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Sociálně potřebným kraj rozumí lépe než stát
J

ednou z povinností Ústeckého kraje je
postarat se o občany, kteří tuto pomoc
potřebují. To tvrdí náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Zděnek Lavička, jehož
nejdůležitějším resortem je sociální politika kraje. Ta v tomto roce prochází řadou
změn, jednou z prvních je, že Ústecký kraj
poprvé rozhodoval o rozdělování peněz
pro sektor neziskových organizací.
Ústecký kraj je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací provozujících celkem 33 zařízení poskytujících sociální péči. Na jejich
provoz je v jeho letošním rozpočtu vyčleněno 382 milionů korun. To je ale jen jedna
z mnoha stran naplňování krajské sociální
politiky. Zastupitelé Ústeckého kraje odhlasovali na svém posledním jednání krajskou
dotaci 4 milionů korun z rozpočtu Ústeckého kraje do programu „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením". Zastupitelé také odsouhlasili zásady
pro poskytnutí státní dotace ve výši 28,5 milionů korun pro neziskový sektor. Jedná se
o finanční prostředky, které ještě v loňském
roce rozdělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V letošním roce ale tyto prostředky budou poskytnuty prostřednictvím
tří záloh, vyplácených Ministerstvem financí
ČR Ústeckému kraji k rozdělení mezi neziskové organizace působící na jeho území.
„Bylo to vůbec poprvé a i když tento
postup vzbudil v médiích rozhořčenou polemiku, nakonec jsme sklidili poděkování,“ připomíná Zděnek Lavička a doplňuje: „Jasně
se ukázalo, že máme na to být víc než jen
pošťáky státních peněz. Situaci v našem
regionu známe lépe než úřednictvo z Prahy
a naše rozhodnutí jsou jednoznačně kompetentnější. Bohužel ale peníze k adresátům doputují v nejlepším případě v polovině roku, stát je začal odesílat se zpožděním.
Situaci, kterou jsme nezavinili, pečlivě sledujeme a jsme připraveni pomoci tam, kde
by toto krajem nezaviněné zpoždění mohlo
mít pro poskytovanou službu tragické
následky,“ dodal Z. Lavička
Jednou z hlavních priorit sociální politiky
Ústeckého kraje v roce 2004 je dopracování druhé etapy koncepce rozvoje sociálních
služeb s návazností na spolupráci s neziskovým sektorem. Ústecký kraj si je vědom
toho, že neziskový sektor umí nabídnout
celou řadu sociálních služeb tam, kde veřejný sektor nestačí a už přes půl roku spolupracuje s krajskou radou těchto humanitárních organizací a s Asociací neziskových
organizací Ústeckého kraje. „Potřebujeme
se vzájemně informovat. Zatím bohužel

Také domovy důchodců patří do sociální politiky Ústeckého kraje, žije v nich spousta lidí, kteří potřebují pomocnou ruku. Ale ocení
i drobnou pozornost, návštěvu, vzpomínku… Náměstek hejtmana Zděnek Lavička popřál loni v létě k 101 dožitým letům paní Anně
Vocelové v Domově důchodců v Libochovicích na Litoměřicku
neexistují jasná pravidla pro činnost neziskových organizací, a tak jsem si vytvořil
neformální pracovní skupinu, složenou z odborníků pracujících jak v neziskovkách, tak
i v příspěvkových organizací řízených obcemi a samozřejmě i krajem,“ dodává Zdeněk
Lavička.
Tato pracovní skupina už připomínkuje text
celokrajské koncepce sociálních služeb.
„Pozoruji, že představitelé neziskovek začínají pozitivně vnímat podporu, které se jim
od Ústeckého kraje dostává. Začínají mít
pocit, že s nimi někdo komunikuje, že se
s nimi někdo radí a oni mohou mluvit do
věcí, které se jich týkají,“ přibližuje konkrétní
poznatky Zděnek Lavička. Doplnil ale, že
brzdou účinnější spolupráce je neexistence
nového zákona o sociálních službách a také
nedořešená otázka jejich financování. „Kvůli
tomu je spolupráce Ústeckého kraje se
všemi nestátními organizacemi na území
kraje bohužel nestejnoměrná,“ vysvětlil.
Sociální politika Ústeckého kraje prochází
mnoha změnami. Její první koncepce například obsahovala záměr převodu některých
zařízení sociálních služeb ze správy kraje na

města a obce, zejména se jednalo o domovy důchodců. Místní samosprávy ale tento
postup odmítly a Ústecký kraj hledá nový
způsob spolupráce na řízení těchto organizací. „Jednou z variant je společné zajišťování těchto zařízení, zejména proto, že v domovech důchodců většinou žijí místní obyvatelé. Z jejich celkového počtu v kraji je
o převodu domova důchodců ochotná jednat jen obec Čížkovice, tam svůj souhlas
vyjádřilo tamní zastupitelstvo,“ vysvětlil Zděnek Lavička. I v tomto případě znemožnilo
vyjednávání jak Ústeckému kraji, tak i obcím
zastaralé znění zákona o sociálních službách. „V podstatě nám šlo o jakousi výměnu, domov důchodců za například ústav
sociální péče pro mládež. Bohužel současná
právní úprava si neumí poradit s převodem
tohoto zařízení z obce na kraj,“ objasnil
náměstek hejtmana.
Výraznou prioritou sociální politiky Ústeckého kraje je zvýšení kvality služeb a poskytované péče v zařízeních, která kraj převzal
do své správy. „Chceme toho dosáhnout
zvýšenou kontrolní činností a posílením
metodické činnosti,“ vysvětluje Zděnek

Zamyšlení Vlastimila Doležala:
Kraj musí táhnout za jeden provaz
Ústecký kraj
v číslech
❍ Ústecký kraj zřizuje v oblasti
sociální péče 19 příspěvkových
organizací, které provozují celkem 33 zařízení
❍ v těchto zařízení je úhrnem
více než 2800 lůžek
❍ obsazenost v krajských ústavech sociální péče je 95 procent,
v domovech pro seniory 98 procent
❍ na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální péče kraj
letos vynaloží 383,406 milionu
korun
❍ v rámci programu Prevence
negativních jevů souvisejících se
sociálním vyloučením kraj letos
rozdělí 4 miliony korun

H

odně se v poslední době v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie
diskutuje o tom, zda jsme připraveni využívat účelně finanční prostředky, které má
unie ve velkém objemu připraveny pro přistupující země a jejich regiony.
Také u nás v Ústeckém kraji je tato otázka velmi aktuální, neboť konkurence jiných
krajů i ostatních států je a bude velmi silná
a neúprosná. Problémem číslo jedna je
dostatečné množství kvalitních projektů,
které mohou přispět k rozvoji kraje a současně také splní náročná a administrativně komplikovaná kritéria Bruselu. V různém stupni rozpracovanosti takové projekty existují. Namátkou lze jmenovat
záměr realizovat integrovaný dopravní
systém veřejné dopravy se společným
odbavováním cestujících u jednotlivých
dopravců, projekt Eurocesty s přeshraniční
dopravou nebo vytvoření odpovídající
infrastruktury pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu zejména v zajímavých a turisticky přitažlivých místech, jakými jsou Labské pískovce, magické České
středohoří nebo znovuprobuzené Krušné
hory. Zajímavé projekty vznikají také v ob-

lasti zemědělství, v němž lze zmínit například Program stabilizace a modernizace
včelařství nebo Regenerace chmelařské
produkce.
Druhou neméně důležitou podmínkou
úspěchu bude schopnost kvalitního zpracování projektů a ochota k jejich spolufinancování z místních zdrojů. Tady musí
jednoznačně sehrát dominantní roli krajská samospráva ve spolupráci s obcemi,
reprezentovanými dnes Severočeským
sdružením obcí a hospodářskou sférou,
jejímiž představiteli jsou hospodářská
a agrární komora. Především na ochotě
a schopnosti těchto institucí bude záviset
úspěch či neúspěch snahy získat pro náš
kraj co nejvíce peněz.
Je nutné, abychom si uvědomili, že příležitost, která se nám v současné době
v souvislosti se strukturálními fondy Evropské unie nabízí, je do jisté míry unikátní.
Náš region se počítá mezi nejvíce strukturálně postižené, potýká se s velkou nezaměstnaností a jako takový má velkou
šanci finanční prostředky na svou obnovu
získat. Využití této možnosti jako krajský
zastupitel považuji za věc maximální důle-

žitosti. Naše schopnost rychle
a efektivně reagovat na možnosti, které se nám nabízejí,
ovlivní vývoj našeho regionu na dlouhá léta dopředu.
Současný stav na poli
společného prosazování
priorit Ústeckého kraje je
poněkud zvláštní. Vytvořili jsme si nepřehledné
množství organizací
a institucí, z nichž každá si dala do vínku více
či méně prospěch kraje.
Projednávání a schvalování se tak stalo velmi zdlouhavé, nepružné a nejsou výjimkou ani případy protichůdného
postup jednotlivých organizací.
Společným úkolem tak je v tomto
směru maximální zjednodušení
procesu projednávání jednotlivých projektů v zájmu těch, kteří
v tomto kraji žijí a realizují své
aktivity.
PhDr. Vlastimil Doležal
člen Rady Ústeckého kraje (ODS)

Lavička: „Jde nám především o srovnávání
podmínek, zařízení jsme od okresních
úřadů převzali na různých úrovních kvality,
jejich rozdílnost je značná jak ve vybavení
a technickém zázemí, tak v přístupu personálu. Musím říci, že zásadně nesouhlasím
s přístupem některých našich politiků, kteří
nechtějí rozumět potřebě dostatečné investiční zajištěnosti pro naše sociální zařízení.
Požadavky mám vyčísleny na 100 milionů
korun, ovšem v letošním rozpočtu je částka
mnohem nižší. Nemůžeme některé ústavy
přebudovat tak, aby plně vyhovovaly evropským standardům, kterými se řídíme. Velmi
mě to mrzí.“ V současné době Ústecký kraj
mimo jiných platí opravy v Ústavu sociální
péče v České Kamenici, dobudování sálu
v Čížkovickém diagnostickém ústavu, přispívá na další etapu výstavby Ústavu sociální
péče v Háji u Duchcova a hradí budování
moderní kuchyně v Ústavu sociální péče
Brtníky. „Bohužel ale nemůžeme začít s opravami v ústavu v Jiříkově, který neváhám
označit za nejhorší zařízení Ústeckého
kraje,“ posteskl si závěrem náměstek hejtmana Ústeckého Zděnek Lavička.
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Z jednání radních a zastupitelů
☛ Ředitelem Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem byl od 1. dubna jmenován MUDr. Petr Pollak. O jeho jmenování
rozhodla na základě výběrového řízení
Rada Ústeckého kraje na své schůzi 24.
března. Celkem se do výběrového řízení
přihlásilo devět uchazečů.
☛ Z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2004 dostane dotace v letošním
roce 115 obcí a mikroregionů. Kraj v rámci
tohoto programu rozdělí bezmála třicet
milionů korun. Obce zaslaly do programu
580 žádostí v celkové hodnotě 113 milionů. Využití finančních prostředků v rámci
tohoto programu je různorodé. Například
v obci Slavětín na Lounsku budou použity
na rekonstrukci obecního úřadu, Obrnice
na Mostecku za ně opraví veřejné osvětlení, obce Mikroregionu St. Sebastian je využijí na zřízení bezdrátového připojení
k internetu a Třebívlice budou z Programu
obnovy venkova financovat protizáplavová
opatření v Opárenském údolí v katastru
Velemín.
☛ Ústecký kraj vyhlásí Program rozvoje
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO). Na své poslední schůzi o tom
rozhodli krajští zastupitelé. Kraj v rámci
tohoto programu rozdělí 850 000 korun.

O finanční podporu na projekty zabývající
se ekologickou výchovou a vzděláváním
mohou žádat například obce, školy nebo
nestátní neziskové organizace. Žádosti o dotace mohou zájemci podávat do konce
dubna. Bližší informace jsou k dispozici na
internetových stránkách ÚK v sekci Dotace
a granty (www.kr-ustecky.cz).
☛ Ústecký kraj uzavře s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR smlouvu o rámcové
spolupráci pro zajištění implementace
programů předvstupní pomoci. Tato
smlouva je nezbytná pro vyhlášení programu Phare 2003.
☛ Zastupitelé Ústeckého kraje rozdělili
bezmála 17 milionů korun z Fondu obnovy. Prostředky z tohoto fondu jsou určeny
na odstraňování škod, které v kraji způsobila povodeň v roce 2002. Největší příspěvek 4,6 milionu korun získá na rekonstrukce pevnostního systému od kraje
město Terezín. Kromě toho kraj podpoří
například také rekonstrukci sportovního
areálu Český AC v Roudnici nad Labem
(1,25 milionu korun) nebo opravy sportovních zařízení Tělovýchovné jednoty Slavoj Litoměřice. Po rozdělení těchto dotací
zbývá v rezervě Fondu obnovy Ústeckého
kraje přibližně 8 milionů korun.

Petice v Ústeckém kraji
Počet stížností a petic se v uplynulém roce zdvojnásobil
V průběhu roku 2003 zaznamenal Krajský
úřad Ústeckého kraje více než dvojnásobný nárůst petic a stížností oproti roku
2002. Celkem bylo evidováno 421 petic
a stížností, z toho bylo 29 anonymních
a 89 případech šlo o podání úředními
orgány. Jen 31 stížností, což je asi 7,4 procenta, bylo směřováno proti činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu.
Krajský úřad vyřídil 253 stížností, které se
netýkaly přímo jeho činnosti. Občané si
nejčastěji stěžovali na poměry v orgánech
a organizacích a nesprávný úřední postup

při vyřizování stížností, přestupků proti
občanskému soužití či na chování úředníků nebo postup stavebních úřadů. Mnoho
stížností také například souviselo s poskytováním sociálních dávek nebo stavem
dopravního značení.
Při vyřizování stížností klade úřad důraz
především zásadu rychlé komunikace se
stěžovateli. Snaží se tím předejít zbytečným stížnostem na domnělou nečinnost
úřadu a pomoci občanům při vyřízení
jejich mnohdy oprávněných podnětů
a stížností.

duben 2004

Můj názor
Vstup do EU – příležitost pro naše děti,
říkají krajští zastupitelé
P
řesně za čtrnáct dní vstoupí Česká
republika do Evropské unie. Tento
krok více či méně ovlivní život každého
z nás. Ústeckému kraji se vstupem do
unie nabízí řada nových příležitostí. Kraj
bude mít například možnost čerpat finanční prostředky pro své rozvojové programy ze strukturálních fondů. Díky úsilí
krajských zastupitelů se v souvislosti se
vstupem také zvýší počet hraničních přechodů, což by mělo přispět k oživení příhraničních oblastí. Oživení a nové příležitosti bude vstup zcela jistě znamenat i pro
firmy a podnikatele.

Geografická poloha předurčuje náš kraj
k roli jakési spojnice mezi Českou republikou a okolními státy. Tato úloha se v souvislosti se vstupem jistě jen posílí a dá se očekávat, že všechny klady či zápory s ním spojené se právě v našem regionu projeví ještě
výrazněji. Zeptali jsme se zástupců Ústeckého kraje, jak oni osobně vidí v hodině dvanáctí náš vstup do unie a jaké plusy a mínusy od něj očekávají.
Jiří Šulc, hejtman
Ústeckého kraje (ODS)

české populace, jež, jak lze statisticky doložit, si zdaleka nežije nad poměry, aby mohla
přitom všem ještě financovat válečná dobrodružství v jiných částech světa.
KSČM hlásící se k levicovým hodnotám
vidí ve vstupu ČR do EU příležitost, jak sjednotit v tomto jistě ambiciózním projektu
spolupráce a rozvoje ty síly, jež mají zájem
na rozvoji moderní, technologicky a informačně vyspělé, vzdělané, svobodné, ale
i solidární společnosti. Osobně podporuji
angažovanost Evropy a jejích struktur v řešení mezinárodních problémů. Přesto bych
považoval za nerozumné, kdyby převládly
zájmy vojenské a silová řešení sporů nad
diplomacií a iniciativami opírajícími se o mírové prostředky. Za perspektivní v tomto
kojuje, ovšem je tu to historické vědomí smyslu považuji také přípravu a spolupráci
toho, že představitelé České republiky neby- v rámci příhraničních regionálních projektů
li vždy dost silní a pevní, aby dokázali hájit (viz například možnosti spolupráce PDS
její zájmy. Tady budu velmi ostražitý a dívat a KSČM).
se, kdo nás jak reprezentuje. Je tu mnoho
EU se může stát skutečně prostorem spopseudovlastenců, kteří se nyní bijí v prsa lupráce, bude-li čerpat z tradic evropského
a jsou velkými „Čechy“, a přitom v nedávné racionalismu, ale i humanismu, solidarity
minulosti jim bylo jedno, že naši zemi pum- a společných kulturních a jazykových hodpují a drancují houfy pseudopodnikatelů ze not.
zahraničí, dokonce s tím vyjadřovali svůj
souhlas! Znepokojují mě lidé, kteří tvrdí že Jan Dorant, zastupitel
hájí naše zájmy a přitom je ani neumí defi- (Demokratická unie České republiky)
novat. Těchto lidí se bojím, a nikoli Evropské
unie.“
Vlastimil Balín,
zastupitel (KSČM)

Strukturální fondy EU
Seminář ke strukturálním fondům měl v Ústeckém kraji premiéru
V sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje
se koncem března uskutečnil instruktážní
seminář na téma „Společný regionální
program a iniciativa INTERREG III A“. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj
seznámili v rámci tohoto pracovního setkání zástupce krajského úřadu, obcí, měst,
podnikatelů a neziskových organizací
s nejnovějšími informacemi o programech, prostřednictvím kterých bude
Česká republika využívat strukturální fondy
EU. Instruktážní seminář měl v Ústeckém
kraji svou premiéru a posupně by se měl
opakovat ve všech čtrnácti krajích.
„Naše republika by měla v průběhu příštích tří let získat ze strukturálních fondů
Evropské unie přibližně 1,45 miliardy
euro. Právě Společný regionální operační

program se z pohledu našeho kraje jeví
nejzajímavěji. Z něho by pro Českou
republiku mělo přijít 454 milionů euro,
což je asi 31% z celkového objemu strukturálních fondů. Ústecký kraj by v rámci
těchto programů v letech 2004–2006
mohl získat přibližně 300 milionů korun
ročně, “ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský v úvodu semináře. „Musíme udělat vše proto, abychom
peníze ze strukturálních fondů unie nejen
získali, ale také co nejlépe využili,“ dodal
Tošovský.
Podle zástupců ministerstva budou konkrétní pokyny pro žadatele o prostředky
z fondů EU k dispozici po 15. dubnu.
K předložení prvních žádostí by pak mohlo
dojít přibližně v květnu.

Výstavba vodních děl
Jaroslav Foldyna: Kraj potřebuje jezy na Labi
Jednoznačnou podporu výstavbě vodních
děl na Labi deklarovali náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič, starosta města Děčína Vladislav
Raška a předseda Krajské hospodářské
komory (KHK) Jan Horák. Všichni podepsali dopis adresovaný představitelům
vlády České republiky, v němž ji vyzvali
k respektování dlouhodobého kladného
stanoviska samospráv a podnikatelů v regionu zastoupených KHK k výstavbě dvou
jezů na úseku řeky Labe Ústí nad Labem
– Střekov – státní hranice. „Dopis je určen
nejen ministrům, ale i členům vládní
komise pro výstavbu vodních děl,“ vysvětlil Jaroslav Foldyna: „Píšeme v něm, že
splavnění Labe pokládáme za prioritu
mající pozitivní význam pro naše občany,

se zásadními dopady na české hospodářství a řešení přetížené dopravní kapacity
České republiky.“
Podepsání dopisu předcházelo jednání
náměstka hejtmana Jaroslava Foldyny
s náměstkem ministerstva dopravy Vojtěchem Kocourkem, ředitelkou odboru plavby a vodních cest ministerstva Magdalenou Konvičkovou, zástupci KHK a vodních
dopravců. Náměstek Kocourek vysvětlil, že
komisi pro výstavbu vodních čeká poslední schůzka, na níž uzavře podpůrný materiál pro jednání vlády ČR, která má o výstavbě vodních děl na dolním Labi rozhodnout. „Doufám v kladné rozhodnutí,
které doporučuje v dopise. Jezy tento
úsek řeky nezahubí, naopak, pomohou
k životu všemu na jejich březích,“ uvedl
Jaroslav Foldyna.

Navštívili nás
Ústecký kraj poprvé navštívil předseda Saského zemského sněmu
Ústecký kraj navštívil 6. dubna předseda
Saského zemského sněmu Erich Iltgen.
Na návštěvu kraje přijel na základě pozvání, které zaznělo během návštěvy hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje letos v Saském parlamentu.
„Cítím, že máme v našich vzájemných
vztazích určitý dluh. Podle mého názoru je
potřeba, abychom úzce spolupracovali
v mnoha oblastech. Neměli bychom čekat
jaký program přijde z Bruselu. Měli bychom sami usilovat o co nejužší vztahy,“

řekl v úvodu jednání Erich Iltgen. Během
setkání se zástupci Ústeckého kraje a Saska zabývali například problematikou dostavby dálnice D8, otázkami spojenými se
spolufinancováním přeshraničních projektů nebo zvýšením počtu hraničních přechodů mezi Saskem a Ústeckým krajem.
Podle hejtmana ÚK Jiřího Śulce by v budoucnu mohlo dojít k úzkému propojení
některých regionů v Ústeckém kraji a Sasku. „Sasko a náš kraj mají mnoho společného.“ uvedl hejtman Jiří Šulc.

Již několikrát jsem se nechal slyšet, že co
se týče naší pozice v Evropské unii, jsem
optimistickým pesimistou. Dívám se na náš
vstup do jisté míry jako na nutnost. Česká
republika si prostě nemůže dovolit stát
mimo hlavní proud. Jen těžko bychom mohli profitovat ze sjednocené Evropy, kdybychom se před ní uzavřeli. I přes všechny
proklamace, které provázely jednání o našem vstupu, je jasné, že naše republika přijde o něco ze své suverenity. Neztrácíme
však tyto věci bez náhrady. Myslím, že se
v podstatě jedná o jakousi výměnu. Zjednodušeně řečeno – vyměníme část samostatnosti za příležitost. Této příležitosti se dostane těm schopným a především, a o to jde
hlavně, našim dětem. V tom, že moje děti
budou mít možnost získávat zkušenosti
a vydělávat peníze v kterémkoli státě sjednocené Evropy, vidím já osobně největší
pozitivum naší integrace. Pokud se nám,
rodičům, podaří vštípit našim potomkům
národní povědomí a lásku k rodné zemi
v dostatečné míře, nemusíme mít strach
z toho, že by se ve světě ztratily a Česká
republika se v prostoru spojené Evropy rozplynula.

Prvního května letošního roku se Česká
republika stane jednou z 25 členských zemí
EU. Rozhodli o tom její občané v červnovém
referendu loňského roku. Vzniká logická
otázka, co to bude znamenat pro tuto zemi,
pro její občany, pro každého z nás? Nemyslím si, že je třeba propadat pesimistickým
náladám a fóbiím, které jsou některými
autory šířeny v médiích. Stejně však není na
místě poddávat se jakési blažené eufórii, že
členství nám přinese úspěchy, prosperitu
a problémy za nás budou řešit v Bruselu
nebo ve Štrasburku. Realismus a racionální
přístup při řešení problémů, které vývoj přináší, a v kontextu změn v souvislosti se
vstupem do EU se mohou ještě umocnit.
KSČM ve svém doporučení občanům ČR
sdělila, že procesy integrace podporuje, že
však má výhrady k vyjednaným vstupním
podmínkám. Tento postoj se ukázal a ukazuje jako velmi realistický, vybízející zároveň
k aktivní práci na změnách vedoucích ke
Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana zlepšení životních podmínek lidí v zemích
EU. Proto lze sotva podporovat koncepci
Ústeckého kraje (ČSSD)
Cítím se svobodný a rovnoprávný, samo- reforem veřejných financí, které ordinují
zřejmě mě těší onen kredit Evropana, který svým občanům vedle české vlády také vláddostávám. Bude nepochybně příjemné si ní politické reprezentace např. v Německu či
některé záležitosti vyřizovat například v Drá- Rakousku. Již dnes jsme svědky výrazných
žďanech nebo v Londýně, vidím prostě projevů nesouhlasu ze strany odborů, ale
zlehčení některých problémů, které jsme i seniorů v těchto zemích, jichž se důchoměli jako nečlenové Evropské unie. Je důle- dové reformy citelně dotýkají. Také koaliční
žité, že nastává čas, kdy se náš národ stává česká vláda na čele se sociální demokracií
součástí velkého světa, celku, který má vytvořila reformu v duchu tzv. léčby šokem,
významný kredit a já to vnímám jako obdo- kdy přenesla její největší tíži především na
bí posunu, kdy Česká republika jde nahoru zaměstnance, drobné podnikatele a seniory.
a stává se rovnocennými partnery unie vý- KSČM neodmítá apriori reformní snahy. Je
znamných států. Na našem brzkém členství však pro takovou koncepci, která by zohledv Evropské unii mě nic významně neznepo- nila sociální a ekonomické možnosti většiny

Jako politik jsem přesvědčen o tom, že do
Evropské unie vstupujeme nepřipraveni.
Podmínky, které vláda vyjednala, jsou podle
mě nevýhodné a celý vstup je příliš uspěchaný. Vadí mi i to, že před referendem probíhala velmi jednostranná kampaň, ve které
nebyla slyšet negativa, která nám vstup přinese. Říkal jsem a stále říkám vstupu ano,
ovšem uvítal bych podmínky, které nás
postaví na stejnou úroveň jako stávající
členy. Naši pozici v unii bude oslabovat
i nešťastné nové územněsprávní členění
naší republiky – kraje v současné podobě
jsou příliš malé a nejsou pro zahraniční regiony dostatečně silnými partnery. A tak kvůli
tomu, že naše kraje mají málo obyvatel,
budeme následně přicházet i o peníze
z evropských dotací. Přístup vlády před referendem byl nezodpovědný a až v současné
době vycházejí najevo všechny aspekty.
Z pohledu podnikatele vidím vstup také
problematicky. Střední podnikatelé, kteří
zaměstnávají do padesáti lidí, budou mít při
pronikání na cizí trhy velmi těžkou pozici.
Osobně podnikám v potravinářství a z vlastní zkušenosti vím, že prosadit se například
v rámci velkých obchodních řetězců je velmi
těžké. Jako podnikatel doufám v to, že náš
vstup pomůže zlepšení vymahatelnosti
práva v naší republice.
Pokud se na vstup dívám jako občan, je to
pro mě velmi příjemná záležitost. Naše
země do Evropy patří a já se vždy cítil jako
Evropan. Považuji za dobré, že budu moci
jezdit po státech unie víceméně na jeden
doklad. Bezvadná věc je i dopad vstupu na
naši mladou generaci, která se už zbavila
jazykové negramotnosti, kterou bývalý režim
vnutil nám, a otvírá se před ní mnoho nových možností.
Názory dalších zastupitelů Ústeckého
kraje najdete na www.kr-ustecky.cz

Pojďte do Evropy s námi
Do Evropské unie můžete 1. května 2004
vstoupit společně s námi. Přesnější výraz je
však „vjet do EU“, 1. května se totiž vypraví k hranicím Ústeckého kraje se Spolkovou zemí Sasko peloton lidí, kteří si chtějí
tento den užít ve volnějším stylu v čele
s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem – připojit se kdekoli může každý.
Start bude v 10.30 v Dlouhé Louce,
odtud cyklistický peloton projede přibližně
25 kilometrovou trasu přes Flájskou oboru.
V putování májovou krušnohorskou příro-

dou dorazí přes Mníšek a Novou ves do
Hory Sv. Kateřiny. K společnému vstupu do
Evropy s hejtmanem Jiřím Šulcem jsou
samozřejmě zváni i necyklisté, pro ně Krajský úřad vyjednává posílení autobusového
spoje vyjíždějícího z Litvínova do Hory Sv.
Kateřiny a Brandova v 10 hodin 40 minut.
Do Evropské Unie vkročí hejtman Jiří Šulc
na hraničním můstku Deutschkatharienberg po 14 hodině odpolední.
Hora Sv. Kateřiny a Ústecký kraj pro Vás
připravily zajímavý a pestrý program,

v němž nebudou chybět hudba, občerstvení (se slevou pro cyklisty hejtmanského pelotonu), vypuštění bílých holubic a
balónků a samozřejmě i program pro
mladší ročníky.
V průběhu dne hejtman Jiří Šulc plánuje
ještě návštěvu Nové Vsi v Horách a slavnostní 1. květen ukončí zahájením koncertu skupiny Buty, konaného pod jeho záštitou v 19 hodin v areálu Loučky u Litvínova.
Další informace o těchto akcích najdete na
www.kr-ustecky.cz.
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Prezident ČR Václav Klaus v Ústeckém kraji • 28. – 30. března 2004

Města a obce
v gala
Z

třídenní návštěvy prezidenta
České republiky Václava Klause
s manželkou Livií v Ústeckém kraji už
zbyly jenom vzpomínky, podepsané
fotografie, knihy a památníčky. Připomeňme si tyto tři dny, kdy se primátoři
a starostové ozdobili těmi nejvýznam-

nějšími insigniemi svého města (obce)
a obyvatelé kraje byli ochotni tlačit se
v davu, aby prezidentovi podali ruku.
Fotografií z těchto tří dnů otiskla média
více než dost, přesto nám dovolte poodhrnout trochu oponu a ukázat záběry, na které se nedostalo…
Hostitelem prezidentského páru v Ústeckém kraji
byl jeho hejtman Jiří Šulc, samozřejmě s manželkou Andreou

Starostka Ludmila Juříková představila Křešice

V Píšťanech vyhlížel prezidentskou kolonu starosta
Milan Šedina s Hanou Růžkovou

Jako příkladný hostitel doprovázel hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc prezidenta Václava Klause takřka na každém kroku

Starosta Jan Kerner čekal před radnicí v Lounech

Starosta Děčína Vladislav Raška byl prezidentovi
společníkem po celou dobu jeho návštěvy města

Vítání v Teplicích s primátorem Jaroslavem Kuberou – nenechte se zmást, nejde tu o objetí,
ale o navlékání kabátu

Čekání v Ústí nad Labem – primátor města
Petr Gandalovič a vedoucí jeho kanceláře
Kamila Pelikánová

Okouzlující výhled z Hněvína nabídl Vladimír Bártl,
primátor města Mostu

Vítejte v Litoměřicích! Ladislav Chlupáč, starosta
města Litoměřice.

Srdečně stisky rukou v Chomutově – představuje
starostka města Ivana Řápková

Václava Klause samozřejmě vítala i politická
reprezentace Ústeckého kraje

Náměstka hejtmana Jaroslava Foldynu
vítal prezident velmi srdečně
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Prezident ČR Václav Klaus v Ústeckém kraji • 28. – 30. března 2004
Podpisů stovky...
Nepočítala jsem, kolik podpisů prezident
během těch tří dnů rozdal. Pokud bych to chtěla
odhadnout, budu mluvit o několika stovkách
podpisů do nejrůznějších památníčků, sešitků,
na fotografie a plakáty, do pamětních knih.
Nikomu, kdo přišel osobně, nebyl podpis odepřen
– podstrčené štůsky fotografií pro anonymní
fanoušky prezident sice také podepsal, ale
viditelně nerad… V zánovní pamětní knize
Ústeckého kraje byl prezidentův podpis
jedním z prvních.

Václav Klaus ale podepisoval především svoji novou knihu. Autogramiády se konaly v každém městě,
kde se zastavil. Připravit prezidentovi autogramiádu znamenalo pro vybrané knihkupce připravit stánek
a dvě židličky a hlavně dostatek propisovaček.

...fanoušků tisíce
S fanoušky se to má stejně jako s těmi podpisy
– těžko odhadnout, kolikahlavé davy se tísnily
kolem prezidenta v každém městě, kde se
zastavil, kolik rukou stiskl a na kolik rukou se
nedostalo. Získat osobní stisk ruky a prohodit pár
slov se podařilo jen těm nejzdatnějším, kteří se
protlačili k pódiu nebo k „autogramiádním“
stolečkům. Květiny, drobné dárky a ruce
podávali lidé bez rozdílu věku a často i děti.

Prezidenta v Litoměřicích čekali i jeho psí
obdivovatelé

V Děčíně číhaly i zamilované oči…

Do davu se v Mostě pustil hejtman Jiří Šulc
i s kočárkem se spícím nejmladším potomkem

Boj o nejlepší úhel pohledu…

Když dav brání výhledu, musí foťáky a kamery
nad hlavu

...to nejsou teletubbies, to jsou fotografující novináři v tunelu Panenská. Jako vždy o krok vpřed.

Nenechte se nachytat – k paní Věře Kuberové
správně patří Jaroslav Kubera, primátor Teplic

Ani tady není párování v pořádku – paní Yveta Rašková patří ke starostovi Děčína Vladislavu Raškovi

Čerstvá manželka primátora Mostu
Vladimíra Bártla Lenka Bártlová

Václav Klaus – ač prezident – se fyzické práce
nebojí. Vinnou révu vysadil pod Hněvínem.

Osobní poděkování kuchaři za skvělý oběd – Ústí
nad Labem

Ranní vysílání v Rádiu Most s Klausovými bylo
bezprostřední – díky vtipné paní Livii

Ačkoli se témař všude servírovalo víno, prezident
se v Ústí s chutí napil piva

Na staveništi tunelu Panenská se všichni navlékli
do ochranných pracovních kombinéz

Prezident si v roce 1955 zahrál v Litoměřicích basketbal, Litoměřičtí mu to nyní připomenuli dárkem

Novinářská dřina
Co všechno museli novináři podstoupit, aby získali
ty nejlepší záběry? Museli být vždycky o krok
vpřed. S fototermíny program návštěvy počítal,
ale novináři často museli podstupovat boj o místo;
s těžkými brašnami, citlivými kamerami na
ramenou a fotoaparáty před očima šplhali před
prezidentem do vrchu, couvali ve tmě tunelu,
nořili se do davu. Z každou dobrou fotkou se
vždycky skrývají nějaké osobní oběti.

Manželé a manželky
Prezident Václav Klaus přijel do Ústeckého kraje
i s manželkou. Paní Livia byla vtipná, milá a vždy
připravená glosovat jejich vzájemný vztah. Při
návštěvě se ale představily i jiné manželky
– první dámy měst, obcí a samozřejmě první
dáma kraje (tu představujeme na první straně
této fotopřílohy). Některé představíme i vám,
ale pozor – ne vždy je s dámou na fotografii
ten správný manžel!

Postřehy
Při třídenní návštěvě s programem od časného
rána do pozdního večera nebyla o postřehy
nouze. Na tváři prezidenta jsem zaznamenala
různé výrazy – překvapený, upřímně potěšený,
radostný, nazlobený, očekávající, zdrženlivý.
Jenom málokdy ten unavený. Energií jako by ho
vždycky „dobili“ lidé, kteří přišli na autogramiády,
pozdravit ho, s prosbou o podpis. Hejtman kraje
Jiří Šulc jako průvodce prezidenta po kraji také
předvedl několik svých tváří – mile společenskou,
vtipnou, vyčerpanou, soustředěnou, nadšenou.
Na primátorech, starostech a starostkách měst
a obcí, kde se prezidentská kolona zastavila,
zase bylo pozorovatelné napětí, zda se do na
minuty rozepsaného programu nevloudí zdržení,
do ceremonií chybička, do protokolárních
procedur faux pas.

A dojmy?
Tyto momentky víc než jasně odpovídají
na otázku, jak celá ta prezidentská návštěva
vlastně dopadla – komentáře k nim myslím není
třeba. Zbývá dodat jediné: Ústecký kraj děkuje
všem, kdo přispěli ke spokojenosti prezidentského
páru u nás.
Stránky připravila Mgr. Romana Konečná,
tisková mluvčí Ústeckého kraje,
foto pro Ústecký kraj Petr Berounský
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Úředníci Ústeckého kraje svoji agendu stíhají,
oproti jiným krajům jich není zbytečně mnoho

K

rajský úřad Ústeckého kraje vykonává
ve srovnání s ostatními krajskými
úřady v naší zemi státní správu v přenesené působnosti na svém území nejefektivněji. Vyplývá to z tabulek, které předal
hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi osobně ministr vnitra České republiky
Stanislav Gross.

peníze daňových poplatníků,“ zdůrazňuje
hejtman.
Krajský úřad Ústeckého kraje vychází nejlépe z porovnání s úřady srovnatelně velkých krajů – například úřad Jihočeského
kraje měl 448 zaměstnanců a plánoval přijetí dalších dvaceti pracovníků. V dalším
kraji, Olomouckém pracovalo na krajském
úřadě 430 úředníků, přičemž během roku
„Počet pracovníků našeho úřadu vykoná- 2004 by měl jejich počet stoupnout na
vajících státní správu je v poměru k počtu konečných 447. Krajský úřad Ústeckého
obyvatel kraje nejmenší v celé zemi,“ vy- kraje měl ve stejném období 395 zaměstsvětlil Jiří Šulc a připojil: „Přitom ale naši nanců a v souvislosti se vstupem do Evropúředníci státní správu stíhají, i když jich do ské unie a očekávaným nárůstem agendy
stanoveného tabulkového počtu chybělo se počty úředníků zvýší maximálně o dvě
k 31. lednu 2003 padesát. Umíme šetřit nebo tři procenta. Posílení čeká zejména

odbory životního prostředí a regionálního
rozvoje, ten bude zajišťovat přípravu projektů potřebných pro čerpání peněz ze
strukturálních fondů EU.
Podobně si Krajský úřad Ústeckého kraje
vede i při budování nových prostor pro své
zaměstnance. Po zrušení okresních úřadů
a státem nařízené delimitaci pracovníků byl
nucen koupit další budovu v centru města
Ústí nad Labem. „I tady jsme náklady snížili
na možné minimum. Neinvestujeme do
novostaveb jako v některých jiných krajích,
koupili jsme nevyužívaný objekt a rekonstruujeme ho za necelých 30 milionů
korun,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc.

Analýza počtu úředníků vykonávajících státní správu za rok 2003
kraj

Ústecký
Zlínský
Olomoucký
Jihočeský

limit počtu zaměstnanců
stanovený usnesením vlády
na výkon státní správy
265,5
222
223
235,5

skutečný počet
k 31. 12. 2003

rozdíl

216
200
231
290

- 50
- 22
+8
+ 55

zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Zlaté erby pro webové stránky
a elektronické služby měst a obcí

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc s účastníky slavnostního předávání cen krajským finalistům soutěže Zlatý erb 2004

V

ítězové krajského kola soutěže Zlatý erb
2004 převzali v sídle Krajského úřadu
ocenění. Z celkem dvaadvaceti přihlášených
internetových stránek a elektronických služeb z našeho kraje porota vybrala na postupová místa do celorepublikového finále
internetové stránky města Litoměřice, prezentaci obce Tisá a objednávací systém
chomutovské radnice pomocí textových
zpráv z mobilu, tedy vítěze v kategoriích nejlepší webové stránky, nejlepší webové
stránky obce a nejlepší elektronická služba.
Nejvíce cen v krajském kole soutěže Zlatý
erb 2004, celkem tři, získal Chomutov.
Tamní „SMS pořadník“ získal také cenu hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce: „Je to
ojedinělá služba, usnadňující život občanů
ve styku s úřady a výrazně šetřící jejich čas,“
řekl hejtman. Velmi ocenil práci krajské
poroty, která podle jeho slov pečlivě zkoumala především funkčnost přihlášených
internetových stránek a služeb. „Oceněná
města jsou mezi prvními, která skutečně
vstoupila do veřejné správy 21. století, do

věku, kdy upachtěný občan nebude donekonečna nedůstojně obíhat jeden úřad za
druhým aby si zařídil cokoli, co státní správa
požaduje,“ uvedl Jiří Šulc.
Krajské kolo soutěže Zlatý erb s podtitulem O nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí bylo organizováno
vůbec poprvé. Kromě obsažnosti, inovativnosti, aktuálnosti, přehlednosti navigace
a výtvarného zpracování byl mezi hodnotící
kritéria zařazen i zjednodušený test na bezbariérový přístup.
Soutěž Zlatý erb 2004 vyvrcholila celostátním kolem. Ústecký kraj v něm reprezentovali vítězové krajského kola a také jeho internetové stránky. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Hradci Králové v průběhu
konference ISSS 2004 dne 29. března
a k převzetí cen byli dvakrát vyzváni zástupci našeho regionu. Internetové stránky obce
Tisá a elektronická služba občanům Chomutova se ve svých kategoriích v celorepublikovém finále umístili na druhých místech.

Panelová sídliště
vymění kabát
Krajský úřad Ústeckého kraje předal Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR)
v souvislosti s letošním „Programem
regenerace panelových sídlišť“ osm žádostí ze sedmi měst, dvakrát o ministerskou podporu stavebních úprav požádalo město Klášterec nad Ohří. Obce
a města z Ústeckého kraje žádají po
MMR dotace v řádové výši 42,787 milionů korun. Program regenerace panelových sídlišť vyhlásil Ministr pro místní
rozvoj Pavel Němec v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. ze dne
18. prosince 2000. Získání dotace není
jednoduché, po posouzení žádostí a výběru projektů hodnotitelskou komisí
udělí ministerstvo příslib poskytnutí
dotace na časově omezené období
a vyzve obec k doplnění žádosti o požadované doklady nad rámec citovaného
nařízení vlády do ministerstvem stanoveného termínu. Na základě rozhodnutí
ministra Pavla Němce z prosince loňského roku je výše dotace stanovena na
max. 6 milionů korun pro jednu akci.

Kraj koupí záchrance
čtyři nové sanity
Krajská rada odsouhlasila zadáním veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozů
rychlé lékařské pomoci“. V rámci této
veřejné zakázky nakoupí kraj prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby
ÚK, čtyři nové sanitní vozy rychlé lékařské pomoci. Financování je zajištěno
z rozpočtu Zdravotnické záchranné služby. „Jsme si vědomi toho, že vozový
park záchranné služby je potřeba obměňovat a rozšiřovat. Záchranná služba má
v systému zdravotní péče klíčovou roly
a kvalitní a spolehlivé vozy jsou pro její
fungování nezbytné. Na poslední schůzi
Bezpečnostní rady Ústeckého kraje jsem
se proto shodli, že kraj by měl pro zdravotnickou záchranou službu nakoupit
v budoucnu celkem 10 vozů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Vstup do Evropské unie se blíží

Ptáme se Vás
V březnu ocenil Ústecký kraj své nejlepší
pedagogy a my se vás v krajských novinách zeptali, jaký byl váš nejoblíbenější
učitel a co vám dal do života. Otázka se
setkala s velkým ohlasem, ze kterého je
patrné, že o dobré učitele nebyla v našem
kraji nikdy nouze. Například manželé Linhartovi ze Šluknova vzpomínali na pana
učitele Pajera: „Byl to „pan“ učitel. Měl
krásný, kamarádský přístup k dětem a záleželo mu na každém jednotlivci.“
O učiteli z mostecké 6. základní školy
nám napsala Margita Chalásová. „Ráda
vzpomínám na učitele Jaroslava Šímu.
Býval to úžasný chlap, přestože byl postižený obrnou. Nejenže jsme všichni obdivovali jeho vůli poprat se s nepříznivým
osudem a nepodléhat onemocnění, ale
také jsme se báli jeho hole, která si nebrala servítky, jestliže se někdo nechoval při
přestávkových pochůzkách po chudobě
důstojně. Učil nás český jazyk a literaturu.
V jeho hodinách jsme se v žádném případě nenudili, hodně nám toho ,vtloukl do
hlavy a to tak, že nám to v ní zůstalo ještě
hodně dlouho, za což jsem mu vděčná.“
Pohledem takříkajíc z druhé strany nám
přispěla Milada Jirková z Litvínova, která
zavzpomínala na třicet let, které strávila
jako učitelka na středních školách. Právě
na ní se pak při našem losování usmálo
štěstí a posíláme jí dárek, který může být
i opožděnou pozorností ke Dni učitelů.
Jedním ze zástupců učitelské profese
v Radě Ústeckého kraje je Miroslav Řebíček, zeptali jsme se ho, jak se on jako učitel snažil zapsat do paměti svých žáků:
„Hrozně rád jezdím se svými žáky na
různé akce do přírody. Absolvovali jsme
společně desítky akcí, ať už vodáckých,
lyžařských nebo na kolech. Když na ně po
letech vzpomínáme, shodneme se, že
měly jak se říká šmrnc. Snažil jsem se tam
nebýt jenom učitel, ale nenápadně jsem
je vlastním příkladem motivoval k výkonům, o kterých si nemysleli, že by jich byli
schopni. Když vidí, že já šlapu, šlapou také.
Rád bych také popřál svým kolegům učitelům, aby všechny děti měly dobré, klidné rodinné zázemí, protože škola by
neměla napravovat, ale především doplňovat to, co si už žák nebo student z rodiny přináší. A samozřejmě jim přeji třinácté
i čtrnácté platy ve výši sto procent, určitě si
je zaslouží!“
Jak vzpomínají na své pedagogy, na to
jsme se zeptali také zástupců Ústeckého
kraje:
Vlastimil Doležal,
člen Rady Ústeckého kraje
Velmi rád vzpomínám na Zdeňka Reindla, který mě na základní škole učil hrát basketbal. Později to byl můj dlouholetý kolega a po sametové revoluci, kdy jsme společně zakládali Občanské forum ve školství, jsme spolu několik volebních období
působili v zastupitelstvu města Litvínova.
Byl to vynikající učitel sportovec a velice
spolehlivý parťák v dobrém i ve zlém.
Bohužel už není mezi námi. Je to velká
škoda, protože patřil mezi ty lidi, o kterých
lze říci slovy klasika, že by tady mohli být
ještě dalších 250 let a stále by měli co říct.
Pavel Kouda,
člen Rady Ústeckého kraje
Myslím, že právě učitelé, ať už na základní nebo na střední škole, nás velmi výrazně ovlivňují na celý život. V mém případě
na mně výrazné stopy v tom kladném
slova smyslu zanechala paní učitelka Havlátková na prvním stupni. Byla opravdu
výborná, měla nás ráda a uměla to s námi.
Na střední škole mi pak utkvěl v paměti
můj třídní profesor inženýr Kolbaba, který
si vždy dokázal zjednat potřebný respekt
a učil s neuvěřitelným přehledem.

Hana Lukáčová,
člen Rady Ústeckého kraje
Velmi výrazně, v tom dobrém slova
smyslu samozřejmě, mě poznamenala
paní profesorka Bílková, která mě v sedmé
a osmé třídě učila na jedenáctiletce v Nové Pace matematiku. Sice měla aprobaci
z českého jazyka, také mě později, když
byla mou třídní, v našem krásném jazyce
vzdělávala, ale pro mě, která jsem byla
spíš technický typ, uměla matematiku tak
nádherně podat, že mě to připravilo pro
celý další život. Měla dar jednoduchého
vysvětlování a tak, díky ní, jsem v tomto
předmětu vynikala po celou dobu mých
studií. Z toho, co mne paní profesorka Bílková naučila v matematice a češtině, čerpám dodnes.
Pedagogové ocenění v letošním roce
Ústeckým krajem u příležitosti
Dne učitelů:
Ing. Jaroslav Husák (Střední odborná
škola elektrotechnická a střední odborné
učiliště, Ústí nad Labem – Stříbrníky)
Marie Fialová (Střední zdravotnická škola
a vyšší zdravotnická škola, Ústí nad Lab.)
Ing. Vlastimil Látal (Střední odborná
škola technická, střední odborné učiliště
dopravní a strojírenské a učiliště, Děčín)
Mgr. Rudolf Sochor (Střední lesnická
škola, Šluknov)
Josef Märc (Integrovaná střední škola
energetická, Chomutov)
Vojtěch Hlíza (Střední průmyslová škola
a vyšší odborná škola, Chomutov)
Mgr. Eva Ševčíková (Konzervatoř, Teplice)
Mgr. Vlasta Voříšková (Gymnázium,
Duchcov)
Mgr. Ludmila Chorváthová (Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most)
Mgr. Věra Štěchovská (Střední odborné
učiliště a odborné učiliště, Most)
Jaromír Michalec (Střední odborná škola,
střední odborné učiliště, odborné učiliště
a učiliště, Roudnice n. L.)
Mgr. Oldřiška Zejbrdlichová (Zvláštní
škola, Úštěk)
Karel Plašil (Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště, Louny)
PhDr. Marta Krumphanzlová (Gymnázium, Žatec)
PhDr. Jaroslava Svobodová (Specielní
škola pro žáky s více vadami, Arkadie,
o.p.s., Teplice) Miloslav Draxl (Dům dětí
a mládeže, Ústí nad Labem)
Naše otázka na duben:
Krajští zastupitelé se na své březnové
schůzi seznámili se zprávou o situaci
v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústeckém kraji za rok 2003. Ze zprávy,
kterou zastupitelstvu předkládá bezpečnostní rada kraje, vyplývá, že situaci v této
oblasti lze hodnotit v uplynulém roce jako
stabilizovanou. Ve srovnání s rokem 2002
policie zaznamenala pokles registrovaných trestných činů v oblasti hospodářské
kriminality. Naopak nárůst je evidován
u majetkové a násilné trestné činnosti.
Z pohledu vývoje kriminality v rámci
republiky dosáhl kraj 2. místa v procentuální objasněnosti u celkové, obecné, majetkové i hospodářské trestné činnosti.
Takto hovoří policejní statistika. Občané
Ústeckého kraje však mohou bezpečnostní situaci v kraji vnímat jinak a proto se vás
ptáme: Myslíte si, že se kriminalita
v Ústeckém kraji snižuje?
Těšíme se na vaše dopisy. Své názory
a komentáře zasílejte na adresu Krajský
úřad Ústeckého kraje, oddělení IVV, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo e-mailu: konecna.r@kr-ustecky.cz.

Autodopravci potřebují na cesty do zemí EU eurolicence

O

d prvního května budou provozovatelé mezinárodní silniční dopravy potřebovat nové doklady, takzvané eurolicence.
Tento dokument, vydávaný krajskými úřady,
nahrazuje současná vstupní povolení. Eurolicence je vydávána pro nákladní vozidla,
jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun
nebo jejichž užitečná hmotnost přesahuje
3,5 tuny a také pro mezinárodní silniční
motorovou dopravu provozovanou autobusy (i tzv. pro vlastní potřebu). Žadatel obdrží od krajského úřadu originál dokladu a tolik opisů, kolik provozuje vozidel; eurolicence musí být pro případ kontroly v každém
vozidle (spadajícím do licenčních podmínek), které po 1. květnu 2004 překročí státní hranice se zeměmi Evropské unie. Úřad
přezkoumává, jestli žadatel splňuje podmínky stanovené normami EU, mezi ně mimo
jiné patří i dobrá pověst nebo finanční a od-

borná způsobilost. Vydávání eurolicencí
není bezplatné, za její vydání žadatel zaplatí
200 korun a 50 korun za každý další opis.
Krajský úřad Ústeckého kraje ke konci 15.
týdne tohoto roku vyřídil 286 žádostí dopravců a vydal 3038 eurolicencí požadovaných ve státech EU. O vydání dokladu ke
konci 15. týdne zažádalo dalších 22 provozovatelů mezinárodní silniční dopravy z celkových 2 300 sídlících v Ústeckém kraji.
Ministerstvu dopravy České republiky se
podařilo dohodnout s jeho německým protějškem, že již od března nebudou na území SRN vyžadována vstupní povolení od vozidel, která splňují přísnou ekologickou normu EURO 3. Dostatečným dokladem u těchto vozidel bude právě opis eurolicence.
Dalšími doklady souvisejícími se vstupem
České republiky do EU vztahujícími se k nákladní či autobusové dopravě jsou osvědče-

ní pro dopravu prováděnou pro vlastní
potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy a osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby. V prvém případě se jedná o osvědčení, které bude při své
cestě do zahraničí potřebovat osoba, neprovozující osobní dopravu jako svou živnost.
Druhé osvědčení se vztahuje na řidiče cizí
státní příslušnosti pracující pro českého dopravce při přepravě zboží mimo území ČR.
Liberalizace silniční dopravy po vstupu
naší země do Evropské unie se však netýká
provozování vnitrostátní dopravy na územní
jednotlivých členských států. Firmy z ČR
tedy nebudou moci ani po vstupu do EU po
dobu přechodného období v délce až pěti
let provozovat vnitrostátní přepravu v jiném
státě. Toto omezení platí i recipročně na
území ČR pro dopravce ze stávajících i nových členských unijních zemí.

Nejlepším pedagogům z Ústeckého kraje gratulovala také ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Petra Buzková
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Fotosloupek

Ústecký kraj – kraj dobrého vína

První desítku letáčků upozorňujících na to, že ČR není jenom rájem prostitutek, ale že
tu je mnoho krásných historických památek a přírodních zajímavostí, rozdal na hraničním přechodu Cínovec/Altenberg hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Akci připravila
agentura Czech Tourism. Papírovou kartičku s německým textem dostane do ruky
každý Němec osamoceně přijíždějící v páteční a sobotní podvečery hranice ze Saska
do ČR na hraničních přechodech Cínovec, Varnsdorf, Vojtanov, Aš a Hora sv. Šebestiána. Letáček otevřeně upozorňuje zahraniční turisty na trestnost zneužívání dětí k prostituci v cestovním ruchu. Text na první straně letáku varuje, že dětská prostituce je nelegální a že děti jsou k ní nucené proti své vůli. Druhá strana pak představuje tradiční
turistické přednosti České republiky.
Prezidentský pár vrátil na královské vinice na Hněvíně vinnou révu

V

inařství má v našem regionu téměř
tisíciletou tradici. Jsou tu čtyři oblasti,
jejichž nápoje ušlechtilých buketů a chutí
znají v celé Evropě.

renc), modrý portugal (Portugieser) a rulandské modré.
K velmi chutným plodům severočeského
vinného hroznu musíme samozřejmě připočíst Roudnické vinařství, v jehož čele stojí
Nejstarší vinařskou oblastí v Ústeckém starobylý šlechtický rod Lobkowitzů, a pokraji je pravděpodobně Žernosecko na Lito- chopitelně i evropskou raritu – nejsevernějměřicku. Přibližně kolem roku 1140 povolal ší vinice na kontinentu spravované mostecčeský král Vladislav II. několik desítek mni- kým vinařstvím Chrámce.
chů z kláštera Steinfeld nad Rýnem, kterým
O mosteckém vinařství existují písemné
daroval vesnice Lovosice, Velké Žernoseky záznamy od roku 1207. V únoru roku 1374
a další. Tito němečtí mniši na místě hustých udělil pražský purkmistr Niklas von Bernelesů založili bohaté vinice a vytesali do skal- cke na příkaz Karla IV. městu Pražské viniční
ního podloží obrovské vinné sklepy o ploše právo. Koncem 16. století patřil Most v počplochu 2146 m2 s chodbami o délce 275 tu domů k nejsilnějším městům a 80 %
metrů.
obyvatel vlastnilo vinice. V Žateckém kraji
Jiné prameny ale uvádějí, že první písem- byl Most na prvním místě v ploše vinic a paná zmínka o pěstování vinné révy v této třila mu celá polovina vinohradů v kraji. Úpaoblasti je doložena již v zakládací listině lito- dek vinařství přišel dlouho před těžbou
měřické kapituly z roku 1057. Velký impuls hnědého uhlí, začal už v dobách tzv. třicetidostalo zdejší vinohradnictví roku 1359, kdy leté války. Vinice tu zcela zanikly po první
císař římský a král český Karel IV. daroval lito- světové válce, ovšem nyní se jeho plochy
měřickým měšťanům vrch Radobýl s okolní- opět rozrůstají a chrámecké víno, vyráběné
mi svahy pro zakládání vinic a dovezl vina- i v košer šaržích, si získává rostoucí populařům burgundskou révu z Francie. Nejrozší- ritu nejen v Čechách, ale i ve světě. Úrodná
řenější odrůdou pěstovanou na Litoměřicku půda chrámecké vinice hostila v nedávných
je Müller Thurgau. Typickým pro tuto oblast dnech převýznamnou návštěvu – prezidenje i ryzlink rýnský, a to hlavně kvůli své odol- ta České republiky Václava Klause s chotí.
nosti vůči mrazům. Oblíbené je také ruland- Prezidentský pár na královské vinici na Hněské bílé a šedé a tramín. Produkce červe- víně zasadil vinou révu, základ vinice, která
ných vín je poměrně omezená a pěstuje se od vinaře Ivana Váni dostala jméno „Vinice
zde převážně svatovavřinecké (Sant Lo- Livia na nebeské vinici u černé borovice“.

Pokud chcete získat přehled o stavu vinařství v nejen v našem regionu, ale v celé
zemi, právě dnes a zítra máte jedinečnou
příležitost. V Litoměřickém Domě kultury
začíná už odpoledne druhý ročník prodejní
výstava vín, prezentace vinoték, vinařských
potřeb a vinařské literatury, včetně odborných seminářů věnovaných problematice
vína a zdraví výstavy vín, akce nazvané pořadateli Vinařské Litoměřice.
Mezi znalci tohoto ušlechtilého nápoje
potkáte i hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce, který nad Vinařskými Litoměřicemi
převzal záštitu a je i letos připraven udělit
svou cenu „Šampion bílých vín“. Na akci se
představí vína pečlivě vybíraná z více než tří
stovek druhů, samozřejmě rozdělená do
několika kategorií. Hodnocena budou na
rozdíl od loňského roku podle vinařských
standardů Evropské unie. Návštěvníci akce
se také mohou těšit na řízené degustace, na
kterých vinaři nabídnou vzorky ze svých
sklepů a přidají svůj odborný komentář.
Vinařské Litoměřice dnes zahajuje moderátor s vytříbeným vinařským vkusem Jan
Vala, v průběhu akce proběhne soutěž českých, moravských a zahraničních vín jednotlivých vinařských společností, vinařů a dovozců zahraničních vín a zítřejší program
mimo jiné představí známého televizního
publicistu Radka Johna v roli moderátora
semináře Víno a zdraví.

Pohádku Betty MacDonaldové Paní Láryfáry v podání náměstka hejtmana Pavla Tošovského si počátkem dubna poslechlo několik desítek dětí z Dětského domova na ústeckém Střekově, které nocovaly v budově Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem. Tímto netradičním způsobem totiž mohli knihovnu poznat v rámci akce Noc
s Andersenem.

Bez kravaty
Miroslav Řebíček: Můj život není jen politika

M

iroslav Řebíček, člen Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a také
mimo jiné předseda krajské komise pro
kulturu, odkládá svou kravatu s chutí
a gustem. Nosí ji ovšem často – v Klášterci nad Ohří, kde v současné době žije,
byl již podruhé zvolen do tamního zastupitelstva a skoro rok pracoval jako starosta. Jak ale sám řekl, jenom politika by
jeho život naplnit nedokázala.

aktivně věnuji sportu, už ne výkonnostně,
pouze amatérsky, zejména odbíjené. Účastním se každoročně amatérské ligy v odbíjené v Chomutově. Letos jsem hrál za úřednictvo, ale jinak jsem jedním z členů Veteránů z Klášterce nad Ohří.“
Další z mnoha zálib Miroslava Řebíčka
jsou výlety, ať to jsou už túry po hradech
severních Čech a jiných pamětihodnostech,
nebo mimoškolní akce se studenty. Tím ale

„V první řadě jsem otcem
dvou nyní už dospělých dětí.
Dcera i syn již žijí mimo domov, ale pořád to vnímám tak,
že role otce a manžela je pro
mě tou hlavní. Mou druhou
životní rolí je učitelování na
Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii
v Kadani. To je pro mě po více
než dvacetileté praxi záležitost
vysloveně srdeční,“ otvírá dveře do hájenství svého života
mimo politiku Miroslav Řebíček. Své studenty v současné
době vyučuje v hodinách tělocviku, občanské výchovy a dějepisu. Vystřídal řadu dalších
předmětů a jak přiznal, nejhorší pro něj byly hodiny německého jazyka,
kde měl před svými studenty náskok jen několika lekcí. Je rozdíl mluvit a vyučovat a maturita z němčiny není učitelskou kvalifikací.
„Moje manželka o mě říká, že kdybych
měl sedět jedno odpoledne doma, tak budu nemocný,“ říká s úsměvem: „Stále se

ani zdaleka výčet aktivit, jimž se Miroslav
Řebíček věnuje mimo svou politickou činnost, nekončí. „Už jako kluk jsem propadl
kouzlu akvaristiky, akvárium míval můj tatínek a mně se líbilo večerní posezení před
ním. Po revoluci mi ale rybičky přerostly
v práci; začal jsem jako každý s jedním akvá-

riem a najednou zjišťuji, že mám pěstírnu
a s tím spojené povinnosti. Jako každý, i já
mám své oblíbence, specializuji se na drobné africké cichlidky rodu Nannochromis, žijící v rovníkové Africe. Při chovatelských úspěších pravidelně publikuji v odborném časopise. Draze získané zkušenosti takto sděluji
kolegům, v této oblasti nejsem žádný byznysmen.“
Miroslava Řebíčka ovšem zajímají i tuzemské ryby. Rybaří a je školitelem nových členů klášterecké
místní organizace Českého
rybářského svazu: „Poslední
dobou se bohužel k aktivnímu rybaření příliš nedostanu.
Kromě naší Ohře jezdím chytat ke kamarádovi do jeho
srubu na Nežárce do jižních
Čech a tam jsem prožil i první
týden povodní v roce 2002.
Místo rybaření jsme drželi
hlídky a pomáhal jsem tam
s úklidem, ale potom jsem
přerušil dovolenou, bylo mne
zapotřebí v našem kraji,“
vzpomíná Miroslav Řebíček.
I když se zdá, že v programu
krajského radního nezbývá
volná už ani jedna minuta,
opak je pravdou. Má velmi úzký vztah k výtvarnému umění, dobré hudbě a také četbě.
„Už od malička jsem zvyklý usínat s knížkou
a v současné době mám na nočním stolku
u postele rozečtenou knihu básní Františka
Novotného Blažení, Blažení, Blažení,“ uzavírá Miroslav Řebíček.

V březnu se uskutečnilo již čtvrté z řady neformálních setkání radního Ústeckého kraje
Pavla Koudy s řediteli středních škol. Tentokrát vedla jeho cesta na Lounsko, kde se
mimo jiné setkal i s ředitelkou Střední zemědělské školy Žatec Evou Klímovou. V rámci
těchto výjezdů se Pavel Kouda, který je v krajské radě zodpovědný za oblast školství,
seznamuje se specifickou problematikou školství v jednotlivých regionech Ústeckého
kraje.

Velikonoční svátky se v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje připomněly výstavami,
které tu uspořádali klienti několika zařízení sociální péče z regionu. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička navštívil výstavu Domova sociální péče Skalice,
který představil své tradiční maxikraslice malované na skořápky kachních vajec, vyšívané ubrusy, dekorační dečky a další výrobky s velikonoční tematikou. Vedle Skalických se
přijeli svými výrobky z pracovních rehabilitací pochlubit klienti Diagnostického ústavu
sociální péče Čížkovice, Domova na zámku z Liběšic a Diakonie Litoměřice.
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