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Ústecký kraj
v číslech
Kraj hospodařil v roce 2003 s přebytkem 349 847 000 korun. Z toho
140 milionů korun bylo zařazeno
do schváleného rozpočtu na rok
2004. Zastupitelstvo schválilo následující rozdělení zbylých 209 847
000 korun:
❍ 10 milionů na doplnění Fondu
regionálního rozvoje Ústeckého kraje
❍ 55 milionu na dofinancování
investičních akcí z důvodu
navýšení sazby DPH u stavebních prací
❍ 18 milionů na pořízení informačního a komunikačního
systému organizací kraje
❍ 7,142 milionu na pořízení projektové dokumentace silnic II.
a III. třídy
❍ 10 milionu bude použito jako
rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné
výdaje
❍ 9,705 milionů bude použito
jako rezerva na propad v příjmech.

vychází měsíčně
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Ústecký kraj je dobrý hospodář
H

ospodaření Ústeckého kraje skončilo
v roce 2003 přebytkem ve výši bezmála 350 milionů korun. Tento výsledek
hospodaření schválilo zastupitelstvo kraje
na svém posledním zasedání a zároveň
rozhodlo o rozdělení tohoto přebytku. Kraj
při plánování rozpočtu na letošní rok
s kladným výsledkem hospodaření počítal
a využití 140 milionů korun z loňského
přebytku je proto již zahrnuto v letošním
rozpočtu jako krytí výdajů v oblasti investic. Stejným usnesením již Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválilo použití částky
55 milionů korun na dofinancování investičních akcí z důvodu avizovaného navýšení sazby daně z přidané hodnoty u stavebních prací od 1. května letošního roku.
„Myslím, že kraj se tak opakovaně ukázal
jako velmi dobrý hospodář. Zásluhu na
tomto dobrém výsledku má podle mého
názoru zejména rada kraje a profesionalita
vedení ekonomického odboru spolu s ostatními útvary krajského úřadu. Nejvýznamnější úlohu však sehrála odpovědná, až obezřetná politika zastupitelstva kraje. V období
tak významných a rozsáhlých změn, jako je
vstup ČR do EU, reforma veřejné správy,
daňového systému a očekávaných změn
rozpočtového určení daní, je takovýto přístup nezbytný a je zárukou ekonomické stability a dalšího rozvoje,“ uvedl Darek Šváb
(ČSSD), předseda finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Krajští zastupitelé tedy rozdělili z loňského
přebytku přibližně 155 milionů korun. Největší část z těchto peněz, 100 milionů korun, by měla jít na financování revitalizačních projektů ve zdravotnictví. Kraj byl v minulém roce přinucen převzít od státu většinu nemocnic v situaci, kdy dlouhodobě
vytvářely ztrátu, měly vysokou míru závazků
po lhůtě splatnosti a jejich rozestavěné či
nutné investice nebyly finančně pokryty.
„Vyřešení této situace se logicky stalo jednou z priorit zastupitelstva na rok 2004.
Původně chtěl kraj k tomuto účelu použít
úvěrového zdroje. Finanční výbor zastupitelstva se vzhledem k příznivému hospodář-

skému výsledku rozhodl předložit návrh, aby
ozdravení nemocnic kraj financoval z vlastních zdrojů. Náš návrh vycházel z toho, že
v případě dostatku vlastních zdrojů není důvod jakkoliv kraj zadlužovat a je lepší ponechat tuto možnost otevřenou do budoucna
pro jiné účely,“ vysvětlil Darek Šváb.
Deset milionů korun kraj nasměruje do
Fondu regionálního rozvoje a následně je
použije na kofinancování projektů hrazených částečně ze zdrojů Evropské unie.
V současné době jsou již vyhlašovány první
výzvy k předkládání projektů financovaných
ze strukturálních fondů EU. „Prostředky

z krajského Fondu regionálního rozvoje budou pokrývat část z přibližně 15-25 % celkových nákladů projektů. Česká strana se
musí na financování projektů do určité míry
spolupodílet a kraj k tomu použije právě
peníze z fondu. Takový způsob spolufinancování umožní kraji získat z evropských
fondů maximum. Správné využití těchto
finančních prostředků pak zajistí zrychlení
rozvoje celého území,“ řekl Darek Šváb.
Přibližně 25 milionů z přebytku hospodaření za rok 2003 pak bude použito v oblasti investic, konkrétně na pořízení informační
techniky pro krajské příspěvkové organizace

a na zpracování projektové dokumentace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. „Budování moderní dopravní sítě je jednu z hlavních priorit rozvoje kraje. Bez rozvoje
dopravní infrastruktury do našeho regionu
jen velmi těžko přijdou noví zaměstnavatelé
a nepříznivá situace v oblasti zaměstnanosti
se bude dále zhoršovat,“ uvedl Šváb.
Zbytek peněz z přebytku loňského hospodaření kraj přesune do rezervy určené na
havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje, jako může být třeba finanční
podpora očkování proti meningokokovému
onemocnění, které rada odsouhlasila.

Je to možná k nevíře, ale členky litoměřického týmu CRAZY FUNK i jejich trenéři mlsali v hejtmanově kanceláři dortíky! Hejtman Jiří
Šulc jim je osobně nabízel a dohlížel na to, aby se děvčata nevymlouvala na dietu… Důvodem tohoto setkání ale bylo především
poděkování týmu za výbornou reprezentaci kraje v zahraničí a předání pamětních listů, bonboniér a drobných dárků osmi závodnicích a jejich trenérce. V neděli 23. května získala děvčata z týmu CRAZY FUNK na juniorském mistrovství světa v australském Adelaide titul mistryň světa v funk hip hop. „Myslím, že děvčata mají být na co pyšná, dosáhla vynikajícího úspěchu. Chtěl jsem jim poděkovat za to, jakým způsobem náš kraj reprezentovala. Těším mně, že uspěly a jsem rád, že jsme pomohli s financováním jejich
účasti na mistrovství,“ řekl hejtman Jiří Šulc. Ústecký kraj podpořil účast litoměřického týmu částkou 160 tisíc korun.

Zamyšlení Josefa Bendy:
Větrné elektrárny naše životní prostředí nezlepší
Ú

stecký kraj je stále vnímán českou
veřejností jako špinavý kout republiky
a veškeré úsilí krajské samosprávy v oblasti životního prostředí směřuje k tomu, aby
tato jeho nehezká pověst patřila historii.
Bohužel mají krajští politici málo pravomocí a také musím říci, že se velmi často ve
svých úmyslech a záměrech často rozcházíme s názory představitelů rozhodujících
ministerstev. Konkrétně necítíme účinnou
vládní nebo ministerskou podporu akcím,
které by našemu regionu skutečně pomohly, ať mluvíme například o splavnění Labe
nebo svedení sílící nákladní dopravy na
dálnice, vedoucí mimo obydlená území.
V Ústeckém kraji jsou ale i složitější témata. Koncepce životního prostředí v našem
regionu musí být v souladu s energetickou
koncepcí přijatou státem a tady vnímám
jeden výrazný rozpor, spočívající v tom, že
tato koncepce stále počítá s významným
podílem energie vyrobené z hnědého uhlí.
To se mi skutečně nelíbí, technologie získávající energii z tohoto zdroje jsou stále neefektivní a z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje se na neustálém znehodnocování života v našem regionu podílejí velmi
výrazně. Bohužel, s těžbou uhlí a s výrobou
elektrické energie jsou provázány významné vlivové skupiny a my je jako představitelé kraje nemůžeme ignorovat. Přesto ale
říkám, že pro zlepšení životního prostředí
našeho regionu bude nezbytné postupně
snižovat jak těžbu hnědého uhlí, tak instalované výkony tepelných elektráren.

Česká republika nemá elektrické energie
nedostatek, naopak, je jejím velmi významným vývozcem v rámci zemí Evropské unie.
Tvrdím ale, že se tak děje na úkor nás
všech v severozápadních Čechách; máme
tu nejvyšší nemocnost, dlouhodobě poškozovanou krajinu a řadu dalších negativních
vlivů. Krajská samospráva musí vyvíjet tlak
proti tomuto trendu a abych byl konkrétní,
rozhodně budeme usilovat o zachování
těžebních limitů, tak jak si je přejí i obce. Je
zajímavé se zamyslet nad tím, čeho krajská
politika v oblasti životního prostředí dosáhla
za téměř čtyři roky od svého zrodu. Jako
velmi pozitivní vidím skutečnost, že Ústecký
kraj se naučil účinně ovlivňovat charakter
nových výrob, které tu mají zájem působit.
Máme skutečně rozhodné slovo při tvorbě
průmyslových zón a myslím, že se to na
kvalitě života lidí v regionu začíná poznenáhlu projevovat, nepouštíme si sem podniky o které nestojíme. Otevřeně prohlašuji,
že za vhodnější považuji rozvoj atomové
energie, doplněný využíváním obnovitelných zdrojů. Zde mám ovšem výhrady
k tolik prosazovaným větrným elektrárnám.
Jejich provoz samozřejmě životní prostředí
nepoškozuje, ale vždy musíte mít připravenou „teplou“ zálohu pro pokrytí případného
výpadku dodávek elektrické energie, když
přestane foukat, a tak tu musí zůstávat
i nešetrné energetické výroby.
Co mě jako politika zastupujícího zájmy
Ústeckého kraje naopak těší, je fakt, že
zdejší lidé přestávají vnímat poškození

životního prostředí jako jeden z hlavních
problémů. Ještě před 10-15 lety odsud utíkali kvůli ovzduší, zažili jsme tu i ekologické
demonstrace. V dnešní době ale tady na
severu o špatném ovzduší už tolik nemluvíme, máme také jiné starosti. V tuto
chvíli bych řekl, že Ústeckému kraji
končí jakési zkušební období prvních čtyř let. Česká republika je
členem Evropské unie a na poli
životního prostředí má oproti
svým novým sousedům co dohánět. Vždycky říkám, že největší
problém každého konání jsou
detaily a toto lze vztáhnout i na
naši politiku spojenou s životním
prostředím. Řekl bych, že máme
postavenu hrubou stavbu připomínající dům. Pokud ale v tomto domě – krásném
a čistém Ústeckém kraji –
budeme
chtít jednou
skutečně
bydlet,
musíme se
začít těmito „detaily“ zabývat. Krajští politici
usilující
o zlepšení ži-

votních podmínek v našem regionu ničeho
významného nedosáhnou, když se lidé
budou ke svému okolí chovat lhostejně
a s nezájmem. Abych ale nebyl nespravedlivý, obyvatelé našeho
regionu žijí v horším
životním prostředí
než si zaslouží.
Náprava tohoto stavu, to je
motto našeho
snažení.

Josef Benda,
(ODS)
člen Rady
Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ

Můj názor

Z jednání radních a zastupitelů
☛ Radní Ústeckého kraje na své poslední schůzi doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí finančních
prostředků na reprodukci majetku obcí
v roce 2004. Obcemi Ústeckého kraje bylo podáno pro rok 2004 celkem 158 žádostí ve finančním objemu 167,6 milionů
korun, přičemž v rozpočtu je pro uvedené
účely k dispozici 30,9 milionů korun.
☛ Konfederace politických vězňů České

republiky dostane od Ústeckého kraje příspěvek na svou činnost a zhotovení pamětní desky obětem komunismu v Litoměřicích ve výši 104 000 korun. V Ústeckém kraji je osm poboček konfederace,
které se v současné době zaměřují především na péči o členy konfederace, důstojné uctívání památky obětí komunismu
a na seznamování mladé generace s dějinami.

Nepřehlédněte
Kraj přispěje na očkování proti meningitidě typu C
Rada Ústeckého kraje schválila poskytnutí
finanční podpory pro očkování rizikové
skupiny mládeže proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C. Kraj
uhradí část nákladů spojených s očkováním (nákup očkovací látky) pro každé dítě
narozené v roce 1989 a nebo dítě navštěvující 9. třídy základní školy s trvalým
pobytem na území Ústeckého kraje do
výši 300 Kč s tím, že očkování bude provedeno očkovací látkou, u které výrobce
zaručuje působení na dobu nejméně cca
10 let a aplikace očkovací látky bude provedena období od 1. června 2004 do
30. září 2004. Protože se jedná o část
nákladů na očkování, doporučujeme rodičům informovat se dále u svých zdravotních pojišťoven.
Dne 9. června 2004 proběhlo společné
jednání zástupců Ústeckého kraje, zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. S odkazem na nabídky některých
zdravotních pojišťoven v rámci jejich preventivných programů byl projednán následující postup a podmínky:
● Zákonný zástupce dítěte, který se rozhodne pro očkování, navštíví registrujícího
praktického lékaře a zkonzultuje s ním
problematiku očkování (z důvodu posouzení zdravotního stavu dítěte).
● Registrující praktický lékař poté vystaví
předpis – recept na zakoupení očkovací
látky v lékárně.
● Zákonný zástupce zakoupí tuto látku
v lékárně, kde též obdrží stvrzenku potvrzující uhrazení ceny očkovací látky (cca
700 Kč).
● Zákonný zástupce dítěte se s dítětem
dostaví k registrujícímu praktickému lékaři,
který provede vyšetření dítěte před aplikací a samotnou aplikaci očkovací látky.
● Za vyšetření dítěte před aplikací a sa-

motnou aplikaci očkovací látky lékař vystaví stvrzenku o úhradě aplikace s uvedením
jména a příjmení očkovaného dítěte, data
narození dítěte a adresy jeho trvalého
pobytu a datem aplikace očkovací látky.
Místo stvrzenky lze použít očkovací průkaz
s uvedením data aplikace očkovací látky
dítěti.
● Zákonný zástupce očkovaného dítěte
(pojištěnce zdravotní pojišťovny) uplatní
požadavek na úhradu očkování nejprve
u zdravotní pojišťovny, kde je dítě registrováno, a to výhradně dle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven.
● V případě, že příspěvek zdravotní pojišťovny nepokryje celé náklady na očkování
nebo v případě, že zdravotní pojišťovna na
uvedené očkování nepřispívá, zákonný
zástupce dostaví do pokladny vybraného
zdravotnického zařízení k výplatě příspěvku kraje do výše 300 Kč.
● Vybraná zdravotnická zařízení (Nemocnice Děčín, Litoměřice, Chomutov, Most,
Teplice, Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba Žatec – vždy dle okresu
trvalého pobytu dítěte) na základě předložených dokladů vyplatí příspěvek do maximální výše 300 Kč v hotovosti vždy tak,
aby vyplacená částka pokryla nejvýše rozdíl mezi příspěvkem zdravotní pojišťovny
a náklady na očkování (nakoupení očkovací látky, aplikace).
● Požadavek na poskytnutí příspěvku
může být uplatněn nejdříve od 15. června
2004, nejpozději však do 15. října 2004.
U dítěte jiného ročníku než 1989 zákonný
zástupce spolu s výše uvedenými doklady
předloží též potvrzení školy o návštěvě 9.
třídy základní školy.
Přesné podmínky a postup je uveřejněn
na www.kr-ustecky.cz v sekci dokumenty
odboru zdravotnictví nebo u příslušných
zdravotnických zařízeních.

Otázka pro...
Pavla Tošovského, náměstka hejtmana Ústeckého kraje
Náměstek hejtmana Pavel Tošovský často
zastupujete kraj na jednáních o regionální
politice Evropské unie. Naposledy se
zúčastnil květnového 3. kohezního fóra,
které se konalo v Bruselu. Zeptali jsme se
ho, co tato jednání přinášejí Ústeckému
kraji:
„Podle závěrů konference musí být politika hospodářské a sociální soudržnosti
v budoucnu lépe cílená do potřebných
regionů a její řízení by mělo být jednodušší. Já osobně jsem se snažil prosazovat, aby regiony hrály důležitější úlohu.
Neměly by být závislé na centru, v našem

případě na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Pokud mám konference celkově zhodnotit, musím říct, že přinesla jen málo nového. Politika a hlavní jednání se odehrávají předem. Podle mého názoru by naše
republika měla ve věcech kohezních
fondů a s nimi spojené politiky dělat víc.
Měli bychom mít, řečeno fotbalovou terminologií, lepší start na míč. Na rozdíl
například od Maďarů bylo naše vystoupení dost váhavé. Je naprosto jisté, že
lidé, kteří nemají dostatečné jazykové
vybavení a detailní znalost evropské politiky nezmůžou prakticky nic“.

Pozvánka
Na svém 26. jednání se ve středu 23.
června sejde Zastupitelstvo Ústeckého
kraje. V programu celodenního zasedání,
začínajícího v 10 hodin, je mimo jiné například poskytnutím dvou milionů korun
na podporu očkování rizikové skupiny
mládeže proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C, koncepce
dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji
nebo rozpočtový výhled na roky 2005 –
2009. Zastupitelstvo bude také schvalovat

rozdělení dotací v rámci programech Sport
pro všechny pro rok 2004 a Programu
podpory regionální kulturní a divadelní
činnosti pro rok 2004. Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční ve
velkém zasedacím sále v 2. patře Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání je veřejné a občané, pokud budou přítomni
úvodnímu schvalování programu jednání,
se mohou vyjadřovat k jednotlivým bodům.

Krajský úřad se zasadí o vznik horského zdravotního střediska
Krajský úřad Ústeckého kraje se intenzivně
zabývá problematikou zdravotní péče na
Vejprtsku a snaží se pomoci obyvatelům
této horské oblasti, pro které je v poslední
době lékařská péče špatně dosažitelná.
„Z mých jednání se starostkou Vejprt
a ředitelem kadaňské nemocnice vzešla
myšlenka vytvoření moderního horského
zdravotního centra,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiří Kubricht.
Úřad bude ve spolupráci s místní radnicí
hledat vhodné prostory, kde by měla najít
zázemí jak záchranná služba, tak i stejně
potřební praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové nebo rehabilitace.
Vzhledem k době nutné k rozpracování

a následné realizaci tohoto záměru chce
krajský úřad situaci v horách řešit třeba
i formou dopravy pacientů do městských
nemocnic. „Co nejdříve vyvoláme jednání
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Chceme, aby se podílela na financování
pravidelné dopravy pacientů z Vejprt a Kovářské speciální sanitou do nemocnic. Jezdilo by se do Kadaně a jednáme i s chomutovskou nemocnicí.“ řekl Jiří Kubricht.
Krajský úřad by chtěl horské zdravotní
středisko zřídit do konce roku, v nebližší
době připraví návrh na jeho financování
včetně spoluúčasti místní samosprávy.
Konečné slovo při rozhodování o realizaci
záměru budou mít krajští zastupitelé.
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Střední školy by měly spolupracovat s podniky,
shodují se krajští zastupitelé

K

v kraji. Kraj podporuje rozšíření možností
zahájit vysokoškolské studium také tím, že
na Mostecko přivedl další vysoké školy,
které zde otevřou svá odloučené pracoviště.
Co se týče změn zaměření oborů na středních školách, musím říct, že krajské školy
v kraji intenzivně pracují na restrukturalizaci
své vzdělávací nabídky tak, aby co nejlépe
odpovídala požadavkům trhu práce a rodičovské veřejnosti. Každá krajská škola má
zpracován dlouhodobý záměr svého rozvoje na čtyři roky. Záměr byl připraven na
základě důkladné analýzy postavení školy ve
vzdělávací soustavě kraje, spádové lokalitě
Kraj je zřizovatelem celkem 93 středních a na trhu práce. Výsledkem bylo více než
škol, učilišť a gymnázií. Při organizaci jejich 100 žádostí o změny v zařazení do sítě škol
rozvoje usiluje především o to, aby jeho v roce 2003 a dalších 50 do června 2004.
střední školy produkovaly mladé lidi schop- Proces změn přitom probíhá v souladu
né uplatnit se na trhu práce. Zeptali jsem se s celokrajským dlouhodobým záměrem
zástupců Ústeckého kraje, jak se na tuto a směruje k vytvoření racionální a efektivní
problematiku dívají. Najdou absolventi vzdělávací nabídky v kraji.
středních škol a učilišť v kraji uplatnění?
A reagují střední školy v kraji zaměřením PaedDr.
studijních oborů na potřeby trhu práce?
Václav Homolka
(KSČM)
Jiří Šulc (ODS)
zastupitel
hejtman
Ústeckého kraje
Ústeckého kraje
Mohou najít abMyslím, že většisolventi středních
na absolventů naškol a učilišť v kraji
šich středních škol
uplatnění? Přestože
dokáže najít místo.
by se dalo říci, že mají více příležitostí výběPokud jde o to, s jaru zaměstnání, neboť oproti minulosti exiskou průpravou jdou
tuje navíc možnost uplatnění v zahraničí
do praxe, dovoluji si tvrdit, že úroveň kraj- nebo u soukromníka, praxe ukazuje opak.
ských středních škol je velmi dobrá a naši Mnoho jich skončí na úřadu práce, aniž se
učitelé dokáží absolventy dobře připravit. naučili základním pracovním návykům. PraVelmi podstatná je podle mě také jich moti- videlné ranní vstávání jim dělá velké potíže
vace, chuť pracovat a návyky, které si přiná- a psychicky nejsou připravováni na neúsšejí z domova. Nedá se samozřejmě očeká- pěch. Po několikerém odmítnutí těmto mlavat, že by všichni čerství maturanti ihned dým lidem klesá sebedůvěra, připadají si
našli uplatnění právě v tom svém konkrét- neschopní a nepotřební. Mnohdy sám
ním, vystudovaném oboru. Nezaměstna- systém produkuje v podstatě budoucí nezanost je v našem regionu bohužel vysoká městnané zaváděním a podporou oborů,
a mladí lidé včetně absolventů se požadav- u kterých se dopředu ví, že absolventi
ků trhu práce musí přizpůsobit, ať už tím, že budou mít problémy s uplatněním, jsou to
se budou učit další nové věci, nebo napří- např. ekonomicky zaměřené školy, a naoklad ochotou dojíždět za prací i na větší pak, ruší se učiliště mající tradici a úroveň.
vzdálenost.
Tady bych uvedl zrušení SOU strojírenského
Co se týče změn ve středním a učňov- v Klášterci nad Ohří, jehož absenci pociťují
ském školství myslím, že k vyřešení nepříz- nejen firmy podnikající na nedaleké průmynivé situace by mohlo přispět například slové zóně, ale i sociálně slabší rodiny, pro
obnovení systému, kdy se učeň či student které je dojíždění příliš drahou záležitostí.
žák učil pro někoho konkrétního. Zaměstna- Podle mne je v této oblasti vinou státu náš
vatelé by si tak mohli vychovávat a připra- kraj jedním z nejpostiženějších regionů
vovat kvalifikovanou pracovní sílu. Myslím, a orgány Ústeckého kraje budou mít dlouho
že taková koncepce postavená na spoluprá- co napravovat, aby se pojem „být na podci škola a podniků by byla velmi efektivní.
poře“ nestal životní filozofií většímu počtu
Střední školy ve spolupráci s krajem inten- mládeže nebo aby nám mladí houfně neuzivně pracují na restrukturalizaci své vzdělá- tíkali za prací mimo kraj. Vždyť před patnácvací nabídky tak, aby co nejlépe odpovídala ti lety si třeba řemeslníky připravovaly samy
požadavkům trhu práce a rodičovské veřej- podniky, takže téměř každý měl jistotu a jasnosti. Je to spojeno s mnoha problémy, pro- nou představu o svém budoucím pracovtože lhůty nutné k administraci změn jsou ním uplatnění. O tom, že si už v učení vyděaž dvouleté a přesně odhadnout dlouhodo- lávali poměrně slušné peníze a mnohde
bý vývoj na pracovním trhu je poměrně v na ně čekal i byt, ani nemluvím.
obtížné. Troufám si však tvrdit, že přes veškeré komplikace se nabídka našich škol
průběžně aktualizuje a modernizuje.
Věřím, že nová pracovní místa pro absolZajímalo by mě, co bude kraj dělat s neventy středních škol v kraji vzniknou s přímocnicemi v Mostě a Chomutově. Často
chodem dalších investorů. Podporu investic
se mluví o jejich slučování a rušení odděproto považuji za prioritní úkol Ústeckého
lení.
Ludmila Kadlecová, Most
kraje. Pokud se nám podaří pro kraj získat
onec května a začátek června probíhá již tradičně na středních školách
ve znamení maturitních zkoušek. V Ústeckém kraji v letošním roce před zkušební
komise předstoupí více než 6800 studentů. Před těmi, kteří nebudou pokračovat
ve studiu, stojí otázky spojené s hledáním
uplatnění a pracovního místa. Je nesporné, že obor, ve kterém absolventi získali
kvalifikaci, má na jejich další uplatnění
velmi zásadní vliv. Drtivá většina absolventů přitom vychází ze středních škol,
jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Současné střední školy samozřejmě nechtějí vychovávat budoucí nezaměstnané
a podle svých možností reagují na potřeby
trhu práce, ale v tomto společenském prostředí příliš nezmohou. Nemají potřebné
pravomoci ani prostředky, jsou svázány různými předpisy a povinnostmi, vyřízení jejich
žádostí na ministerstvu trvá nekonečně
dlouho a také nemají objektivní informace
o vývoji na trhu práce. Stát v tomto směru
nemá vizi, natož svou koncepci dalšího rozvoje, není na co navázat. V této nejistotě
ředitel školy musí hlídat hubený rozpočet,
a i když ví, že by potřeboval dělit třídy na
skupiny nebo mít menší počet žáků ve třídě,
neudělá to. Osobně nepochopím, proč do
této problematiky není přímo a zásadním
způsobem začleněn celý systém úřadů
práce, které by měly mít potřebnou statistiku a přehled. Podle mne střední školy nebudou experimentovat například se zaváděním drahých učebních oborů, neboť si dovedou spočítat, že jim dotace na žáka
nebude stačit. Navíc tlak státu na vyšší počet
maturantů a opomíjení učebních oborů
s náročnými dělnickými profesemi sehrává
také svou negativní roli. Přestože gymnaziální typ studia je jedním z nejlevnějších,
nemyslím si, že by všichni měli jít na gymnázium, protože na tyto studenty spíš čekají na vysokých školách, než přímo v praxi.
Ing. Petr
Novotný, CSc.,
(nezařazený)
zastupitel
Ústeckého kraje
Vysoká míra nezaměstnanosti v našem kraji a nízký počet malých a středních výrobních podniků jsou hlavní příčinou
obtíží při získávání zaměstnání absolventů
středních škol a odborných učilišť. Velké
podniky se restrukturalizují – snižují počet
zaměstnanců – a malé podniky nejsou
schopny tento úbytek nahradit. Zlepšení
této situace by nastalo masivní podporou
malých a středních podniků, které i v cizině
tvoří základ prosperující společnosti. Pokud
vím, tak školy spolupracují s úřady práce
a snaží se přizpůsobit zaměření jednotlivých
tříd jednak požadavkům uchazečů, ale i požadavkům trhu práce. Bohužel tyto změny
musí vždy odsouhlasit ministerstvo, což
bývá zdlouhavý proces. Osobně si myslím,
že by velmi prospělo situaci, kdyby se
učeň vždy nebo skoro vždy učil přímo pro
určitého konkrétního řemeslníka nebo
podnikatele. Úspěšnost škol a učilišť je
měřitelná i procentem úspěšných přijímacích řízení na vysoké školy – např. u gymnázií – nebo úspěšností nástupu do zaměstnání. Ne všechny školy v našem kraji
mají v tomto směru dostatečně vysokou
úspěšnost.

Ucho Jana Szánto

strategického investora, který bude potřebovat několik tisíc zaměstnanců, pochopitelně
to do jisté míry ovlivní i krajské školství které
se bude muset přizpůsobit jeho konkrétním
požadavků.
Pavel Kouda
(ČSSD)
člen rady
Ústeckého kraje
To, zda najdou
absolventi uplatnění, záleží na mnoha
faktorech, především však na nich
samotných. Absolvent bez praxe to nemá se
získáním prvního pracovního místa snadné,
přesto si většina těch, kteří mají zájem, nakonec uplatnění najde. Pravdou je, že to
nemusí být uplatnění v oboru, který absolvovali.
Myslím, že je dobře, že poměrně významná část absolventů pokračuje v dalším studiu v oborech nástavbových, na vyšších
odborných a vysokých školách. Tím se zvyšuje jejich šance získat v kraji takové uplatnění, o jaké mají zájem. Úspěšnost absolventů v přijímacích zkouškách na vysoké
školy svědčí o dobré kvalitě středních škol

krajské rady připravuje záměr pro sestěhování několika oddělení. Díky tomuto kroku
by mělo dojít k efektivnějšímu využívání
nemocničních budov a výrazné úspoře
peněz.
Musím zdůraznit, že před tím, než kraj
Jan Szánto (ČSSD),
přistoupí u svých nemocnic k nějakým
člen Rady Ústeckého kraje
zásadním organizačKrajská rada se proním změnám, musí
blematikou těchto
získat o příčinách
nemocnic naposledy
současného stavu
podrobně zabývala
dostatek informací.
na své poslední
Proto jsme uložili
schůzi. Shodli jsem
odboru zdravotnictví
se, že sloučení nekrajského úřadu, aby
mocnic by v součassrovnal základní ekoné době nebylo sysnomické ukazatele
témové a nepřineslo
u zdravotnických zaříby žádaný efekt, tedy
zení kraje – výsledek
neodstranilo by zabude výchozím poddlužování nemocnic.
kladem pro rozhodoV tuto chvíli je navání krajských zastuším cílem především
pitelů.
důsledná restrukturaZávěrem bych chtěl
lizace a zefektivnění
zdůraznit, že pro mě
práce obou nemocnic. V Mostě a Chomutově pracují některá jako radního Ústeckého kraje je vždy prvooddělení duplicitně a přitom jsou využívá- řadý zájem pacientů. Chci, aby pro občany
na třeba jen z padesáti procent. Nemocni- byla zajištěna co nejkvalitnější zdravotní
ce si kvůli tomu v určitých oborech ne- péče. Systém financování zdravotnictví nezdravě konkurují, to se samozřejmě ní optimální, ale v rámci daních možností
nepříznivě odráží i v jejich hospodaření. kraj dělá maximum. Snažíme se provádět
Možné úspory hledáme i v jednotlivých takové změny, které povedou k odstraněnemocnicích. Například ředitel mostecké ní ekonomických problému našich nenemocnice v současné době na žádost mocnic a stabilizují zdravotnictví v kraji.
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V Ústeckém kraji již mohou zájemci o dotace
z evropských fondů předkládat projekty

R

ealizace Společného regionálního
operačního
programu
(SROP)
v Ústeckém kraji postoupila do fáze předkládání projektů. Na základě uveřejněných výzev je mohou žadatelé z řad měst,
obcí, podnikatelů nebo neziskových organizací od konce července předávat Sekretariátu regionální rady regionu NUTS II
Severozápad.

• na rozvoje informačních a komunikačních
technologií (opatření 2.2): cílem je posílení
infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií, posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí, zlepšení
přístupu všech skupin obyvatelstva (včetně
osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Ústecký kraj připravil v květnu k problema- • na regeneraci a revitalizaci vybraných měst
tice SROP řadu seminářů a setkání se všemi (opatření 2.3): cílem programu je zlepšení
obcemi třetího typu v kraji. Koncem května celkového stavu historických jader měst,
následně sekretariát regionální rady zveřejnil hospodářské oživení měst novými aktivitami
v tisku a na internetových stránkách Ústec- (následný rozvoj cestovního ruchu, veřejkého kraje výzvy k předkládání projektů.
ných i soukromých služeb) a vytvoření noV oblasti rozvoje infrastruktury mohou ža- vých pracovních příležitostí.
datelé předkládat projekty zaměřené:
V oblasti rozvoje lidských zdrojů byla zve• na rozvoj dopravy v regionech (opatření řejněna výzva na předkládání projektů v ob2.1.) :cílem programu je například zkvalitně- lasti podpory sociální integrace (opatření
ní propojení jednotlivých měst a obcí regio- 3.2.). Cíli tohoto programu je rozvoj kapacit
nů, zlepšení životního prostředí ve městech, v oblasti celoživotního učení, aktivní politiky
zkrácení jízdních dob, zvýšení mobility pra- zaměstnanosti, podpora sociální integrace,
covních sil, zlepšení kapacity přístupových snížení sociální izolace skupin obyvatelstva
komunikací k hraničním přechodům, zajiště- ohrožených sociálním vylučováním, reintení dopravní obslužnosti v turisticky atraktiv- grace znevýhodněných skupin obyvatelstva
ních územích a okrajových částech regionů. do komunity a k pracovnímu uplatnění, pre-

vence kriminality a sociálně patologických
jevů atd.
Zájemci mohou také předkládat projekty
zaměřená na rozvoj cestovního ruchu (opatření 4.2.) V této oblasti je cílem například
výrazně zkvalitnit služby v cestovním ruchu,
zkvalitnění informační obsluhy a marketingu
cestovního ruchu, lepší nabídka a využití
turistického potenciálu regionů a obcí nebo
vybudovat stabilní strukturu venkovského
cestovního ruchu.
O přijímání a administraci projektů se stará
Sekretariát regionální rady. Předložené projekty projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhne
jejich hodnocení a obodování podle předem danýxh kritérií. Po té budou projekty
předloženy Regionální radě regionu NUTS II
Severozápad, která bude mít v jejich hodnocení konečné slovo.
Předkladatele projektů do Společného
regionálního operačního programu mohou
další informace získat přímo od Sekretariátu
regionální rady regionu NUTS II Severozápad (Krajský úřad Ústeckého kraje) nebo na
internetových stránkách www.kr-ustecky.cz
nebo www.strukturalni-fondy.cz.

Ústecký kraj je s dalšími sedmi regiony
zapojen do zipu

Z

ástupci osmi regionů z Polska, Německa a České republiky, kteří společně pracují na projektu „Inovační strategie tří zemí“, se sešli počátkem června
v Ústí nad Labem. Cílem projektu je
vytvořit platformu pro vzájemnou kooperaci při vývoji i užití inovačních technologií,
a to jak faktickou v nejrůznějších oborových sítích spolupracujících podniků, tak
i virtuální ve formě společného internetového portálu. „Pro označení projektu se
používá zkratka 3-CIP. V angličtině a němčině to lze číst jako „zip“ což podstatu projektu výborně vystihuje, protože v něm
jde především o spojování, uzavírání a kooperaci,“ uvedl vedoucí odboru hospodářské strategie Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan Sixta, který je koordinátorem
účasti kraje na tomto projektu a členem
projektového řídícího týmu.
V rámci projekt bylo vybráno devět klíčových odvětví, která mají v jednotlivých
regionech největší inovační potenciál. Jde
o automobilový průmysl, nástrojářství
a průmysl kovoobráběcí, energetikua technologie pro ochranu životního prostředí,
chemii a plasty, mikroelektroniku a spojovací techniku, textilní průmysl, průmysl
skla, keramiky a bižuterie, potravinářský

průmysl a konečně průmysl stavebních
hmot. Ve všech oborech již začaly pracovat odborné skupiny, které mapují možnosti vzájemné dvou nebo trojstranné
spolupráce. Ústecký kraj vloží do projektu
více než 40 tisíc euro ve formě práce
svých odborníků v odvětvových pracovních skupinách, při přípravě a organizaci
oborové konference, vytváření a naplnění
společného inovačního internetového
portálu a dalších činnostech v rámci projektu. Tři čtvrtiny z částky pak budou zpětně uhrazeny ze strukturálních fondů EU.

Manfred Hellmich, ředitel Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a vedoucí odboru hospodářské strategie krajského úřadu Jan Sixta při jednání

Na dokončení rekonstrukce
ústecké Žižkovy ulice chybí miliony

V

časné dokončení jedné z největších
dopravních staveb na silnicích ve
správě Ústeckého kraje, rozšíření silnice
II/613 Ústí nad Labem – Žižkova II. C, je
ohroženo nedostatkem finančních prostředků. Investorem stavby za téměř 300
milionů korun je Ústecký kraj, ovšem na
dokončení opravy silnice schází téměř sto
milionů korun, které by měl v rámci
dojednaných smluv poskytnout Státní
fond dopravní infrastruktury.

i zvýšení, které si vyžádala změna DPH
z 5 % na 19 %). „K dispozici je zatím přibližně 110 milionů, což umožní provádění
prací přibližně do měsíce června,“ uvedl
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. „V těchto
dnech jsem odeslal dopis ministru dopravy
České republiky Milanu Šimonovskému, ve
kterém ho upozorňuji na skutečnost, že
hrozí pozastavení prací a opoždění termínu,
v kterém má být stavba předána k užívání.
Žádám ho, aby intervenoval u ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a poskytl
Práce v Žižkově ulici, jejíž uzavření výrazně této stavbě na letošní rok 75 milionů korun.
komplikuje dopravní situaci v krajském Jde o peníze připravené pro rok 2005,
městě, si v letošním roce vyžádají celkem ovšem my je potřebujeme už v tomto roce,“
184,7 milionů korun (tato částka obsahuje informoval hejtman.

Ptáme se Vás

Kraj začíná bilancovat uplynulý školní rok
S
příchodem letních prázdnin a koncem školního roku je nejvyšší čas, aby
Ústecký kraj začal bilancovat v oblasti
školství – to je totiž z jeho pohledu oblast
více než významná. Například rozpočtem
kraje projde ročně bezmála 5 miliard
korun, které jdou ze státního rozpočtu na
přímé náklady pracovníků ve školství.

V uplynulém školním roce prošlo odměňování pedagogů zásadní změnou. Od ledna 2004 jsou pracovníci ve školství odměňováni v rámci šestnácti platových tříd.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) tento
přechod na nový platový systém pomáhal
školám zajišťovat. Například jen se zástupci
obecních škol proběhlo bezmála sedmdesát schůzek. „Myslím, že i když jednání byla
složitá a náročná jak pro samotné učitele,
tak i pro zástupce krajského úřadu, podařilo
se nám přechod na nový platový systém
zvládnout,“ řekl Pavel Kouda, uvolněný člen
rady Ústeckého kraje zodpovědný za oblast
školství, mládeže a tělovýchovy. „Ve spolupráci s řediteli škol jsme udělali maximum

pro to, aby změna učitele a další zaměstnance ve školství nepoškodila,“ dodává.
Zásadní otázkou pro mnoho obecních
škol, kterou kraj pomáhal v uplynulém školním roce řešit, byla otázka udělení výjimky
z počtu žáků. Celkem o udělení výjimky
požádalo na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy 49 škol. Kraj se k těmto návrhům prostřednictvím odboru školství krajského úřadu vyjadřoval a v 44 případech
udělení výjimky podpořil. Na Ústecku se to
týkalo například škol ve Velkém Chvojně
nebo Petrovicích, na Litoměřicku pak školy
v Křešicích. Při posuzování výjimek kraj musel postupovat podle závazného pokynu
ministryně školství. V případech, kdy žádost
obce nemohl odbor podpořit, jako například
v případě základní školy v obci Ročov, se
snažil pomoci během následných jednání.
V průběhu školního roku se kraj spolu se
svými středními školami věnoval plánování
dalšího rozvoje. Jednotlivá školská zařízení
vypracovala, pod vedením odboru školství
krajského úřadu, dlouhodobé záměry svého
rozvoje. „I když se některým ředitelům škol
do této práce zpočátku nechtělo, nakonec

jsme si cíle ujasnili – budeme tak jediným
krajem, který bude moci při práci na další
verzi dlouhodobé koncepce vzdělávání
vycházet z takto kvalitních podkladů poskytnutých přímo školami. Myslím, že pečlivost,
se kterou připravujeme dlouhodobou koncepci vzdělávání, se nám do budoucna
bohatě vyplatí. Díky ní se vyhneme chybným krokům“ uvedl Pavel Kouda.
Ústecký kraj se v průběhu uplynulého
školního roku věnoval také mimoškolním
a sportovním aktivitám dětí a mládeže. Zorganizoval a finančně podpořil například
účast dětských reprezentantů na první Zimní
olympiádě dětí s Orbitem a pomáhal zajišťovat také více než sto odborných soutěží
od školních až po národní.
Stejně jako loni i v letošním školním roce
ocenil Ústecký kraj u příležitosti Dne učitelů
šestnáct pedagogů za jejich dlouholeté
zásluhy v oblasti školství. Ocenění učitelé
byli vybráni z celkem 64 pedagogů, které na
popud kraje nominovali jednotliví ředitelé
škol. Slavnostní předání symbolických keramických sov, pamětních listů a peněžitých
darů proběhlo v březnu v Teplicích.

Z Bohosudova do Želenic se bude jezdit na čipovou kartou

S

novinkou se od letošního 1. července
setkají cestující v okrese Teplice, pokud vlastní čipovou kartu Dopravního
podniku Teplice nebo ČSAD BUS. Mohou
ji totiž nově použít i k úhradě jízdenky na
Českých drahách a to mezi stanicemi
Bohosudov – Želenice nad Bílinou.

„Tuto rozšířenou nabídku inicioval a přípravu koordinoval Ústecký kraj, nejbližší etapy
rozvoje směrem na Ústí nad Labem a Most
bude zajišťovat naše společnost Integrovaný

dopravní systém Ústeckého kraje, a.s.,“ objasnil náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna,
do jehož působnosti krajská doprava patří.
„Prakticky bude uznávání dopravních karet
mezi dopravci vypadat tak, že v autobusech
a nově v železničních stanicích cestující
s kartou nezaplatí v hotovosti, ale z karty se
mu odečte cena jízdenky podle tarifu toho
dopravce, s kterým jede,“ vysvětlil.
Tato počáteční etapa integrované dopravy
je pro občany užitečným a hmatatelným
výsledkem Memoranda o budování inte-

grovaného systému železniční osobní dopravy, linkové autobusové dopravy a městské hromadné dopravy na území Ústeckého
kraje, uzavřeného mezi Ústeckým krajem
a dopravci v roce 2002. „Systém využívající
čipové kartyse zatím vztahuje na jízdenky
pro jednu jízdu. Je to počátek tarifní integrace, která v budoucnu zahrne i jízdenky časové nebo společné“, doplnil Ing. Petr Maxa,
ředitel společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.,
která krajský integrovaný dopravní systém
vytváří.

tříd. Na vakcinaci proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C přispěje
částkou do výše 300 korun na dítě. Zastupitelé kraje jsou si vědomi toho, že většina pacientů, kteří zemřeli, byla infikována
meningokokem typu B, proti kterému
neexistuje očkování, přesto se rozhodli
návrh na očkování podpořit. „Onemocnění typu C je v Evropě novinkou a země
EU, například Anglie nebo Irsko přešly
k plošnému očkování celé populace. Dá
se očekávat, že se onemocnění se rozšíří
i k nám. Očkování, které kraj podpoří, není
povinné, ale kdo nabídky kraje využije,
dostane částku tří sta korun a část může
získat od své zdravotní pojišťovny,“ uvedl
hejtman Jiří Šulc.
Odborná veřejnost se v reakcích na záměr kraje rozdělila na dva tábory. Jedna
část lékařů a hygieniků pokládá očkování
za zbytečné, druhá skupina naopak kraj za
jeho záměr podpořit očkování chválí. Zajímalo by nás, jak se na tento problém dívají občané kraje, kterých se dotýká, a proto
se vás ptáme:
Považujete krajskou podporu
očkování proti meningititě typu „C“
za správné rozhodnutí?
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

KUPÓN
Považujete krajskou podporu
očkování proti meningitidě
typu „C“ za správné
rozhodnutí?
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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

✄

Okamžitý zásah v Loučné pod Klínovcem stál Ústecký kraj 400 tisíc korun – musel je zaplatit za podnikatele v konkurzu, který dlouhá léta skladoval chemikálie v rozporu s předpisy a situaci neřešil. Práce a opatření nutná k odvrácení havarijního stavu týkající se
zejména akutního ohrožení kvality vod nakonec zaplatil kraj a zrealizovala ústecká firma P-EKO. V úterý 1. června přijel na zahájení likvidačních prací osobně dohlédnout hejtman Jiří Šulc.

Turistická sezóna tohoto roku pomalu
nabírá na obrátkách a mnozí z nás se chystají za odpočinkem a zábavou do cizích
krajů. Jak ale ukazují průzkumy, které si
Ústecký kraj nechal zpracovat, mnoho
turistů jak českých, tak i například ze SRN,
Polska nebo Holandska pravidelně jezdí
do našeho regionu. Mnozí z nich využili
nabídky cestovních kanceláří, které se
o Ústeckém kraji dozvěděly na některém
z veletrhů turistického ruchu v zahraničí;
kraj se v posledních letech prezentoval už
na mnoha těchto akcích. A tak se dostáváme i k tématu, které jsme vám předložili v minulé anketě.
Už několik měsíců probíhají jednání
o účasti Ústeckého kraje na světové výstavě EXPO 2005, připravované pro termín
březen - září 2005 v japonské prefektuře
Aichi. Účast Ústeckého kraje zatím potvrzena není, zejména proto, že i když představitelé regionu zajistí dostatek finančních
prostředků, o těchto penězích nebudou
moci rozhodovat – podle rozhodnutí vlády
ČR je odevzdají Kanceláři generálního
komisaře. To je ovšem podmínka, s níž
představitelé Ústeckého kraje nemohou
souhlasit. Podobný názor zastává naprostá
většina krajských samospráv a prezentace
v Aichi za těchto podmínek nevadí pouze
regionu Plzeňska.
Nutno podotknout, že i vy se na celou
problematiku díváte podobně. Pan Konečný, který nás kontaktoval prostřednictvím
naší e-mailové schránky, celý problém lakonicky shrnuje: Návratnost eventuelní
investice je slabá, takže tím je tento problém prakticky vyřešen. Pan Sekera z Chomutova zaškrtnutou odpověď NE na kuponu doprovodil vysvětlením: Japonsko je
daleko a kolik návštěvníků, kteří na světovou výstavu zavítají, přijedou do České
republiky? Peníze ať jsou investovány
jinam. Mírně optimisticky, ovšem přesto
záporně vyznívá reakce paní Fiedlerové
z Podbořan: Světová výstava je svého
druhu ojedinělá akce a je naděje, že
Ústecký kraj v konkurenci úplně nezanikne. Velmi záleží na tom, jak drahé by to
bylo, aby se účast v Japonsku vyplatila.
Na drobnou pozornost se může těšit
pan Konečný, který může už nyní začít
uvažovat na tématem pro měsíc červen.
Krajská rada rozhodla, že Ústecký kraj
finančně podpoří očkování žáků devátých
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Meč litoměřického kata a jiné kuriozity mají svou výstavu

N

ěkolik desítek exponátů, především
kuriózních předmětů přechovávaných v depozitářích muzeí v Ústeckém
kraji je od poloviny května k vidění v Regionálním muzeu v Teplicích. Putovní výstava s názvem Kuriozity z muzeí Ústeckého
kraje, konaná pod záštitou hejtmana Jiřího Šulce, byla zahájena v jízdárně Teplického zámku u příležitosti Mezinárodní
den muzeí 17. května.

politika mají většinou podobu chyb a pochy- v regionu a pak se kuriozity z Ústeckého
bení úředníků, kuriózních rozhodnutí minis- kraje představí i v Praze.
terstev nebo exotických názorů mých poliTermíny konání putovní výstavy
tických oponentů. Této výstavy se však
Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje
podobný přídomek rozhodně netýká. Jsem
si jist, že expozice podivuhodností a zvláštTeplice 17. 5. – 18. 7. 2004
ností návštěvníky dobře pobaví, a je dobře,
Most 27. 7. – 29. 8. 2004
že nejen v Ústeckém kraji,“ řekl při zahájení
Louny 6. 9. – 31. 10. 2004
výstavy hejtman.
Praha listopad – prosinec 2004
Expozici sestavenou z několika desítek
Chomutov leden – březen 2005
exponátů, mezi něž patří například housle
Litoměřice duben – květen 2005
„Kuriozity pro mě nejsou ničím nezná- zhotovené z 3800 kusů vypálených sirek,
Děčín červen – červenec 2005
mým; ve své práci se s nimi setkávám exlibris Josefa Váchala nebo popravčí meč
poměrně často. Bohužel to ale nejsou ony litoměřického kata, si mohou zájemci v TepÚstí nad Labem srpen – září 2005
roztomilé zvláštnosti, které autoři této výsta- licích prohlédnout do 18. července. Po té se
Žatec říjen – listopad 2005
vy vynesli na světlo z depozitářů našich kraj- výstava stěhuje do Mostu. Postupně do
Skanzen lidové architektury Zubrnice
ských muzeí. Kuriozity z praxe krajského listopadu roku 2005 navštíví devět míst

S

portovní zápolení v duchu pravidel fair
play a všeobecná dobrá nálada, tak
charakterizovali pořadatelé letošní 2. ročník

Sportovních her 2004 dětí a klientů s mentálním postižením konaných pod záštitou
hejtmana Jiřího Šulce. Ústecký kraj přidal

organizátorům čtyřdenních závodů, Centru
sociálních služeb Litoměřice a Diagnostickému ústavu sociální péče Čížkovice, 40
tisíc korun. Sportovní klání 22 družstev ve
stolním tenise a v lehkoatletických disciplínách ale tvořilo jen část připraveného programu. Mezi sportovce přijeli historičtí šermíři, policisté s ukázkami své práce a o kulturní vyžití se postarala hudební skupina
Vega z Ústavu sociální péče Skalice u Litoměřic. Pořadatelé jsou pyšní na to, že
každý z účastníků krajských her byl odměněn – sportovci si odváželi celkem 270
medailí a 340 věcných cen. Závěrečné
ceremonie se zúčastnil hejtman Jiří Šulc,
který předával čestná uznání a poháry nejmladším a nejstarším účastníkům soutěže,
vedoucím sportovních družstev, Eduardu
Konopníkovi a Martinu Kotvovi, klientům,
kteří pomáhali pořadatelům a na výslovné
přání všech i kuchařkám, ty za hlasitého
potlesku odekoroval na stupních vítězů
blyštivou medailí.
„Všem děkuji za vzorné sportovní výkony
i za to jak statečně jste se vypořádali s nepříznivým počasím. Určitě už můžete začít
trénovat na třetí ročník,“ řekl Jiří Šulc před
slavnostním snímáním vlajky krajských
Sportovních her, jehož se zúčastnil jako
čestný host vlajkové čety.

Bez kravaty

Pavel Tošovský: Kytaru mám od Klause
N

áměstek hejtmana Ústeckého kraje
Pavel Tošovský (ODS) říká: „Není
dobré myslet na politiku čtyřiadvacet
hodin denně“. Patří ovšem k představitelům krajské samosprávy, kteří svou kravatu odkládají jen zřídka. Jak přiznává,
v soukromí se snaží udržovat kontakt
s přáteli, ovšem většina času z jeho neveřejného života je vyhrazena početné rodině se čtyřmi dětmi.
„Skvělé je si povídat s dětmi,“ zahajuje
Pavel Tošovský. „Samozřejmě že se jich asi
jako každý rodič ptám na školu, což není
vždy to nejoblíbenější téma. Diskutujeme
o všem možném, o jejich zálibách i o budoucnosti. Snažím se vyhýbat mentorování, ale mluvíme i o velmi důležitých věcech života.“
V bytě Tošovských v Ústí nad
Labem na svého otce a manžela politika čekají vedle manželky Dany 4 potomci
ve věkovém

politika do jeho života zasahuje mnohdy
i více, než by si jeho blízcí přáli. „Vynahrazuji to rodině tím, že podnikáme společné
akce. V zimě jasně vede lyžování; investovali jsme do carwingových lyží. U nás doma se
také hodně muzicíruje a tím nemyslím jen
nahlas puštěné cédéčko. Na klavír hrají
všechny děti většinou už lépe než já, a také
máme doma dvě kytary. Na ně hraji myslím
docela obstojně,“ říká Pavel Tošovský
a hned přidává popis svého „sladkého dřeva“: „Je to kanadská dvanáctistrunka SEAGULL . Koupil jsem ji za akcie z první vlny
kuponové privatizace, takže teď s trochou
nadsázky říkám, že mám kytaru od Klause!“
Pavel Tošovský přiznává, že velký vliv na
jeho vnímání světa mělo to, že většina
z jeho předků pochází z prostředí protestantských reformačních církví. Sám je již 15
let členem křesťanské společnosti Nový
život v Ústí nad Labem. „Nikdy mě příliš
nelákalo formální křesťanství, jeho poněkud
smutné náboženské obřady a rituály. Přitahoval mě naopak praktický fungující život, ve
kterém je plný prostor pro svobodu a radost
s důrazem na důležitost osobního příkladu.
Také si myslím, že politické strany by neměly být zaměřeny klerikálně a neměly by
směšovat politické cíle s religiozními. Náboženskou svobodu ovšem považuji za jedno
ze základních lidských práv. A osobně cítím,
nic Hlas že je velmi důležité mít v životě vyšší cíl než
Ameriky nahromadit hodně majetku a co nejvíc si
a Svobodná užít“, uzavírá téma. Výčet mimopracovních
Evropa. činností Pavla Tošovského by nebyl úplný
Z toho logicky bez jeho sportovních aktivit. Sice je v poplynuly i mnohé slední době, jak sám říká, poněkud „lenivý“,
problémy. „Velmi ale přesto se kromě zimního lyžování aktivčasto si s dětmi ně věnuje squashi a minigolfu: „Nejsem
vyjasňujeme rozdíly nijak skvělý, s přimhouřenýma očima by se
mezi dobou, ve kte- dalo říci, že hraji závodně, ale pravdou je, že
ré jsem vyrůstal já v žebříčku minigolfistů v České republice
a ve které žijí ony,“ jsem se již dostal do první stovky,“ uzavírá
říká a přiznává, že své vyprávění.

rozmezí 12 – 20 let, a k tomu průběžně se
měnící počet křečků a morčat. „Zvířata a přírodu mám velmi rád. Nejsem asi ten pravověrný turista, potěší mě nejen toulky po
horách a lesích, ale i pohled na přírodu
z lyžařského vleku; a abych si trochu rýpnul
do některých ekoaktivistů, už se nemohu
dočkat na pohled na České středohoří
z oken jedoucího auta po dálnici D8. Ale
trochu vážně: několik krásných školních let
jsem prožil v Rybništi a vztah k živoucí krajině na Šluknovsku i jinde ani po letech života ve městě nikam nezmizel. A také mám
své oblíbence v ústecké ZOO, před časem
jsem adoptoval samici orla a nemohu se
dočkat narození mláděte slonice Delhi, to
bude opravdu úžasná věc,“ přiznává Pavel
Tošovský.
Život náměstka hejtmana, který předtím
působil ve funkci starosty Neštěmic, je
ovšem s politikou a veřejným životem
spojen již řadu let. Možná že první krůčky k jeho nynějšímu veřejnému působení
položila rodina, ve které
kromě čtení z Bible patřil
k dobrým mravům i poslech rozhlasových sta-

Evropská unie a Ústecký kraj se v květnu představili na Dnu otevřených dveří na střední škole EDUCHEM, a.s., v Meziboří. Žáci 8. ročníků základních škol z mosteckého regionu se mohli seznámit s novou podobou Evropské unie po jejím rozšíření i s postavením kraje v rámci Evropy. „Prezentaci jsme připravili s podtitulem Evropa se otvírá šikovným a vzdělaným,“ uvedl ředitel školy Vlastimil Doležal, který je zároveň také členem
Rady Ústeckého kraje.

Pozemní hokej a další hry si zahráli s důchodci v Hamru u Litvínova náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička a člen krajské rady Pavel Kouda při nedávných
17. sportovních hrách seniorů. Pořadatel akce, Regionální výbor svazu důchodců České
republiky, v areálu koupaliště připravil pro účastníky mnoho nejrůznějších soutěží
a sportovních zápolení.

Navštívili nás...

▲
O možných způsobech zastoupení
regionu v Bruselu a o postupu při
prosazování projektů, které by
měly být financovány ze strukturálních fondů, diskutovali v květnu
v Ústí nad Labem hejtman Jiří Šulc
a jeho náměstek Jaroslav Foldyna
s evropským komisařem Pavlem
Teličkou.
▲

Medaile dostali vítězové a zbyly i na kuchařky

Severočeskou vědeckou knihovnu
si při své návštěvě prohlédla
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava
Němcová. Doprovodil ji hejtman
Jiří Šulc, s nímž si vyměnila názory
na reformu veřejné správy a postavení krajů v rámci ČR a EU.
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