého kraje Jan Řehák. „Od
v historických prostorách severočeských prvního okamžiku, kdy se za námi zavřeli
zámků“ je Ústecký kraj, který přispěl na rea- dveře, jsem se výborně bavil a vydrželo mi

Zámecký pán a alchymista se přou o možnostech, jak vyrobit zlato

to až do chvíle, kdy se s námi na konci prohlídky loučila průvodkyně. Musím říct, že
jsem se plně soustředil na hru, kterou herci
předváděli a prostředí zámku jsem vnímal
jen jako skvělou dekoraci a kulisu,“ pochválil celou akci Jan Řehák. „Velmi mi utkvěl
jeden okamžik, a to setkání s paní uklízečkou. Váhal jsem, zda uklízečka není přímo
pracovnicí zámku a nedostala se do představení omylem. Až o tři věty později jsem
pochopil, že je to herečka a je součástí
představení. Všemi bylo velmi pečlivě připraveno, skvěle sehráno a jednotlivé scény
měly vždy zajímavou pointu,“ dodává.
Projekt je vytvořený pro podporu cestovního ruchu v Ústeckém kraji a zahrnuje nejen
originální prohlídky formou divadelního
představení v nejatraktivnějších prostorách
zámků Klášterec nad Ohří, Krásný Dvůr
u Podbořan, Libochovice a Ploskovice, ale
také zpracování tiskových materiálů a provedení propagační kampaně věnované popularizaci dalších turisticky zajímavých historických objektů v regionu.
Poslední ze série čtyř neobvyklých prohlídek se uskuteční 24. a 25. července na
zámku Ploskovice. Prohlídka se budou
konat vždy v časech normálních prohlídek
(9.00 až 17.00), přibližná doba trvání je 40
minut, v případě zájmu mohou být prohlídky kratší. Cena základního vstupného je 80
korun, zlevněné vstupné je za 50 korun.

Přístroj pro operace šedého zákalu byl v Nemocnici Teplice uveden do provozu hned
dvakrát – slavnostnímu stříhání pásky za účasti hejtmana Jiřího Šulce totiž předcházelo použití přístroje na náměstkovi hejtmana Zděnku Lavičkovi. Ten byl při slavnosti ale
už natolik v kondici, že se jí mohl zúčastnit a přispět do diskuse „čerstvými“ zážitky. Přístroj stál 2,6 milionu korun a teplická nemocnice je vůbec prvním zdravotnickým zařízením mimo Prahu, které nabídne pacientům péči prostřednictvím tohoto unikátního
zařízení.

Nové místo pro odpočinek i hry, šestiboký zahradní altán s vestavěnou kuchyňkou
a sociálním zařízením, předal hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc koncem června ředitelce Dětského domova pro děti do tří let v Mostě Miladě Šilhové. Altán byl postaven
za téměř 800 tisíc korun.

„Bavil jsem se skvěle,“ říká krajský radní Jan Řehák

Bez kravaty
Václav Špilar: U nás mi říkají doktor sedlák
D
nešní část seznamování s osobnostmi krajské samosprávy nás zavede
do vsi Petrohrad, kde žije člen Zastupitelstva Ústeckého kraje RNDr. Václav Špilar.
Co na sebe prozradil úvodem? Býval zdatným cestovním cyklistou a také atletem,
v současné době už ale nesportuje.

„Od svého mládí žiji na vesnici, jsem,
abych tak řekl, zapřísáhlý vesničan,“ říká
o sobě Václav Špilar s úsměvem. Náklonnost k poklidnému vesnickému způsobu
života dostal do vínku z rodiny, pochází
z třetí generace petrohradských „starousedlíků“. „Manuální práce mě těší, odpočinu si
u ní a jak se říká, vyčistím si hlavu. V blízkosti
našeho domu, ležícího v někdejší rodinné
zemědělské usedlosti, mám přibližně půlhektarový kousek pole, které obdělávám.
Veškeré práce, tedy kromě orby, se snažím
dělat ručně,“ přibližuje Václav Špilar své
chvíle bez kravaty: „To je kromě potěšení
z vnoučat snad největší krása, kterou mi
život dopřává. Myslím tu chvíli, kdy v časném ránu kosíte louku vonící ranní rosou
a kolem vás se probouzí příroda.“
Krajský zastupitel Špilar svůj čas dělí,
vyjma svého politického působení v obci
a v krajském zastupitelstvu, mezi vedení
gymnázia v Podbořanech a bádání v histo-

rických pramenech, vztahujících se k obcím
Petrohrad, Bílenec a Černčice: „Od sedmdesátých let jsem oficiálním petrohradským
kronikářem. Také publikuji v našem místním
časopise Lunaria a jsem autorem jedné
publikace o historii Petrohradska. Splácím

tím trochu dluh obci, kde jsem vyrostl,
a mládí, kdy jsem chtěl být historikem.
Dopadlo to ale nakonec jinak, vystudoval
jsem matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.“ Vysokoškolským studiím Václava
Špilara pochopitelně předcházela maturitní
zkouška, kterou skládal na tehdejší podbo-

řanské jedenáctileté střední škole Julia Fučíka: „Jako matematik – fyzik jsem do této
školy, tehdy už gymnázia, nastoupil v roce
1974 jako učitel. A řízením osudu jsem od
roku 1990 v této škole ředitelem.“
Patřičný oblek s kravatou k Václavu Špilarovi patří: „Když nesedlačím, tak se po kravatě dokonce sháním,“ přiznává. „I studenti
to vědí a od maturitních ročníků jsem jich už
několik pěkných a nositelných dostal, tedy
až na jednu skutečně recesistickou. Kravatu
zkrátka nosím jaksi samozřejmě, patří ke
kultuře odívání, jež mi je blízká. V dnešní
době se na noblesu let, kdy muži chodili
pouze ve společenském, zapomíná a přiznávám, že mě to mrzí.“
Bez kravaty ale Václava Špilara potkáte, to
když je s vnoučaty, pro které vymýšlí stále
nový program. „Všechna mi vyrůstají ve
městech, dvě dokonce poblíž německého
Frankfurtu nad Mohanem, a tak je pro ně
zážitkem například naše drůbež a králíci,
jízda venkovským motoráčkem nebo nákup
v našem malém obchůdku,“ přibližuje
radostné chvíle s poslední generací svého
rodu, který jak dodává s hrdostí historika,
sahá z matčiny strany až do šestnáctého
století. „U nás na vsi mi někteří říkají doktor
sedlák a míní to jako pochvalu,“ uzavírá své
vyprávění Václav Špilar.

Učni truhlářského oboru z učiliště ve Vrabičanech mají od konce června k dispozici
novou truhlárnu. Ústecký kraj investoval do její výstavby a vybavení moderními stroji
dvanáct milionů korun. Při slavnostním otevření nové dílny, kterou by mělo využívat asi
pětašedesát učňů v prvních až třetích ročnících, zastupoval Ústecký kraj radní Pavel
Kouda.
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