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KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Lounská nemocnice se probírá z klinické
smrti, čeká ji ozdravný proces

strana 2

Krajští zastupitelé na své poslední schůzi dali souhlas
k prodeji lounské nemocnice. Jejím novým majitelem bude
pražská Nemocnice sv. Alžběty, s.r.o., a zaplatí za ni 58 milionů korun. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy –
konkurent vítězné nabídky bohužel negarantoval tak bohaté léčebné zkušenosti. Pražská Nemocnice svaté Alžběty
provozuje lůžkové zdravotnické zařízení již deset let.

Kraj v dotaãních
programech rozdûlil
miliony korun

Nemocnici Louny převedl na
kraj stát počátkem roku 2003. Patřila mezi nemocnice, které stát zřizoval prostřednictvím okresních
úřadů. „Vláda na nás spolu s nemocnicemi převedla i jejich dluhy
a zpočátku se k těmto závazkům,
které vznikly pod jeho správou, nechtěla znát. Stálo nás hodně času
a sil, než se nám podařilo ministerstvo dostrkat k tomu, aby alespoň
část dluhů uznalo za dluhy státu,“
řekl hejtman Jiří Šulc.
V březnu loňského roku došla situace v lounské nemocnici tak daleko, že hrozil její kolaps. Dodavatel tepla, firma Harpen, totiž pohrozila ukončením dodávek, pokud
nemocnice neuhradí dlužné částky.
V této situaci přistoupil kraj k odvolání stávajícího ředitele nemocnice a pověřil jejím krizovým řízením Jiřího Švece. „Museli jsme reagovat rychle a účinně, a proto
jsme přistoupili ke krizovému řízení. Naším hlavním cílem od počátku bylo zabránit možnému dopadu
krize v nemocnici na pacienty. Bylo pro nás nepřijatelné nemocnici
zavřít, i když se nám to v té době
snažili někteří podsouvat,“ připomněl hejtman.
Dalším krokem, který přispěl
k následnému ozdravení nemocnice, byl hloubkový audit, provedený
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Podûkování
za reprezentaci
strana 4

na základě rozhodnutí krajské rady.
Auditor během něj nalezl závažné
nedostatky v účetnictví a evidenci
majetku nemocnice.
Na začátku září se pak Zastupitelstvo Ústeckého kraje shodlo na
záměru převést nemocnici na jinou
právnickou osobu. Kraj se na tomto
postupu dohodl i s městem Louny
a následně ve spolupráci s ním vyhlásil výběrové řízení na nového
provozovatele nemocnice.
Zároveň s tím probíhala v nemocnici redukce počtu lůžek a její
celková restrukturalizace. „Tyto
kroky byly nezbytné pro stabilizaci
celkové situace v nemocnici a díky
nim se nám podařilo postupně snížit její zadlužení. Navíc právě redukce počtu lůžek v zadlužených
nemocnicích byla jednou z podmínek pro oddlužení, které přislíbila
vláda,“ připomněl Jiří Šulc. O úspěšném postupu při aplikaci krizového řízení hovoří i to, že zatímco
v roce 2002 vytvořila lounská nemocnice ztrátu přibližně 40 milionů korun, roce 2003 se její ztrátu
podařilo stlačit na 13 milionů.
Souběžně s těmito kroky, které
se dotýkaly přímo lounské nemocnice, jednal kraj s vládou o celkovém oddlužení zdravotnických zařízení, které převzal od okresních
úřadů. Na základě těchto jednání

pak v listopadu vláda rozhodla
o poskytnutí finanční dotace na
částečné oddlužení zdravotnických
zařízení, která převedl na kraje.
Ústecký kraj tak na oddlužení dostal koncem roku 224 milionů korun, dalších 63,5 milionu pak ministerstvo financí poslalo letos
v březnu. Z těchto peněz kraj poslal do Nemocnice Louny celkem
66,245 milionů korun. „Díky úspěšně nasazenému krizovému řízení a těmto finančním prostředkům,
které jsme získali od státu, se nám
postupně podařilo vynulovat závazky po lhůtě splatnosti. Nemocnici jsme tak mohli nabídnout zájemcům prakticky oddluženou,“
řekl hejtman Jiří Šulc. Při posuzování nabídek podaných v rámci
výběrového řízení bylo pro Ústecký kraj prvořadé, aby nový provozovatel garantoval zachování zdravotní péče v lounské nemocnici
a zaručil také udržení tří set pracovních míst. „Při výběru zájemce
jsme postupovali velmi obezřetně,

nešlo nám jen o co nejvyšší cenu.
Chtěli jsme, aby nemocnici získal
někdo seriózní, s praxí v tomto
druhu podnikání a dobrými referencemi. Zájemce, s kterým jsme
se rozhodli jednat - Nemocnice sv.
Alžběty - tyto podmínky splňuje.
V současné době bych přirovnal
stav lounské nemocnice k pacientovi ve stavu klinické smrti, který
byl postupně resuscitován, stabilizován a teď se podrobí dlouhodobé intenzivní rehabilitaci. První
dva obtížné kroky, které udržely
toto zařízení nad vodou, provedl
kraj. Další už bude na novém majiteli, který by měl nemocnici převzít 1. července. Lounská nemocnice je potřebná pro zajištění lékařské péče v regionu a její význam ještě vzroste například
v souvislosti s realizací průmyslové zóny Triangle. Věřím, že je to
životaschopný subjekt, který má
všechny předpoklady pro to, aby
prosperoval,“ uvedl hejtman Jiří
Šulc.

Ústecký kraj sice schválil prodej lounské nemocnice, ale je zřizovatelem ještě dalších pěti nemocnic v kraji. Například mostecká nemocnice nyní uvedla do provozu
po náročné rekonstrukci centrální operační sály; opravy přišly na více než 160
milionů korun - původně měl celou tuto částku uhradit stát, zaplatil však jen část,
a tak nakonec musel 44,5 milionů do renovace vložit Ústecký kraj. Slavnostního
začátku provozu se kromě hejtmana Jiřího Šulce zúčastnili také další krajští zastupitelé Veronika Dlouhá, Vladimír Záhorský a Vlastimil Balín.

Jak jsme vstupovali
do EU

Zamy‰lení Jaroslava Foldyny

Veřejné práce nejsou hladovou zdí,
mohou významně pomoci
„Myslím si, že od politika
v Ústeckém kraji se více než ideologie očekává jeho schopnost řešit
konkrétní problémy jeho občanů,
například nezaměstnanost. Jsem
přesvědčen, že receptem nemůže
být a není prosazování sociálních
podpor, ale snaha nabídnout lidem v regionu možnost pracovat.
Teze, kterou prosazuji, je jednoznačná - jedním z největších zaměstnavatelů (stejně jako za krize
ve Spojených státech amerických
v třicátých letech) se musí stát veřejný sektor, tedy stát, kraje a obce. Musí přijít masivní investice
do infrastruktury a veřejných služeb, které se stanou veřejnými pracemi. Samozřejmě tu existuje
mnoho dalších podnětů - zlepšování podmínek pro malé a střední
podnikání, rozvíjení služeb v cestovním ruchu, nesmí polevit úsilí
vynakládané na budování průmyslových zón. Vedle toho je nutno
nastavit pravidla, kdy kdo odmítne
veřejné práce, odmítá i podporu od
společnosti, tedy nebudou mu vypláceny dávky podpory.
Ústecký kraj není bezmocný, za
dobu jeho existence se nám podařilo vyvinout potřebný tlak a prosadit potřebu vysokých investic do
infrastruktury. Některé věci se už
rozbíhají, i když upřímně řečeno si
myslím, že pomalu. Jsou tu dílčí

úspěchy, probíhají masivní opravy
silnice I/13 u Klášterce nad Ohří,
získali jsme pro tento region žatecké letiště, kde budujeme jednu ze
tří českých strategických průmyslových zón TRIANGLE. Podporovali jsme a prosazovali další
průmyslové zóny a za tu dobu
v nich vzniklo s naší podporou
přes 6800 nových pracovních míst.
Také jsme dokázali zaběhnout
bezkonfliktní systém projednávání
důležitých územních a stavebních
dokumentů a mnohá povolení
jsme dokázali řešit před jejich zákonnými limity.
Jinou samostatnou kapitolou
jsou silnice, do jejich oprav jsme
za tři roky, kdy jsme jejich vlastníky, investovali stovky milionů korun. Vím, že je to pořád málo, ale
když se podíváme zpátky a porovnáme s ostatními kraji, můžeme
konstatovat, že Ústecký kraj má
sebevědomé vystupování a takto
nás partneři v Praze, včetně vlády
této země, vnímají. Nenabídli jsme
jen politické proklamace a sliby,
ale jsou tu konkrétní výsledky,
které umíme obhájit.
Jako představitelé samosprávy
jsme v koexistenci se státní správou, tedy Krajským úřadem Ústeckého kraje, zavedli velice solidní
systém práce. Žadatelé o vyjádření
nebo stanoviska, jejichž získání
k jednotlivým záměrům zákony

ukládají, nečekají několik měsíců,
jak je tomu u mnoha českých ministerstev. Snažíme se dávat starostům, zaměstnavatelům a investorům okamžité odpovědi a Krajský
úřad Ústeckého kraje na rozdíl od
mnoha jiných úřadů v tomto funguje. Zkrátka, politici a úředníci se
naučili výborně spolupracovat,
ovšem toto všechno je k ničemu,
když stát jasně nedeklaruje, že prioritou řešení problému severozápadních Čech je snížení nezaměstnanosti. V tom spočívá trvající
hlavní úloha pro nás politiky - definovat problém a dokázat jeho řešení prosadit na té nejvyšší úrovni.
Tvrdím tedy, že zásadní politikou zaměstnanosti by se měly stát
veřejné práce. My je totiž potřebujeme, to není jen stavění hladových zdí! Ústecký kraj čeká na nové silnice, komunikace I/13 z Teplic na Děčín připomíná spíše polní cestu než silnici první třídy,
chybí kvalitní silnice Praha – Chomutov – Hora Svatého Šebestiána.
Potřebujeme dálnici D8, na její
úsek v Českém středohoří nemáme
ani územní povolení, potřebujeme
jezy na řece Labi. Ústecký kraj se
musí stát atraktivním pro investory
a pro turistický ruch. Segment stavebnictví a veřejných prací v dopravě, to je to, co v našem regionu
může zásadně ovlivnit nezaměstnanost. Tuto ideu budu velmi ne-

kompromisně prosazovat,
ať je u moci jakákoliv
vláda, a nebudu se
bát jít za jejím naplněním. Problém
je
definován
a nemůžeme si
dovolit zabývat
se nepodstatnými věcmi. Lidé, kteří pracovat chtějí, musí
tuto možnost
mít, to je to
podstatné.
Jaroslav Foldyna
(ČSSD)
1. náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

Ústeck˘ kraj
v ãíslech
Výstavba silnic II. a III. tříd
v roce 2003:

338,398 milionů korun
Prodražení kvůli změně sazeb
DPH v roce 2004:

+23 milionů korun
K dobudování dálnice D8
na území Ústeckého kraje schází

39 km
úsek 805 Lovosice – Řehlovice
(České středohoří)

6 km
úsek 807 Trmice – státní hranice

23 km

Nejvýznamnější investiční
akce v kraji:
Ražba tunelu Panenská dálnice D8
- levá tunelová trouba o délce 2058 m
- pravá tunelová trouba o délce 2030 m
Výstavba silnice I/7
Chomutov – Hora Sv. Šebestiána
(rozpočet 2,5 miliardy korun)
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Nav‰tívili nás
O investiční příležitosti v Ústeckém kraji a další rozvoj vzájemných
vztahů se při své nedávné návštěvě kraje zajímal francouzský velvyslance
Joël De Zorzi. Při obědě na hradě Hněvín v Mostě si velvyslancův doprovod pochvaloval kvalitu bílých vín produkovaných v tomto kraji a také závěrečná návštěva cementárny Lafarge Čížkovice, která je jednou z francouzských investic v regionu, byla příjemnou tečkou za touto významnou
návštěvou.
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MÛj názor...

Ústeck˘ kraj v leto‰ním roce
rozdûluje rekordní mnoÏství dotací

prostředků není účelové vázáno a jejich rozdělení závisí na rozhodnutí
kraje a jeho dotační politice. Ústecký kraj tak bude letos rozdělovat
266,502 milionů korun, které ještě
v loňském roce přicházely do regionu, aniž by jejich skutečně efektivní
využití mohli představitelé kraje
ovlivnit.
Představitelé krajské samosprávy
ovšem už dříve rozdělovali dotace

v programech, do kterých směřovaly
prostředky z krajského rozpočtu.
V letošním roce vypsal Ústecký kraj
6 dotačních programů a v nich rozdělil přes 33,8 milionů korun. Jak se
vlastně tyto dotace rozdělují? Hlavní
díl práce vykonají příslušné odbory
Krajského úřadu Ústeckého kraje,
které připraví dotační program. Ten
putuje na stůl Rady Ústeckého kraje,
která ho posoudí, svým rozhodnutím
schválí a povolí jeho zveřejnění.
Odborné komise krajské rady poté
vyhodnocují stovky došlých žádostí,
sestaví seznam všech, které vyhověly zadání a opět přichází ke slovu
krajská rada, která rozděluje finanční prostředky do výše 200 tisíc korun. Schválené žádosti s částkou
vyšší potom radní předají k schválení nejvyššímu samosprávnému rozhodovacímu orgánu, Zastupitelstvu
Ústeckého kraje. Tento systém
ovšem každému z 55 členů krajského zastupitelstva nevyhovuje.

k vlastnímu systému přidělování
dotací - žadatelé ucházející se relativně nízkou částku v řádu několika
tisíc korun musí podstupovat podle
mého byrokraticky neúměrně náročné řízení, které se prakticky neliší
od žádostí o milionové částky. Dále
se domnívám, že kraj neplní až tak
dobře úlohu instituce rozhodující
o tom, kam by jeho prostředky měly
směřovat. V řadě případů supluje
činnost obcí nebo jiných institucí.
Jako nešťastné vnímám, že je velice
často vtahován do pozice, kdy rozhoduje o přidělování dotací pro aktivity vyloženě místního dopadu

a nemůže tak plnit svou přirozenou
úlohu podporovatele akcí regionálního nebo nadregionálního charakteru. Je ale pravdou, že i když nastavený systém nepovažuji za dobrý,
cítím se, i přes svůj nesouhlas, být
jeho součástí. Když se tedy rozdělují finanční prostředky, vždy hlasuji
pro akce přesahující význam regionu. Jestliže zvítězil tento systém dotační politiky, bylo by ode mne alibistické se ho neúčastnit. Rozhodně
bych nedopustil, aby prostředky,
které jsou k dispozici v krajském
rozpočtu, byly nevyužity, to by mě
mrzelo.“

nahrazovat úlohu místní samosprávy. Myslím ale, že dotační politika
Ústeckého kraje není zcela vyvážená, jsou oblasti, kde by se mělo přidat, především v péči o historické
kulturní památky a v oblasti sociálních věcí. Mnoho neziskových organizací nám ve svých činnostech nahrazuje práci pří-spěvkových organizací, ať už zřízených státem nebo obcemi či krajem. Jejich poslání je
nezastupitelné a dotační politika musí být tímto směrem jednoznačně silnější. Velkou rezervu v krajské dotační politice pociťuji u některých
kulturních aktivit. Sice se nám podařilo posílit rozpočty velkých kamen-

ných divadel, na druhé straně ale nejsme schopni dostatečně dotovat kulturní aktivity minimálně regionálního významu. Mám na mysli výstavy
nebo například divadelní soutěže.
Regeneraci kulturních památek, tu
vidím jako samostatný bod. Rada
Ústeckého kraje zamítla projekt
shromažďování finančních prostředků systémem fondového hospodářství a současný kompromisní stav,
začlenění peněz pro historické památky do Fondu obnovy Ústeckého
kraje, se ukazuje jako nevyhovující.
Kraj by se měl podílet na péči o památky a v této oblasti musí dotační
politiku značně posílit.“

ani při tomto navýšení nebudeme
schopni uspokojit všechny dotační
požadavky. Vzhledem k finančním
možnostem Ústeckého kraje však
považuji částku schválenou na dotační tituly v rozpočtu na rok 2004
jako přiměřenou. Jak už jsem předeslal, nesouhlasím s některými zásadami pro přidělování dotací, kde se
mi spodní hranice dotací ve výši 50
tisíc korun jeví jako příliš omezující.
Myslím, že tím předem vyřazujeme
řadu malých organizací, které požadují dotaci na své akce nižší než je
tato schválená spodní hranice,

s čímž nesouhlasím. Dotační politika
Ústeckého kraje tedy není z mého
pohledu dostatečná, ale uznávám, že
vzhledem k finančním možnostem je
v současných podmínkách přiměřená. A čemu by se krajská dotační politika měla, popřípadě neměla věnovat? Dle mého názoru je rozprostřena do všech zájmových okruhů a pokrývá známé potřeby v rámci kraje.
Vzhledem k množství financí, které
je možno v rámci dotací použít, nemám k současné dotační politice
žádné zásadní připomínky nebo pozměňovací návrhy.“

nezaměstnanosti a vazba na vznik nových pracovních míst by měla být základním zájmem a společným jmenovatelem všech dotačních programů. Je lhostejné, zda to bude přímo cestou ekonomických projektů, prostřednictvím
vzdělávacích nebo jiných témat. Za zásadní považuji otevření dotačních prostředků pro privátní ekonomické subjekty z řady malých podniků, což se podařilo zastupitelstvu prosadit v posledních
programech. Důležité podle mého soudu
také je, aby byl vytvořen systém dotačních programů, v nichž budou moci různé subjekty pravidelně soutěžit o jasně

stanovené finanční prostředky za jasně
stanovených pravidel. Mám představu,
že v každém čtvrtletí bude stanovena základní, totožná kostra dotačních titulů,
což umožní subjektům jednak dostatečnou projektovou přípravu a současně
i plánování do budoucna. Za rozhodující
pro dotační politiku považuji práci kraje
v oblasti zajištění zdrojů dále použitelných pro vlastní dotace. Bohužel, v této
důležité oblasti kraj naprosto selhává
a čas ukáže, jak si představitelé kraje
a úředníci krajského úřadu povedou
v tvrdých podmínkách Evropské unie.“

Představitelé Ústeckého kraje každoročně rozhodují o rozdělení desítek milionů korun, směřujících do několika stovek projektů, realizovaných organizacemi působícími v našem regionu. Letošní rok je
ovšem v několika ohledech výjimečný. Na rozdělení v dotacích čeká
zatím nejvyšší částka, jaká kdy byla Ústeckým krajem uvolňována,
a poprvé ve své historii je kraj zodpovědný za více než čtvrt miliardy
korun, které doposud do regionu putovaly, aniž by jejich rozdělení mohla samospráva jakkoliv ovlivnit.

Z jednání rady a zastupitelstva
● Krajská rada vzala na vědomí rozhodnutí Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci investiční akce „Dodávka sanitních vozidel RLP“ a odsouhlasila nákup
čtyř vozů za nejvýše přípustnou cenu 5 154 796 korun.
● Finanční příspěvek ve výši 15 000 korun získá od Ústeckého kraje na
pořádání dvou mezinárodních akcí Klub esperantistů. Dalších 20 000
korun pak rada kraje uvolnila pro litoměřickou okresní organizaci Českého svazu chovatelů na konání České výstavy drobného zvířectva.
● Druhý reprezentační ples Ústeckého kraje se bude na základě rozhodnutí
krajské rady konat 4. února 2005 v Reprezentačním domě města Mostu.
● Rada Ústeckého kraje schválila investiční záměr odboru zdravotnictví na
výstavbu oblastního střediska Zdravotnické záchranné služby Litoměřice. Jde o architektonickou studii k zahájení předprojektové a projektové
přípravy. Záměr předpokládá možné zahájení stavby v roce 2005.
● Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Strategii rozvoje kultury
a památkové péče. Tento dokument analyzuje současný stav péče o památky a kultury v regionu a stanovuje cíle a rámcově i potřebu finančních zdrojů. Materiál je vypracován ve střednědobém výhledu do roku
2008 a předpokládá se jeho každoroční aktualizace.
● Krajští zastupitelé odsouhlasili změny v síti krajských středních škol.
V rámci Středního odborného učiliště ve Štětí tak od 1. září 2005
vznikne střední odborná škola, která bude nabízet studium v oboru Informatika v ekonomice s kapacitou 120 žáků. Tento obor bude připravovat žáky pro činnost v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. V samotném učilišti pak budou otevřeny nové studijní obory elektrikář
a dvouleté učební obory Strojírenská výroba a Zpracování dřeva.
● Na program jednání krajských zastupitelů se dostala také Analýza stavu
a vývoje trhu práce v Ústeckém kraji v roce 2003. Tento materiál, který
analyzuje nezaměstnanost v roce 2003, zpracoval Úřad práce v Mostě,
pověřený koordinací státní politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji.
Z analýzy vyplývá, že nejhorší není sama o sobě vysoká míra nezaměstnanosti v regionu, ale dlouhodobost nezaměstnanosti. Víc než 40 procent lidí je bez práce déle než rok. Dalším závažným problémem je pak
věkové složení lidí bez práce – nejpočetnější skupinou jsou mladí ve věku do 30 let. Závažným faktem je také skutečnost, že v Ústeckém kraji
převládá počet kvalifikovaných nezaměstnaných. Kraj by měl proto
v budoucnu podporovat především vznik nových pracovních míst pro
kvalifikované.

Zaujalo nás
V roce 2003 hospodařil kraj
s výrazným přebytkem
Hospodaření Ústeckého kraje skončilo v roce 2003 přebytkem ve výši
bezmála 350 milionů korun. 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 v oblasti investic. Stejným usnesením již Zastupitelstvo Ústeckého kraje garantovalo
použití částky 55 milionů korun na dofinancování investičních akcí z důvodu avizovaného navýšení sazby DPH u stavebních prací po 1. květnu 2004.
Kraj tedy rozdělil z loňského přebytku přibližně 155 milionů korun. Největší část z těchto peněz, 100 milionů korun, by měla jít na financování revitalizačních projektů ve zdravotnictví. Původně chtěl kraj k tomuto účelu
použít úvěr, ale díky příznivému hospodářskému výsledku bude moci
ozdravení nemocnic financovat z vlastních zdrojů. Deset milionů korun
kraj nasměruje do Fondu regionálního rozvoje a následně je použije na kofinancování projektů hrazených částečně z Evropské unie. 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 k silnicím II. a III. třídy.
Zbytek peněz kraj přesune do rezervy určené na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje.

Pozvánka
na Národním hřbitově se v neděli
16. května zúčastní také zástupci
Ústeckého kraje, hejtman Jiří Šulc
zde položí jeden z věnců. Oběti druhé světové války budou uctěny také
křesťanskou a židovskou modlitbou. Hlavní projev přednese předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek.
Tryzna začíná v 10.00 hodin dopoledne nástupem čestné stráže a ukončena bude Verdiho Requiem – Lacrymosa, Agnus Dei. V prostoru Kavalír IV – Žižkova kasárna na tryznu naváže od 13.00 hodin uvedení tanečně divadelního projektu podle hry V. E. Frankla – Gabriel Lion v choreografii a režii Martina Dvořáka.

Terezínské tryzny

Opárenské údolí u Lovosic bude
ve dnech 31. 5. 2004 – 3. 6. 2004
dějištěm Sportovních her mentálně
postižených. Her, které proběhnou v rekreačním středisku LDT Agroslužby Trnovany, se zúčastní 22 sedmičlenných družstev z celého Ústeckého kraje. Účast rovněž přislíbili zástupci ústavů z Polska a Německa. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje přispěl na
organizaci her částkou 40 tisíc korun. Tyto prostředky budou použity
k zajištění pronájmu areálu a ubytování účastníků her.

Opárenské údolí

V roce 2004, tedy více než tři roky od vzniku krajů v rámci nového
územněsprávního členění České republiky, dochází k tomu, co si hejtmané jednotlivých krajů přáli už od
počátku – mít možnost disponovat
s penězi, které stát zasílá organizacím v regionech. Letošní rok přinesl
první změny tímto směrem, Poslanecká sněmovna ČR 4. listopadu
2003 zamítla vládní návrh novely

o rozpočtovém určení daní, kterým
měly být navýšeny daňové příjmy
krajů cca o 27,7 miliard korun. Z tohoto důvodu ale poslanci vyslovili
souhlas s návrhem na přerozdělení
finančních prostředků poskytovaných doposud z kapitol jednotlivých
ministerstev, případně všeobecné
pokladní správy, do rozpočtu krajů.
Nejpodstatnější na tomto rozhodnutí
je fakt, že použití těchto finančních

Vlastimil Doležal (ODS),
člen Rady Ústeckého kraje:
„Já si především myslím, že je
vůbec diskutabilní, jestli by kraj
měl používat institut dotace. Způsob, jakým rozděluje peníze, totiž
může jen obtížně uspokojit všechny
žadatele a spíš si myslím, že než dotační politikou by měl podporovat
různé aktivity formou vypisování
grantů. Hovořím o oblasti kulturní,
vzdělávací, sociální nebo například
zdravotní. To je ten hlavní princip,
domnívám se, že kraj by dotace přidělovat neměl. Výhrady mám také

Zděnek Lavička (ČSSD),
náměstek hejtmana:
„Dotační politika, to je velice
sporná otázka. Nikdy totiž nebude
dostatek prostředků k uspokojení žádostí ve všech oblastech. Co vidím
jako pozitivní je skutečnost, že Ústecký kraj rok od roku zvyšuje finanční částky, které na dotační politiku poskytuje. Také jsme se už naučili filtrovat žádosti tak, aby byly
uspokojovány akce přinejmenším regionálního rozměru. Ústecký kraj totiž nemůže donekonečna suplovat
úlohu obcí a dotovat akce vyloženě
lokálního dosahu, nemůže zkrátka

Jiří Kraft (KSČM),
zastupitel:
„Pro letošní rok byly v rámci dotační politiky schváleny dva rozhodné materiály, z nichž jeden - zásady
pro přidělování dotací - ve mně
mnoho radosti nevzbudil. Začnu ale
u rozpočtu Ústeckého kraje, kde se
na dotační politiku uvažuje s částkou
41,6 milionů korun. Oproti loňskému roku, kdy bylo v rámci rozpočtu
vyčleněno na dotační politiku 15,8
milionů, později navýšených na 20,3
milionů, je to značný nárůst. Avšak

Jindřich Zetek (Čtyřkoalice),
zastupitel:
„Je zřejmé, že finanční zdroje Ústeckého kraje jsou významně omezené.
A představa o dotacích, zejména jejich
rozsahu, je různá podle toho, kdo tuto
problematiku hodnotí. Z pozice občana
kraje usuzuji, že dotační programy nejsou dostatečné, jak do výše vypisovaných částek, tak i do tematiky. Je tu celá
řada oblastí, které by si rozhodně zasloužily větší pozornost. Na prvním místě by rozhodně měly být dotační tituly
přímo či nepřímo podporující snížení

„

Dotační programy financované
z rozpočtu Ústeckého kraje

Rozvojové programy financované
z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje

(uvolněné částky schválené zastupiteli do 5. 5. 2004)
Program podpory rozvoje aktivit v oblasti
tělovýchovy a sportu „Sport pro všechny“
pro rok 2004
13 600 000 Kč
Protidrogová politika 2004
3 715 000 Kč
Zdravotnické programy
2 583 000 Kč
Prevence negativních jevů souvisejících
4 000 000 Kč
se sociálním vyloučením (1. kolo)
Program podpory regionální kulturní
2 350 000 Kč
a divadelní činnosti na rok 2004
Program podpory rozvoje aktivit dětí
a mládeže v oblasti volného času
5 838 000 Kč
„Volnočasové aktivity dětí a mládeže“
pro rok 2004

Program obnovy venkova
30 000 000 Kč
Program ekonomického rozvoje
1/2004
32 500 000 Kč
Program rozvoje lidských zdrojů
2/2004
8 000 000 Kč
Program podpory rozvoje obcí
3/2004
10 250 000 Kč
Program rozvoje cestovního ruchu
4/2004
30 000 000 Kč
Příjem žádostí probíhal do 30. 4. 2004

Připravované programy (částka k uvolnění)
Prevence negativních jevů souvisejících
se sociálním vyloučením (2. kolo)
Podpora činnosti fyzickým nebo právnickým
osobám, vyvíjejícím veřejně prospěšnou
činnost na území Ústeckého kraje
Podpora trvalých aktivit kulturních zařízení

21 000 000 Kč
28 000 000 Kč
11 000 000 Kč
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Obcím se strukturálními fondy pomůžeme
Pro mnoho obcí, podnikatelů nebo neziskových
organizací se po našem vstupu do Evropské unie
otvírají nové možnosti v oblasti financování jejich
rozvoje. Mají možnost získat pro financování svých
projektů dotace ze strukturálních fondů.
Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) 3. května vydalo první řady
připravovaných výzev k předkládání
projektů v souladu se Společným regionálním operačním programem
(SROP). Výzva se týká investičních
a neinvestičních projektů s nadregionálním významem z oblasti rozvoje
cestovního ruchu. Další výzvy na
podávání projektů do SROP se předpokládají v polovině května a grantová schémata pak do konce června
2004. Bohužel ostatní ministerstva
jsou při přípravě většiny potřebných
realizačních dokumentů u svých programů v časovém skluzu a na další
výzvy si zájemci budou muset ještě
počkat. Ústecký kraj se přesto snaží
možným budoucím příjemcům dotací v regionu nabídnout již teď co nejširší pomoc.
„Krajský úřad Ústeckého kraje se
již delší dobu připravuje na to, aby
byl schopen zájemcům o dotace z Evropské unie pomoci při jejich získávání. Protože celou agendu musí řídit
odborníci, začali jsme s odbornou
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přípravu některých zaměstnanců úřadu a s budováním sekretariátu regionální rady soudržnosti. Někteří dostali možnost seznámit se v praxi s organizací a využíváním fondů ve Velké
Británii, Holandsku nebo Skotsku.
Od roku 2003 probíhají pravidelné
pracovní schůzky odborů regionálního rozvoje a hospodářské strategie
s pracovníky obcí s rozšířenou působností, zatím jsme se soustředili
především na záležitosti spojené
s projektovou přípravou, financováním a kofinancováním projektů ze
strany obcí i kraje,“ řekl ředitel krajského úřadu Jiří Kubricht.
Jedním z hlavních předpokladů pro
úspěšné získávání finančních prostředků z fondu Evropské unie je zajištění informovanosti všech zúčastněných. K tomu by měl přispět i komunikační plán Ústeckého kraje pro
strukturální fondy, který nedávno
schválila krajská rada. V souladu
s tímto dokumentem již proběhlo
v kraji 12 instruktážních seminářů, na
které bylo pozváno celkem 354 zá-

stupců obcí (nabídku využila asi třetina). „Chtěli jsme je seznámit s možnostmi jednotlivých operačních programů, nejvíce času jsme věnovali
právě SROPu, který je zaměřen na
rozvoj regionů. Naši pracovníci se
snažili poradit obcím s výběrem
vhodných projektů, s jejich zaměřením nebo velikostí rozpočtu, s finančními toky, které budou v tomto
procesu uplatněny. Probírali s nimi
také například uznatelné a neuznatelné náklady nebo předpokládané termíny pro předkládání projektů, “ uvedl Jiří Kubricht. Ústecký kraj se také
jako první z krajů zavádí na svých
webových stránkách možnost „emailové diskuse“ mezi zájemci o podporu a odborníky z krajského úřadu.
Odbor regionálního rozvoje během
seminářů také mapoval konkrétní zájem obcí a jejich záměry - drtivá většina má zájem dotace ze strukturálních fondů získat, většinou na investice do infrastruktury, například na
výstavbu čističek odpadních vod, kanalizací nebo na výstavbu komunikací. Velký zájem je také o možnost financovat z evropských peněz projekty z oblasti cestovního ruchu. Největší problém v souvislosti s fondy EU
zástupci obcí vidí v nutnosti přispět
na realizaci projektu z vlastních prostředků. Malé obce se při předkládání projektů budou muset vypořádat
také s minimální výší projektů.

U řady opatření ve SROP bude
podpora projektům poskytována formou takzvaných grantových schémat, jejichž nositelem bude kraj.
Jedná se grantová schémata v oblasti podpory podnikání, sociální integrace, služeb a infrastruktury pro cestovní ruch a dopravní infrastruktury. Pro řízení tohoto procesu bude
ustanovena na krajském úřadě pracovní skupina složená ze specialistů
z příslušných odborů. V rámci strukturálních fondů má Ústecký kraj získat v letech 2004-2006 celkem 1,7
miliardy korun.
V současné době mohou na základě první výzvy MMR podávat
projekty zájemci z řad měst, obcí
a neziskových organizací. Dotace je
možné získat na investiční a neinvestiční akce v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Jednou z podmínek
pro získání dotace v rámci tohoto
opatření je nadregionální význam
projektu s rozpočtem nad 100 milionů korun v případě infrastruktury
a 2 miliony korun v případě neinvestičních projektů. Pro aktivity
spojené s podporou vytváření partnerství, zpracování marketingových
studií a tvorbu propagačních materiálů byla stanovena minimální výše
projektu na 500 tisíc korun. Projekty podávané v rámci této výzvy bude administrovat přímo MMR.

Sociální pracovníci
zasedli do lavic

První projekty mají velkou šanci

Vzdělávací program pro sociální
pracovníky, kteří se věnují problematice užívání drog a prevenci a léčbě drogových závislostí, připravil
Krajský úřad Ústeckého kraje a nabídl jej konkrétně kurátorům pro
mládež, sociálním kurátorům a pracovníkům oddělení péče o rodinu
a dítě obecních úřadů. Vzdělávací
program probíhá od 6. května do 10.
června v prostorách Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Pro třicet šest přihlášených účastníků je v rámci programu připraveno pět celodenních
setkání, během kterých se účastníkům prezentuje systém péče o osoby
ohrožené drogou v Ústeckém kraji,
problematika drogové epidemiologie
a metodika práce s klientem – uživatelem drog a s jeho rodinou. Jedno
ze setkání bude věnováno také supervizi sociální práce včetně praktické ukázky supervize.

O žádostech předkládaných z Ústeckého kraje o dotace z Kohezního
fondu a ze strukturálních fondů Evropské unie jednal hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc s náměstkem ministra životního prostředí Tomášem
Novotným. Setkání bylo věnováno
zejména dvěma projektům připravovaným v kraji v souvislosti s nutností
naplnit evropské směrnice o čištění
odpadních vod do roku 2010 - odkanalizování Šluknovska a projekt zajištění kvality pitné vody v celém
kraji. Pro Kohezní fond v oblasti životního prostředí je pro letošní rok
vyčleněno 5 miliard euro a z těchto
prostředků bude větší část věnována
právě na čištění odpadních vod. „Je
důležité, že svazek obcí Šluknovského výběžku je připraven podat projekt už v letošním roce. Jak jsem byl
informován, projekty podané v tomto
roce mají velkou šanci na získání až
75 procent uznatelných nákladů.

V dalších letech musí ostatní žadatelé počítat s daleko tvrdší a ostřejší
konkurencí,“ dodal hejtman Jiří Šulc
s tím, že právě tyto měsíce rozhodnou o osudu mnoha obcí: „Ty, které
už na projektech pracují a předloží je
včas, mohou velmi reálně doufat
v přidělení dotace. Na váhavé mnoho
nezbude,“ uvedl.
Projekt odkanalizování Šluknovska připravila krajská pracovní

Fotosloupek

Dětští závodníci, kteří reprezentovali Ústecký kraj na první zimní olympiádě s Orbitem, se na krajském úřadě sešli s hejtmanem Jiřím Šulcem a členem krajské rady Pavlem Koudou (na snímku). Zástupci kraje poděkovali
závodníkům za reprezentaci Ústeckého kraje a předali jim drobné dárky
a pamětní listy. Celkem 69 závodníků se 14 trenéry vybojovalo v soutěži
krajů 6. místo se ziskem 5 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzových medailí.
Nejúspěšnějším závodníkem výpravy z Ústeckého kraje se stal 13letý Jirka
Hron z Teplic, který vyhrál všechny tři soutěže v klasickém lyžování a ještě
přispěl k zisku stříbrné medaile štafety Ústeckého kraje. Další dvě zlaté
a jednu bronzovou medaili získali sáňkaři, dvě stříbrné a bronz rychlobruslaři, jednu stříbrnou krasobruslaři a lyžaři – klasikové kromě již uvedených
tří zlatých a stříbra ve štafetě získali další stříbrnou medaili v závodě starších chlapců na 3 km klasickou technikou. V soutěži hokejistů skončil Ústecký kraj na 5. příčce.

skupina pod vedením náměstka
hejtmana Jaroslava Foldyny, investiční akce o celkovém objemu
657 milionů korun sdružuje celkem jedenáct měst a obcí. Krajský
úřad Ústeckého kraje dále jedná se
Severočeskou vodárenskou společností o míře její účasti na tomto
projektu a jeho případné doplnění
o čistírnu odpadních vod ve
Varnsdorfu.

Kraj nabízel na brněnském
veletrhu investiční příležitosti
Ústecký kraj se letos poprvé představil na fóru investičních příležitostí
URBIS 2004, který se konal koncem
dubna v Brně. Tento veletrh je
v rámci České republiky ojedinělým
projektem, který nabízí prostor pro
setkávání obcí, měst, krajů a regionů
s potencionálními investory nebo developery.
Zástupci kraje na veletrhu zájemcům nabízeli například databázi průmyslových zón a nájemních hal
v kraji, představili program Strategie
regenerace brownfields. Ve své prezentaci kraj upozorňoval také na strategickou průmyslovou zonu Triangle
a integrovanou zónu Teplice – Ústí
nad Labem. „Asi největší zájem měli
návštěvníci veletrhu o databáze
a o informace o investorech, kteří
v našem kraji již působí. Ze strany

Rekonstruovaný provoz pro výrobu asfaltových směsí pro silniční stavitelství
slavnostně otevřeli 29. dubna náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav
Foldyna a generální ředitel společnosti SKANSKA DS, a.s. Ing. Josef Hájek
v Huntířově na Děčínsku. „Tento podnik leží na strategickém místě našeho
developerů jsme cítili velký zájem kraje a může výrazně přispět ke zlepšení kvality našich silnic. Ústecký kraj už
o plochy pro komerční využití investoval do jejich oprav stovky milionů korun a stejně tomu bude i v příša obytnou zástavbu,“ poznamenal tích letech. Otevření obalovny přichází v pravý čas,“ řekl J. Foldyna.
Petr Vráblík z odboru hospodářské
strategie krajského úřadu.
Kraj se na veletrhu prezentoval ve
společné expozici spolu s Karlovarským, Jihočeským a Plzeňským krajem, přičemž součástí expozic byla
i jednotlivá města, regionální rozvojové agentury a hospodářské komory.
Téma ankety v dubnovém vydání bylo jednoznačné - zajímalo nás, zda
„Kromě možnosti představit kraj zá- se v našem regionu cítíte bezpečně. Krajští zastupitelé, kteří prostudovali
stupcům potenciálních investorů zprávu krajské bezpečnostní rady o situaci v oblasti veřejného pořádku
jsme měli také příležitost diskutovat a bezpečnosti v Ústeckém kraji za rok 2003, konstatovali, že i když lze situse zástupci ostatních krajů o proble- aci považovat za stabilizovanou, přesto nelze říci, že žijeme v kraji, kde je
matice průmyslových zón, nájem- páchání trestných činů něčím výjimečným. I když ve srovnání s rokem
ních hal a volných ploch. Vyměnili 2002 poklesly počty registrovaných trestných činů v oblasti hospodářské
jsme si především zkušenosti z tvor- kriminality, letopočet 2003 přinesl nárůst u majetkové a násilné trestné činby tvorbě databází a z marketingové nosti, tedy té, která se bezprostředně dotýká nás všech. A přesně v tomto
propagaci těchto ploch,“ řekl Petr duchu, s akcentem na osobní prožitky a zkušenosti, se nesla vaše většinou
Vráblík.
stručná vyjádření.
Pan Jindrák z Lovosic míní, že by v ulicích mělo být více policistů.
V tom případě by podle něho například nedošlo k drzému odcizení kabelky
ženě stojící na autobusové zastávce pachatelem, který vzápětí utekl. Právě
drzost tohoto činu pisatel přisuzuje nízkému počtu policistů hlídkujících ve
městě. Podobný ohlas přišel i z Chomutova - i paní Malá by v ulicích města
daným v souladu s platným záko- zejména po setmění viděla raději více policistů. Jak ale přiznala, strach
nem o odpadech. Vydávání toho- z přepadení nemá, dokázala by se prý ubránit.
to povolení přísluší ve správním
A jak se po setmění cítí na ulicích svých měst někteří členové Zastupitelřízení krajskému odboru životní- stva Ústeckého kraje? Josef Benda (ODS) míní: „Žiji v Teplicích a musím
ho prostředí a zemědělství, a ten říci, že večer se přes park jít nebojím. Statistiky ovšem bývají velmi ošidné
jich k 30. dubnu 2004 vydal pou- a z rozhovorů s lidmi nabývám dojmu, že u obyvatel regionu obavy o jejich
ze sedm. Přehled firem s mapkou, bezpečnost mírně narůstají. Zejména ti starší se cítí být ohroženější, hovoříkteré tímto povolením disponují, me tady ovšem o velmi pocitové záležitosti.“ Jana Ryšánková (ČSSD) se
je zveřejněn na internetových na problematiku bezpečnostní situace v regionu dívá z podobného úhlu: „Já
stránkách Ústeckého kraje www. se jako žena cítím bezpečně - nemám obavu vyjít sama o půlnoci na ulici,
kr-ustecky.cz v dokumentech když nakupuji, nestřežím úzkostlivě svou peněženku. Za znepokojující ale
krajského odboru životního pro- osobně považuji ne zcela novou skutečnost – nárůst počtu trestných činů
středí a zemědělství a je pravidel- v oblasti násilné kriminality s velkým podílem mezi mládeží, přesněji ani
ne tak u mladistvých, jako u dětí. Uvítala bych v tomto směru prosazení náně aktualizován.
vrhu na snížení hranice u trestní odpovědnosti mládeže, protože se domnívám, že legislativa by měla pružněji reagovat na vývoj společnosti.“
Samozřejmě, že vás opět nenecháme zahálet, a tak je tu další téma, týkající se jedné z priorit, kterou si představitelé Ústeckého kraje vytyčili v loňském roce – rozvoj cestovního ruchu.
Ústecký kraj byl už mnohokrát velmi úspěšně prezentován na několika
ku bezmála tři miliony korun, letos mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v zahraničí. V současné době se
si údržba zámku vyžádá přibližně rozbíhají přípravy jedné z největších akcí tohoto druhu, světové výstavy
milion a půl.
EXPO 2005 v japonské prefektuře Aichi, která se uskuteční ve dnech 25.
V budoucnu by v prostorách zám- března až 25. září 2005. Je tu ovšem jeden problém – ne Ústecký kraj, ale
ku mohlo vzniknout kulturní cent- Kancelář generálního komisaře bude rozhodovat o penězích, které kraj pro
rum pro jižní část Ústeckého kraje. svou účast na světové výstavě musí zajistit, ať už z vlastních zdrojů nebo od
Postupně by v prostorách zámku sponzorů. Tuto situaci ovšem drtivá většina krajů nese velmi nelibě a dopomohly najít své místo jak historické sud jen Plzeňský kraj s účastí na světové výstavě v Aichi vyslovil souhlas.
nebo výtvarné expozice, tak i kultur- Ostatní kraje většinou svou účast za podmínek určených rozhodnutím vlády
ČR buď odmítají, nebo jí zvažují.
ní a společenské akce.
A zde přichází anketní otázka pro vás: Měl by kraj investovat do své
prezentace na světové výstavě? 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 nad Labem nebo využijte
e-mailu: konecna.r@kr-ustecky.cz

Ptáme se vás...

Změny v likvidacích autovraků
Zástupci firmy Praga Louny, a.s., pozvali náměstka hejtmana Pavla Tošovského k návštěvě závodu spojené s jednáním o možné pomoci kraji při jeho dalším
rozvoji. „Myslím, že současná vláda v mnoha směrech hází českým podnikům
klacky pod nohy. Pravidla pro podporu investic často výrazně zvýhodňují zahraniční investory, kteří u nás začínají stavět na zelené louce a naše firmy se
často mohou právem cítit opomíjené. Ústecký kraj má zájem na tom, aby se firmy, které v našem kraji v současné době působí, dále rozvíjely,“ uvedl Pavel
Tošovský. Jednání se vedla o možnostech spolupráce a pomoci ze strany kraje
při získávání nových investorů pro využití průmyslových ploch podniku.

Datem vstupu ČR do EU ubylo
v Ústeckém kraji firem, které mohou provést likvidaci autovraku.
Pro vyřazení motorového vozidla
z registru, prováděného úřadem
obce s rozšířenou působností, je
totiž potřeba vedle vlastní žádosti
majitele doložit nový dokument,
a to doklad o likvidaci vozidla.
Takovéto potvrzení ovšem může
vystavit pouze firma nebo osoba,
která se od 1. května může prokázat povolením k provozování zařízení na likvidaci autovraků, vy-

Ústecký kraj se může pochlubit zámkem
Stejně jako v minulých letech
bude i letos od poloviny května veřejnosti přístupný zámek Nový
Hrad v Jimlíně. Začátek sezóny je
na zámku již tradičně spojen
s Novohradskou poutí, která se
koná 15. května. Milovníci historie budou mít následně možnost
prohlédnout si tento zámek pravidelně vždy první sobotu v měsíci,
a to až do října.
Zámek v Jimlíně je od zániku
okresních úřadů v majetku Ústeckého kraje. I když objekt prochází postupnou rekonstrukcí, snaží se kraj
dát veřejnosti možnost prohlédnout
si jeho v mnoha směrech unikátní
architekturu „Pro návštěvníky je připravená přibližně hodinová prohlídka s výkladem,“ řekl vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Petr Novák, který osobně návštěvníky po zámku provází.
Dějiny Nového Hradu, posazeného do půvabné pahorkatiny nedaleko Loun mezi pohořím Džbánu
a pásmem Českého Středohoří, patří
z hlediska dostupnosti informací

o jeho historii k řídkým výjimkám
s dostatečně doloženými historickými údaji. První zmínka o něm pochází ze 14. století, kdy rytíř Záviš
z Jimlína nechal postavit nad obcí
Jimlín svou tvrz. Postupně byla
v následujících stoletích tvrz přestavěna na hrad a následně přebudována do podoby zámku nejprve v renesančním a následně v barokním slohu. V osmnáctém století se pak Nový Hrad změnil. Jeho význam začal
upadat a zámek chátral. Postupně
získal charakter hospodářského
centra s vrchnostenskou správou.
K dalšímu poškození zámku pak došlo během napoleonských válek,
kdy objekt sloužil jako vojenský
špitál.
V průběhu 19. století pak význam
Nového Hradu zcela upadal, o čemž
svědčí i dochovaná zpráva o sušení
chmele a uskladnění zámotků bource morušového v reprezentačních
prostorách jižního křídla. Až do roku 1945 tak zámek sloužil výhradně
hospodářským účelům. Po vyvlastnění na jaře 1949 dostalo objekt do

užívání jednotné zemědělské družstvo, které devastaci objektu završilo. Od roku 1983 prochází zámek
postupnou rekonstrukcí. Návštěvníci
tak mohou vidět rekonstruovaný barokní sál, obnovenou výzdobu zámecké kaple nebo se pokochat krásným výhledem ze zpřístupněné zámecké věže. V průběhu minulého
roku vynaložil kraj na opravu zám-
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Kupón
Měl by kraj investovat do své prezentace
na světové výstavě?

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
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Spoleãná cesta do Evropské unie
Do Evropské unie se 1. května 2004 vstupovalo různě – na oslavách, na
lodích, s ohňostroji či výšlapem na památná místa české historie. Ústecký kraj pro změnu nabídl akci méně formální a do EU se její účastníci vydali na kolech. Na 130 účastníků z různých míst kraje strávilo společně
den na projížďce Krušnými horami a snad se i dobře pobavilo. Z této akce
vám nyní nabízíme pár fotografií.

Poděkování za pomoc při přípravě
akce Vzhůru do EU patří:
Především všem, kdo s námi jeli
Městům a obcím, jejichž zástupci a občané se přidali
a pomohli s organizací (Háj, Osek u Duchcova, Klíny)
● ČSAD BUS, a.s., za zapůjčení ekobusu
● Janu Korousovi a Václavu Hořejšímu za rozjezdy
obou skupin startujících z Litvínova
● Hoře Svaté Kateřiny, Nové Vsi v Horách a Euroregionu Krušnohoří za přípravu odpoledního programu
● Lesům ČR za zpřístupnění flájské obory
● Městské policii Litvínov za organizační pomoc.
●
●

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc se na svůj cyklistický výlet do EU připravoval důkladně. Na startu v Dlouhé Louce si nechal na svá záda upevnit
symbol celé akce a přitom odpovídal na otázky novinářů. „Nechtěl jsem
tento den pojímat příliš vážně, akce, kdy jsem nemusel mít kravatu, byla
příjemným osvěžením,“ říká.

Jako neúnavný cyklista se v Dlouhé Louce projevil krajský radní Vlastimil
Doležal. I když absolvoval kopcovitou trasu od Litvínovské Scholy Humanitas, přesto se na dalších bezmála 30 kilometrů jízdy do Hory Svaté Kateřiny
skutečně těšil.
Na hraničním přechodu Mníšek/Deutcheinsiedel přivítali Jiřího Šulce starosta Deutchneudorfu Heinz-Peter Haustein a zástupce vládního prezidia
Chemnitz Christian Werner.

Poslední překážku vstupu České republiky do EU, řetěz natažený přes můstek
v Hoře Svaté Kateřiny, odstranili Jiří Šulc, zástupce vládního prezidia Chemnitz Christian Wehner a starosta Deutchneudorfu Heinz-Peter Haustein.
V Mníšku/Deutcheinsiedelu přivítala český cyklistický peloton početná sku- Poslední příprava hejtmanského kola na cestu do Evropy – krepovým papípina místních občanů a dokonce pozdravem v rodném jazyce mladšího ev- rem v národních barvách zdobili kolo organizátoři.
ropského souseda.

Zprávy odjinud
Ústecký kraj ale měl své zástupce i na dalších akcích, které se u příležitosti vstupu České republiky do EU konaly.
…tak například návštěvníci městského májového jarmarku v Bílině pořádaného u příležitosti jak prvomájových oslav, tak i v souvislosti se
vstupem ČR do EU, mohli dostat občerstvení z rukou krajského radního
Zděnka Lavičky. Ten totiž osobně
vypomáhal obsluze jedné místní restaurace.

Náměstek hejtmana Pavel Tošovský se do
EU vydal vodní cestou. Zvolil řeku Labe,
po které vplul k našim saským sousedům
na lodi Šumava ozdobené vlajkami Česka,
Německa a Evropské unie. Akci pořádal
Prokousat se eurokoláčem? Politikům se nejdřív nechtělo, ale když se nena- Kdo chtěl, mohl si ještě v Nové Vsi v Horách odpočinout při programu, kte- Euroregion Elbe/Labe. Na snímku je s Pašlo dost dětí, dali si také říct. Taktika rychlého skusu se vyplatila hejtmano- rý na náměstí zajistila obec a Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge. Potlesk vlem Tošovským pověřenec pro evropské
vi - starosta Haustein se k eurominci v koláči nedostal. Povidlové vousy ale za svá vystoupení sklízeli nejen dětské taneční kroužky ale i například de- záležitosti z drážďanského magistrátu Jörn
Timm. Foto: Karel Žitňanský
měli oba.
chová hudba ze saského Marienbergu.
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