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Možnost seznámit se s fungováním a vybavením záchranné služby měl hejtman
Ústeckého kraje například koncem ledna,
kdy navštívil záchranku v Mostě. Zdravotníkům zde předal jeden z nových defibrilátorů. Těchto přístrojů, které slouží k obnově
srdeční činnosti, koupil kraj šest. Kromě
Mostu byly namontovány do vozidel záchranky v Kadani, Chomutově, Žatci, Lounech a Podbořanech a kraj za ně zaplatil 2,1
milionu korun.
Dalším novým vybavením, kterého by se
měly záchranné služby během letošního
roku dočkat, budou nové sanitní vozy – Rada Ústeckého kraje na základě výběrového
řízení již rozhodla o jejich nákupu. Čtyři nové
sanitky, za které kraj zaplatí více než sedm
milionů korun, by měly být k dispozici nejpozději do konce srpna. „Předpokládám, že
nových sanitních vozů se jako první dočkají
na Vejprtsku a Šluknovsku. Jsou to problematické oblasti a tamní záchranné služby
potřebují posílit. O účinnosti zásahu záchranářů rozhoduje především čas. Našim cílem
je proto zajistit, aby záchranáři dokázali dojet
k místu nehody do patnácti minut, jak to
určuje zákon,“ poznamenal hejtman.
Ke zlepšení fungování zdravotnické záchranné služby v kraji by měla přispět i její
reorganizace, která probíhá na počátku roku.
Jednotlivé okresní záchranky byly od prvního ledna sloučeny do jediné organizace
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje. I když se jedná především o změnu
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Jak se vám líbil
1. ples Ústeckého kraje?

Ústecký kraj
v číslech
Souhrn příjmů kraje v roce 2004
7, 563 milionů korun.
Souhrn výdajů kraje v roce 2004
7, 803 milionů korun.
(rozdíl bude pokryt z peněz, které
kraj ušetřil v loňském roce)
Předpokládané výdaje v roce
2004 (v milionech korun):
❍ Doprava
❍ Školství
❍ Tělovýchova,
zájm. činnost

512
5 613
54

❍ Kultura, cestovní ruch

133

❍ Regionální rozvoj

177

❍ Životní prostředí

21

❍ Sociální věci,
zdravotnictví
❍ Krizové řízení, IZS

ro Ústecký kraj je zdravotnická záchranná služba v oblasti zdravotnictví
jednou z hlavních priorit. Vyplývá to především z její klíčové úlohy při řešení
mimořádných situací, kdy je ohrožen lidský život. Kraj záchranky bohužel převzal
od okresů v neutěšeném stavu. Jednotlivé
oblasti se lišily co se týče vybavení, financování i zázemí. „Asi nejhůře je na tom
Litoměřicko, kde nemáme vlastní lékaře
ani vybavení a záchranná služba je tam
zajišťována na základě smlouvy s místními nemocnicemi. Nedá se ovšem říct, že
by naše vlastní záchranky v ostatních
okresech byly bezproblémové. Osobně
jsem se přesvědčil o tom, že do jejich
vybavení musíme nadále investovat,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

797
7

❍ Vnitřní správa

210

❍ Ostatní

279

Záchranářům v Mostě předal defibrilátor hejtman Jiří Šulc osobně. Ostatních pět přístrojů bude sloužit pacientům v Kadani, Chomutově, Žatci, Lounech a Podbořanech
organizační a občané ji nijak nepocítí, měla
by postupně přispět ke zlepšení fungování
celého systému záchranné služby. Postupně
by měla být odstraněna například nejednotnost záchranek v oblasti radiového spojení
nebo technického vybavení. „Změnit by se
měl i systém zálohování výjezdových skupin. Další důležitou věcí je pochopitelně
personální posílení záchranné služby, a to
především na lékařských místech. Bohužel
krajských rozpočet je velmi napjatý a i když
víme, co všechno by bylo potřeba teď hned
udělat, musíme každou korunu dvakrát

obrátit než ji utratíme,“ posteskl si hejtman.
Kromě omezeného rozpočtu naráží kraj
v poslední době v souvislosti se ZZS také na
problém spojený s požadavky Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP) vůči krajským
záchrankám. VZP totiž po záchrankách
v Ústeckém kraji požaduje navrácení části
peněz, které jim vyplatila v letech 2001 až
2003 za provedené léčebné výkony. O této
záležitostí v současné době jednají s kraji
a VZP ministerstva financí a zdravotnictví
a věcí se z podnětu Středočeského kraje
zabývá i soud. Dopad těchto snah VZP na

Zamyšlení Pavla Tošovského:
Kraj chce jít státu příkladem
J

edním z měřítek, kterým je podle
mého názoru možné posuzovat úspěšnost práce krajských samospráv, je jejich
hospodaření. Jako člen krajské rady zabývající se oblastí financí a investic mohu
celkem fundovaně srovnávat například to,
jak se ve věcech peněz a ekonomiky
chová kraj a jak k nim přistupuje stát.
Myslím, že i moji koaliční partneři ze sociální demokracie ve vedení kraje by mi
dali za pravdu v tom, že stát by se mohl
od krajských samospráv co se týče hospodaření mnohému přiučit.

na které nemá. Osobně jsem proti tomu,
abychom se zadlužovali a myslím, že to
vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům z uplynulého roku ani nebude nutné.
V případě, že by si kraj opravdu potřeboval
půjčit, nic mu v tom nebrání. Na sklonku
minulého roku bylo naše hospodaření
posuzováno nezávislou odbornou firmou
a z tohoto hodnocení vyšel Ústecký kraj se
ctí a získal nejlepší možné hodnocení. Naproti tomu stav státních financí je pro mě
odstrašujícím příkladem, jak se hospodařit
nemá. Současná vláda, která stále víc roztáčí nebezpečnou spirálu zadlužování, by měNa rozdíl od státu, který loni hospodařil la k budoucnosti přistupovat zodpovědněji.
opět s deficitem, náš krajských rozpočet Kosmetické úpravy, které provádí, rozhodně
skončil přebytkem, který nám poslouží jako nepovažuji za nijak podstatnou reformu.
rezerva pro letošní rok. Přirovnal bych naše
Na rozdíl od vlády, která zadlužuje nejen
nakládání s penězi k chování rozumně hos- nás všechny, ale už i naše děti a vnoučata,
podařící rodiny, která ví, že utrácet může jen nechceme jako zástupci kraje nechat dluhy
tolik, kolik si vydělá. Taková rodina si nebu- ani svým nástupcům v zastupitelstvu, kteří
de půjčovat na drahou dovolenou v cizině přijdou po letošních volbách. Rozhodně
a pokud nemá peníze, uskromní se a poje- bych chtěl, aby budoucí krajští zastupitelé
de pod stan někam k rybníku. Na rozdíl od měli lepší startovní pozici než my a snažím
státu se proto kraj nebude vrhat do investic, se proto se svými kolegy udělat maximum.

Stát nám naší roli v počátcích
fungování krajů rozhodně neusnadnil. Připomenu v této souvislosti například dluhy, které na
nás převedl spolu s bývalými
okresními
nemocnicemi.
I když se nám spolu s ostatními kraji podařilo tlakem na
poslaneckou sněmovnu docílit toho, aby stát tyto závazky uznal za své a na oddlužení přispěl,
stálo nás to zbytečně mnoho času a úsilí,
které jsme mohli vynaložit jinde. Problém, na který pak v oblasti zdravotnictví
a jeho financování narážíme soustavně, je chybějící státní zdravotní koncepce. Jen těžko můžeme provádět
reformu zdravotnictví v rámci kraje,
jestliže taková reforma chybí na celostátní úrovni. A to se bohužel netýká
jen oblasti zdravotnictví.
Ing. Pavel Tošovský,
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

rozpočet kraje by nebyl nijak malý. Kromě
vymáhání údajného dluhu se totiž pojišťovna snaží změnit systém hrazení výkonů
u všech ZZS na výkonový, což by v praxi znamenalo, že kraj bude muset na zabezpečení ZZS doplácet víc. „V podstatě jde o to, že
pojišťovna se snaží od nás získat prostředky, které měly uhradit okresní úřady. Pokouší se zpětně změnit pravidla, na základě kterých hradila ošetření pacientů a požaduje
od našich záchranek přibližně 12 milionů
korun. Něco takového je pro nás pochopitelně nepřijatelné,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Stručně z jednání rady kraje
☛ Ústecký kraj podpoří nadcházející ročník Závodu Míru a poskytne příspěvek na
organizační a technické zajištění 7. etapy
195 000 Kč, která povede z velké části
krajem.
☛ Kraj nakoupí pro svoje školská zařízení
výpočetní techniku a příslušenství, celkem
140 ks pracovních stanic včetně operačního systému za 4 miliony korun.
☛ Ústecký kraj se zúčastní společné prezentace na akci Open Days Brusel, kde se
budou prezentovat zastoupení evropských
regionů sídlících v Bruselu širší veřejnosti.
☛ Kraj hledá nového ředitele pro Dům
dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Krajská
rada na své schůzi jmenovala konkursní
komisi pro konkursní řízení a stanovila
podmínky pro výběrové řízení.

☛ Krajský úřad bude mít v letošním roce maximálně 415 zaměstnanců. Rada
o počtu zaměstnanců rozhodla poté, co
se seznámila se zprávou ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Jiřího Kubrichta o činnosti odborů Krajského úřadu.
KÚ ÚK má v současné době 18 odborů
a jeden útvar.
☛ Zastupitelstvo schválilo zánik mandátu
zastupitele ing. Miroslava Bauera dnem
5. února 2004. Mandát člena Zastupitelstva Ústeckého kraje získal náhradník
z kandidátní listiny KSČM ing. Jaroslav
Dubský z Krupky dnem 6. února.
☛ Do manželství vstoupil dne 17. ledna
2004 krajský zastupitel Vlastimil Balín. Ve
Znojmě pojal za manželku Hanu Svobodovou.

Rozvojové programy kraje
Krajské zastupitelstvo schválilo Rozvojové
programy Ústeckého kraje pro rok
2004. „Protože se kraj choval v minulosti
jako dobrý hospodář, může nyní rozdělit
více peněz. Prioritu dostane budování
technické a dopravní infrastruktury a rozvoj podnikání v obcích. Předpokládám
velký zájem o tyto programy, stejně jako
tomu loni,“ konstatoval předkladatel návrhu náměstek hejtmana Pavel Tošovský.
Jde o čtyři konkrétně zaměřené programy:
● Program ekonomického rozvoje 2004
je zaměřen na rekonstrukci a přípravu
stávajících zanedbaných a nevyužitých
objektů a ploch pro podnikání a budování technické a dopravní infrastruktury navazující na tyto objekty a plochy.
Příjemcem podpory budou obce
Ústeckého kraje a v rámci dotací bude
rozděleno 32,5 milionů korun.
● Program podpory lidských zdrojů
2004 je zaměřen na podporu vzdělávání, budování center moderních technologií a tvorbu vzdělávacích programů. Příjemcem podpory jsou obce
Ústeckého kraje a příspěvkové organizace zřízené obcí, příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem, vysoké

školy, podnikatelé se sídlem na území
Ústeckého kraje a nestátní neziskové
organizace. Finanční rámec programu
činí 8 milionů korun.
● Program podpory rozvoje obcí 2004 je
zaměřen na projektovou přípravu obcí
na využívání vnějších zdrojů a dále na
zpracování územně plánovací dokumentace obcí. Z tohoto programu
bude rozděleno 10,25 milionů korun.
● Program rozvoje cestovního ruchu
2004 je zaměřen na záchranu architektonického a kulturního dědictví pro
cestovní ruch a komplexní projekty budování infrastruktury cestovního ruchu.
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace Ústeckého kraje, obce
Ústeckého kraje, jimi zřízené příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace a podnikatelé. Finanční rámec programu činí 30 milionů korun.
Tyto rozvojové programy budou financovány z prostředků Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Podrobnosti a závazné termíny pro podání žádostí najdete
na internetových stránkách Ústeckého
kraje (www.kr-ustecky.cz) v sekci Dotace
a granty.

Ceny rostou i v ústavech
Vyšší úhrady za nezbytné služby a stravu
čekají klienty všech zařízení sociální péče.
Stanovilo je Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškami, které nabyly platnosti 1. února tohoto roku. Zvýšení těchto
příspěvků se nevyhnulo ani ústavům sociální péče Ústeckého kraje, v kterých žije
přibližně tři tisíce klientů. Ministerstvo stanovilo nové ceny nezbytných služeb z 60
na 63 koruny za jeden den a v další
vyhlášce stanovilo rozmezí, v rámci které-

ho mají být navýšeny denní platby za
stravné. Odbor sociálních věcí Ústeckého
kraje v průběhu ledna vypočítával pro své
ústavy sociální péče nové výše úhrad
stravného, vycházející z možností klientů
a také požadavků ústavů. Některá zařízení
měla takzvanou stravovací jednotku, tedy
výši poplatku klienta na stravu v jednom
dni, stanovenu tak nízko, že nezbytné
nákupy potravin neúměrně zatěžovaly
hospodaření organizace.

Přihlašte své stránky!
Ústecký kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže Zlatý erb 2004 a vyzývá všechny
města a obce, aby přihlásily své webové
stránky. Zlatý erb je soutěží o nejlepší
webové stránky a elektronické služby

měst a obcí, poprvé se uděloval v roce
1999 a dosáhl popularity nejenom v ČR,
ale i ve světové soutěži ve Stockholmu.
Podrobnosti o soutěži najdete na www.krustecky.cz včetně instrukcí pro přihlášení.

Prezentace kraje na internetu
Web kraje nežádá barvy, ale informace
Řadu kladných ohlasů obdržel Ústecký kraj
za svoji internetovou prezentaci na stránkách www.kr-ustecky.cz. Občané většinou
chválí snadný přístup k informacím o dění
v našem kraji a o práci zastupitelských
orgánů, nicméně mají i výhrady, například
k barevnosti stránek. „Zdánlivou nebarevnost našich internetových stránek nepovažujeme za jejich vadu. Jejich design vychází z barev použitých v logu Ústeckého
kraje a respektují – řekněme – standard
jisté oficiality úředních sdělení. Neboli lidé
u nás hledají hlavně informace a ty jim
nabízíme. Nic neprodáváme, takže nepotřebujeme poutat pozornost hýřivými barvami. Informací v decentním balení ale
nabízíme dostatek a každý den přibývají
nové. Nic zásadního nám na webu nechybí,“ vysvětluje tisková mluvčí Ústeckého
kraje Romana Konečná. Dodává, že krajské webové stránky jsou ve výstavbě,

v současné době se dokončuje systém
přehledného a logického zařazování dokumentů. V současné době je již hotova
sekce pro investory, návštěvníky kraje
a novináře, zbývá dokončit sekce s informacemi pro občany, obce a příspěvkové
organizace kraje. „I přesto však aktualizujeme webové stránky třikrát denně, každý
den přibude v průměru pět až dvanáct
nových dokumentů z různých odborů krajského úřadu. Agenda činností je však
velmi obsáhlá, jsem si vědoma například
obtížného a nepřehledného vyhledávání
zejména v usneseních krajských rad a
zastupitelstev, ale i to je jeden z problematických bodů, který bude vyřešen.
Podrobnosti z jednání zastupitelských
orgánů jsou zatím přístupné v sekci Tiskové zprávy,“ dodává R. Konečná. Zbývá
dodat, že webové stránky Ústeckého kraje
mají adresu www.kr-ustecky.cz.

Odešel politik
Zastupitelé Ústeckého kraje na svém únorovém jednání uctili památku ing. Miroslava Bauera, který nečekaně zemřel ve čtvrtek 5. února. Po celou dobu existence
Ústeckého kraje zasedal v lavici vyhrazené
pro Komunistickou stranu Čech a Moravy
a v jeho osobě odešla výrazná osobnost
opozičního politika. Ing. Miroslav Bauer se
narodil 29. ledna 1947 v Praze. Od roku

1974 žil v Ústí nad Labem se svou ženou
Věrou. Vychoval dvě děti, syna Jana a dceru Šárku. Zastával řadu funkcí ve veřejné
správě a samosprávě a od roku 1998 byl
asistentem senátora Jaroslava Doubravy.
Tichou vzpomínku věnovali zastupitelé
Miroslavu Bauerovi nejenom u pietního
tabla v předsálí, ale také před začátkem
jednání chvilkou ticha.
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Můj názor
Oddlužení nemocnic vidí zastupitelé jako
součást problému krajského zdravotnictví
Ú
stecký kraj rozdělil na sklonku minulého roku mezi zadlužené nemocnice, které převzal od zaniklých okresních
úřadů, bezmála 224 milionů korun. Jednalo se o první část z 287,5 milionů, které
kraj celkem dostane od státu. Uvolnění
těchto finanční prostředků podmiňovalo
Ministerstvo financí tím, že se kraj připojí
k memorandu o oddlužení nemocnic.
V memorandu se kraj zavázal, že nebude
po státu nárokovat ve věci bývalých okresních nemocnic další peníze a že přidělené
prostředky přednostně použije k úhradě
dluhů vzniklých v době kdy nemocnice
spravoval prostřednictvím okresů stát.

Návrhy však neočekávám jen od ředitelů
nemocnic. Kraj nemá jinou přímou vazbu
na řízení nemocnic než přes jejich ředitele
a proto zřídil dozorčí rady nemocnic. Ty mají
nejen dohlížet na způsob a výsledky hospodaření z pohledu kraje, ale každá dozorčí
rady v nemocnici má kompetenci přijít
i s určitými návrhy a doporučit zastupitelům,
jaká opatření by měla být přijata, abychom
vyrovnaného hospodaření docílili.
Při rozdělování těchto peněz mezi zdravotnická zařízení se však nemůžeme zabývat
jen nemocnicemi. Prioritou kraje by podle
mě měla být zdravotnická záchranná služba,
jejíž systém je potřeba výrazně posílit, a to
jak organizačně, tak i technicky. Podle osobních zkušeností, které mám například
z Mostecka, vím, že personálně, kvalitou lidí,
jsou na tom záchranky velmi dobře. To, co
jim někdy brání v poskytování ještě kvalitnější pomoci, je technika, ať automobilová
nebo přístrojová. Proto by část peněz měla
jít právě do záchranek.

Loni v prosinci krajští zastupitelé schválili
rozdělení peněz a také základní principy
tohoto procesu. Více než 176 milionů korun
bylo přiděleno na úhradu dluhů nemocnic,
dalších přibližně 35 milionů korun také
dostala podle počtu lůžek zdravotnická zařízení, kterým nebylo možné přidělit peníze
podle principů oddlužení. Zastupitelé také
přidělili 12 milionů korun zdravotnickým Tomáš Jelínek,
záchranným službám. O rozdělení zbývají- zastupitel Ústeckého kraje (Sdružení
cích 65 milionů korun by měli radní a zastu- pro zdraví, sport a prosperitu)
pitelé Ústeckého kraje rozhodnout v průběhu března.

974 000 korun. Další část peněz na oddlužení by měla přijít počátkem letošního roku.
Ani v součtu však tato částka v žádném případě neřeší celkovou situaci v oddlužování
nemocnic a kraje tak čeká další boj o finanční prostředky pokud má krajské zdravotnictví fungovat.
Další problém se například narodil u zajišťování a financování lékařské služby první
pomoci, chcete-Ii ambulantní pohotovostní
péče.Tato problematika není dostatečně
řešena legislativně. Kraj ani obce nemají
povinnost, s výjimkou povinnosti morální,
tuto službu občanům zajišťovat. Je neuvěřitelné, že stát a zdravotní pojišťovny zapomněly na své občany a klienty. Kraji a obce,
starejte se!
Domnívám se, že některé náměty k řešení od zainteresovaných odborníků, jako je
myšlenka, že by každý občan měl v případě
potřeby vyhledat svého lékaře, který je
vázán Hipokratovou přísahou a musí jej

Vlastimil Doležal,
člen Rady Ústeckého kraje (ODS)

ošetřit i ve svém volném čase, nejsou zatím
v našich podmínkách použitelné, stejně jako
některé modely ze sousedních států. Většina našich lékařů nemá ordinaci ve svých
domech, ale střediscích. Proto model ambulantní pohotovostní péče musí vycházet
Oddlužení nemocnic zřizovaných krajem z našich podmínek a musí reagovat na
považuji ze strany státu za správný krok, nic- uspokojování potřeb občanů Ústeckého
méně vlastní provedení záměru již tak kraje. Tady nepomůže hledání řešení jinde,
správné není. Jako problematické hodnotím budeme se muset postarat sami, možná by
rozdělení nemocnic na ty, které přešly pod stálo za úvahu, podívat se do nedaleké
Předpokládám, že při rozdělování druhé Ústecký kraj k 31. 12. 2002 a vztahuje se na minulosti, kdy tato služba občanovi fungočásti peněz na oddlužení nemocnic by měl ně oddlužení, a na ty ostatní. Vlastní prove- vala celkem spolehlivě. Tady je na kraji, jak
kraj postupovat obdobně jako v prosinci. dení tohoto aktu není také možno provádět využije své možnosti iniciovat změnu v záMěl by tedy dát prostředky nemocnicím, bez stanovení jasné koncepce využití zdra- koně.
které převzal s dluhem od státu. Otázkou je, votnických zařízení Ústeckého kraje. Za
K 1. 1. 2003 byly na kraje převezda by měl peníze rozdělovat podle výše správné bych též považoval poskytnutí
deny nemocnice v rámci reformy
dluhu nebo podle kriteria počtu lůžek. financí těm nemocnicím, které jsou nezaOsobně se domnívám, že to bude asi kom- dlužené, nicméně tak jako většina zdravotveřejné správy zároveň s jejich
binace obou těchto postupů.
nických zařízení mají problémy s včasností
dluhy ve výši přibližně šesti miliV souvislosti s rozdělováním těchto peněz plateb od některých zdravotních pojišťoven.
ard korun – jenom zařízení převeby nás ale v této chvíli měla spíš zajímat
dená na Ústecký kraj byla zatížebudoucnost. Musíme zajistit, aby pod zřizo- Květa Rybárová,
na kumulovanou ztrátou 939 milivatelstvím kraje dluhy nejenom dál nenarů- zastupitelka Ústeckého kraje (KSČM)
onů korun (z toho 316 milionů
staly, ale aby se zdravotnická zařízení dostaZdlouhavé a nelehké jednání hejtmanů
korun tvořily jejich závazky dodala do vyrovnaného hospodaření. To je podle všech krajů donutilo vládu k alespoň částečvatelům po lhůtě splatnosti). Kraj
mě dosažitelná meta a dokázala to i prove- nému oddlužení nemocnic, které přešly
převzal 18 zdravotnických zařízedená analýza hospodaření v některých pod kraje. K částečné úhradě dluhů zdraní, z toho 6 nemocnic; Masarykonemocnicích. Chtěl bych, aby jednotlivé votnických zařízení zřizovaných bývalými
nemocnice předložily konkrétní návrh, jak okresními úřady byly zatím přiděleny Ústecvu nemocnici již zřizoval dříve.
vyrovnaného hospodaření dosáhnout.
kému kraji finanční prostředky ve výši 223

Ucho politika naslouchá
Na tomto místě najdete odpovědi na svoje otázky. Krajští zastupitelé budou v této rubrice
pravidelně obracet své ucho směrem k občanům. Pokud se chcete zeptat na určitou problematiku z našeho regionu, pošlete nám svou otázku. Můžete ji zaslat buď na elektronickou
adresu konecna.r@kr-ustecky.cz, nebo poštou na adresu uvedenou na 4. straně této přílohy.
Se stavem silnic v našem kraji nejsem na opravy i nad běžně dohodnutý rámec.
Samozřejmě že i letošním roce s opravajako řidič vůbec spokojený. Zajímalo by
mi silnic II. a III. tříd počítáme. V letošním
mne, kdy se dočkáme jejich oprav?
Josef Hajný, Litvínov

ně čtyřiceti komunikacích. Zkušenosti z minulých let ale ukazují, že oprav bude provedeno více; za rok 2003 jsme na našich
silnicích provedli opravy za 118 milionů
korun, i přesto že původně určená částka
byla počátkem roku srovnatelná s tou
J. Foldyna, náměstek hejtmana
letošní.
zodpovědný za dopravu:
Je dobré, že o těchto penězích máme
Silnice patřící Ústeckému kraji, tedy silnis kolegy z ostatních politických stran jasno
ce II. a III. tříd, to je nekončící krajské téma.
a že všichni vnímáme, že kvalitní fungující
Dostali jsme je od státu v žalostném stavu
dopravní infrastruktura je nezbytná pro roz– komplexní opravy by stály 2,5 miliardy
voj kraje a jeho sociální stabilitu.
korun. Ukazuje se, že byly všemi předchoNejhorší silnice máme – jak podle zpráv
zími vládami zanedbávané. Od podzimu
renomovaných firem které nám zpracovároku 2001, kdy tyto silnice našemu kraji
valy podrobné analýzy, tak i podle zpráv
patří, jsme od státu na jejich údržbu dostaPolicie ČR – ve Šluknovském výběžku. Po
li jen zlomek toho, co bychom na jejich
tomto roce ale budou motoristé, alespoň ti
opravy potřebovali a velmi malou část
soudnější, spokojenější. V loňském roce
z toho, co jsme požadovali. Situace se lepší
jsme se vyrovnávali se škodami, které
až v posledních letech, kdy se nám daří
napáchala povodeň, kdežto nyní se můžeúspěšně vyjednávat s ředitelstvím Státního
fondu dopravní infrastruktury, které chápe roce je na ně vyčleněno téměř 87 milionů me soustředit na další oblasti. Zaměříme
potřeby tohoto regionu a umí v případě korun, z toho 30 milionů z rozpočtu kraje, se na silnice, po kterých jezdí autobusy, lidé
okamžité potřeby zareagovat a najít peníze za které chceme provést opravy na přibliž- do práce a děti do škol.
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Britská firma připravuje pro kraj recept
na obnovu nevyužitých průmyslových areálů
postup navrhovaný projektem. Pro vybrané
lokality se budou dále zpřesňovat potřebné
informace nezbytné pro ověření možností
tržního a finančního využití, sestavení návrhu modelu financování nebo sanace ekologických zátěží. Později budou vybrány dvě
lokality, u nichž bude dokumentace zpracována na úrovni nutné pro čerpání dotací
z evropských strukturálních fondů.
„Britská firma předá nám a CzechInvestu
jakousi kuchařku se sadou univerzálních
receptů na nejvhodnější a také nejvýhodnější regeneraci a další využití těchto lokalit.
Já osobně považuji tento projekt za jeden
z nejdůležitějších pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje,“ upřesnil Jan Sixta.
I přesto, že projekt regenerace brownfields
již postoupil do další fáze, odbor hospodářské strategie krajského úřadu dále shromažďuje informace o lokalitách typu brownfields v Ústeckém kraji.
Vlastníci takových pozemků nebo areálů je
Evropskému projektu zaměřenému na strategie regenerace brownfields věnuje Ústecký mohou do krajské databáze brownfields
kraj velkou pozornost, ostatně je jedním ze dvou krajů, kde se tyto demonstrační projek- zanést sami pomocí dotazníku, který najdou
na internetových stránkách Ústeckého kraje
ty připravují
(www.kr-ustecky.cz) v sekci Investor. Tato
Ústeckém kraji se v současné době
„V Ústeckém kraji jsou stovky takových sekce přibližuje návštěvníkům nejenom
úspěšně rozvijí projekt zaměřený na objektů; vedle opuštěných továren mezi ně strategii regenerace brownfields, ale také
strategie regenerace brownfields v České můžeme zařadit například opuštěné země- definuje lokality tohoto typu a kromě již zmírepublice. Jedná se o postupy, které vrátí dělské usedlosti, samozřejmě i průmyslo- něného dotazníku přibližuje i jejich databázi
vybrané zdevastované, nefunkční a opuš- vou zónu Triangle, někdejší vojenské letiš- v kraji. Vyplněním dotazníku se příslušné
těné průmyslové areály pro hospodářské tě,“ uvedl vedoucí odboru hospodářské stra- území stane součástí databáze brownfieldů,
využití. Projekt připravuje britská firma tegie Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan se kterou bude dále pracovat jak tým experParsons Brinckerhoff, podílí se také Minis- Sixta. V první fázi práce byl pořízen prvotní tů společnosti Parsons Brinckerhoff, tak pozterstva financí, životního prostředí a vlád- soupis lokalit, doplněný o vlastníky jednotli- ději odbor hospodářské strategie KÚ ÚK.
ní agentura CzechInvest. Celý projekt je vých brownfields. Bylo vytipováno asi 160
financován z prostředků EU, konkrétně lokalit typu brownfields, poté proběhl před- Projekt třídění bioodpadů
z dotační agendy Phare 2001 a měl by výběr deseti míst, která budou sloužit jako
stát přibližně 1,75 milionů euro.
pilotní a na nichž bude demonstrován další v Bílině zaujal ministerstvo
Mezi šestnáct projektů, které budou nabídnuty partnerskému ministerstvu Holandska,
zařadilo Ministerstvo životního prostředí ČR
krajskou studii o účinnosti třídění biologicky
V prosinci loňského roku zahájila firma SKD 29,9 milionů korun. Z těchto financí se
rozložitelného odpadu, realizovanou od
Průmstav, a. s., vybraná Radou Ústeckého uhradí úpravy kanceláří a celá budova bude
října 2003 Krajským úřadem Ústeckého
kraje, rekonstrukční práce v budově „B“ sídla vybavena novými instalačními rozvody
kraje ve spolupráci se společností EKOKrajského úřadu v Ústí nad Labem. V prů- vzduchotechniky, elektroinstalací, rozvodů
DENDRA v Bílině. Se záměrem ministerstva
běhu třicetidvou týdnů tu proběhnou sta- tepla, vody a počítačovou sítí. Veškeré proseznámili Krajský úřad Ústeckého kraje
vební úpravy, které výrazně změní zejména story budou pro veřejnost v objektu ze
zástupci společnosti Tebodin Consultans &
interiér budovy – z venkovních úprav, které sedmdesátých let přestavěny s ohledem na
Engineers z Holandska a její dceřinné orgabudou na první pohled viditelné, objekt snadný přístup osob s tělesným postižením,
nizace Tebodin Czech Republic, s.r.o.. Jedná
čeká například kompletní výměna oken. Pro což si mimo jiné vyžádá i komplexní rekonse o mezinárodní pilotní projekt, realizovacelou akci vyčlenilo krajské zastupitelstvo strukci stávajícího výtahu.
ný na základě smlouvy o spolupráci mezi
ministerstvy životního prostředí Holandska
a ČR. „Pokud by náš projekt ministerstvo
vybralo, bílinská studie by byla rozšířena
i na sídlištní a případně i centrální zástavbu
Přes 12,9 milionů korun získal v uplynulých
Bíliny tak, aby bylo zapojeno minimálně
dnech Ústecký kraj v dražbách nepotřebné1000 obyvatel města oproti dnešním dvaho zbytného majetku, pořádaných v prostoatřiceti domům v městské části Výsluní.
rách krajského úřadu mosteckou realitní
Mohli bychom zjistit, jaký je zájem o sběr
agenturou REAL Capital s.r.o.. V souladu
bioodpadu v různých typech městských
s pravidly pro prodej nemovitostí a jejich
zástaveb,“ přiblížil záměr náměstek hejtmačástí z majetku Ústeckého kraje byly zájemna Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna.
cům nabídnuty pozemky a nemovitosti za
Případný výběr bílinského projektu a jeho
celkem 12,4 milionů korun vyvolávacích
rozšíření by vedle podrobných informací
cen. Částky ale byly jednotlivými příhozy
o dosažitelné účinnosti třídění komunálního
navýšeny, například mostecký hotel Viktor,
odpadu rozložitelného biologickou cestou
jehož vyvolávací cena byla stanovena na
v podmínkách Ústeckého kraje přinesl také
6,3 milionu korun, byl vyvyšší náklady. Bylo dohodnuto, že krajský
dražen za 8,4 milionu. Napíodbor životního prostředí a zemědělství
navý souboj svedli koupěuvedený návrh projedná se zhotovitelem
chtiví zájemci také o tábor
studie a po upřesnění podmínek a předpov Levíně, jehož cena vzrostla
kládaného objemu potřebných finančních
příhozy o několik set tisíc a byl proprostředků prověří i možnosti financování
dán nejvyšší nabídce za 3,4 milioze strany Ústeckého kraje včetně přislíbenu korun. Vydražena naopak neného příspěvku na realizaci tohoto pilotního
byla vila v městské části Bukov
projektu z partnerské Provincie Jižní Hov Ústí nad Labem, nabízená za
landsko. Následně bude konečná verze
2,6 milionů. Další dražby zbytnénávrhu pilotního projektu předložena MŽP
ho majetku Ústeckého kraje se
uskuteční koncem měsíce dubna, opět Licitátor Ing. Jan Cílek právě přiklepl mos- ČR a zajišťovateli projektů za holandskou
stranu.
tecký hotel Viktor
v prostorách KÚÚK v Ústí nad Labem.

Fotosloupek

V

Dva modely mosteckého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie si
mohou od poloviny února prohlédnout občané ve vestibulu Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Miniatury zachycují původní podobu kostela i to, jakým unikátním způsobem se přesunoval na nové místo v roce 1975. Detailní modely v měřítku 1:25 byly úřadu zapůjčeny z německého parku miniatur Klein –
Erzgebirge Oederan.

Úřad rekonstruuje budovu B

Kraj dražil nepotřebný majetek

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský se 5. února zúčastnil
slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Akademický senát zvolil do této funkce Prof.
Ing. Zdeňka Pavlíka, DrSc. „Těší mě, že do našeho regionu přicházejí lidé
takového formátu a věřím, že to přispěje k dalšímu rozvoji jak samotné fakulty, tak i celé ústecké univerzity. Velmi dobře na mě zapůsobil i projev pana
děkana, ve kterém nastínil možnosti, které se před vysokou školou otvírají
v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie,“ řekl P. Tošovský.

Vzdělávací mimoškolní program směřuje děti k přírodě

Ú

stecký kraj úspěšně rozjíždí program
Mimoškolní výchova žáků zaměřená
na jejich všestranný rozvoj. Od prosince
minulého roku mají žáci základních
a středních škol z Ústeckého kraje v rámci
pilotního ověřování tohoto programu
možnost vyjíždět do vybraných rekreačních zařízení. Od pondělí do pátku se tu
pak věnují například poznávání přírody,
sportu nebo turistice.

vypracoval koncepci nového modelu mimoškolní výchovy a zastupitelé následně rozhodli o tom, že její životaschopnost a zájem
škol o ni bude ověřen v rámci pilotního projektu. Na jeho financování vyčlenili celkem
1,125 milionu korun. Z těchto peněz kraj
pobyty žáků dotuje částkou sto korun na
žáka a den, což je přibližně polovina nákladů na pobyt. Zbylé peníze hradí jednotlivé
školy a rodiče.
V rámci poptávkového řízení kraj loni na
Problematikou mimoškolního vzdělávání podzim vybral provozovatele tří rekreačních
se Ústecký kraj se začal zabývat již v roce zařízení, která se na programu podílejí.
2001. Vedla ho k tomu především snaha Jedná se o Dětskou ozdravovnu v Jetřichonabídnout školám a jejich žákům možnost vicích, AVIS Nové Křečany a NATURU Rumvzdělávacích pobytů, které by netradiční for- burk. Jednou z hlavních podmínek pro
mou přispěly k jejich všestrannému rozvoji. výběr bylo, že zařízení zajistí pro žáky vzděNa rozdíl od zaniklých škol v přírodě je lávací programy s odborným lektorem.
záměrem kraje, aby žáci vyjížděli v menších, Školy si mohou následně program z nabídpřibližně třicetičlenných skupinách a vzdě- ky jednotlivých zařízení samy vybírat. Nabídlávání by nemělo formu klasického vyučo- ka programů je pestrá. Žáci se seznamují se
vání. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy základy první pomoci, poznávají přírodu
Krajského úřadu Ústeckého kraje proto nebo sportují. Například v Nových Křečany

se mohou věnovat také jezdectví nebo se
seznámit s rybářstvím a myslivostí.
Zájem škol je od prosince, kdy se pilotní
program naplno rozjel, značný. Dosud na
týdenní pobyty vyjelo přibližně sedm set
žáků z 29 škol. Větší zájem o program mají
základní školy. Jednotlivé školy, které se programu zúčastní, následně pobyt hodnotí
a předkládají kraji stručnou správu, jak byly
s pobytem spokojené. Ohlas je zatím velmi
pozitivní a je vidět, že kraj se své role prostředníka mezi zařízeními a jednotlivými
školami ujal úspěšně.
Jedinou nevýhodou je bohužel v současné době soustředění všech tří rekreačních
zařízení na sever kraje, což pro školy ze
vzdálenějších lokalit zvyšuje cenu dopravy.
„Do budoucna by se ale mohl počet těchto
zařízení zvýšit a žáci by mohli vyjíždět například i do Krušných hor nebo Českého středohoří,“ řekl Pavel Kouda, člen rady Ústeckého kraje zodpovědný za oblast školství,
mládeže a tělovýchovy.

Košer vínem z chrámeckých vinic si připil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
s Izraelským velvyslancem Arthurem Avnonen při jeho nedávné návštěvě
v Ústeckém kraji. Víno – jediné košer víno, které se v ČR vyrábí – nebylo pro
velvyslance neznámé, při oficiálních akcích se na ambasádě pravidelně
podává. Po ochutnávce se rozhovory věnovaly hospodářství v kraji a možnostem investic.
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Dobré tipy z Ústeckého kraje

Ptáme se Vás

Šluknovsko: ráj pro vandrovníky i pro lyžaře
P

Ústecký kraj má svůj první ples za sebou – jeho „narození“ nebylo zrovna bez problémů, provázela ho nepřízeň médií a spousta zbytečné nedůvěry, ale nakonec se z toho
opovrhovaného dítěte vyklubala akce, na které se více než sedm stovek lidí skvěle bavilo. Připomeňme, že ples Ústeckého kraje se konal v Domě kultury chemiků v Ústí nad
Labem v pátek 6. února a my jsme se zeptali několika hostů: Jak jste se bavili?

ro zájemce o turistu a aktivní odpočinek je velmi atraktivní oblastí našeho
kraje Šluknovsko. Tento nejsevernější výběžek republiky nabízí rozsáhlé možnosti
pro sportovce a milovníky přírody v kteroukoli roční dobu.

kových výklenkových kapliček s kamennými
reliéfy.
Turistickým lákadlem je také rozsáhlá zřícenina Tolštejnského hradu, která dala společnému projektu místních obcí jméno.
Z jejích vrcholových skalisek zpřístupněných
železným schodištěm a lávkou je výborný
Rozvoji turistického ruchu v této oblasti již
rozhled.
po několik let napomáhá společný projekt
Z přírodních pamětihodností, které by náněkolika obcí – Tolštejnské panství. Svazek
vštěvník neměl opomenout, jmenujme
obcí Tolštejn za spoluúčasti Svazku obcí Ke kapli Ukřižování na vrcholu Křížové hory například 588 metrů vysokou Vlčí horu. TenSever úspěšně láká do regionu turisty dovede návštěvníka pozoruhodná křížová to čedičový útvar v blízkosti Krásné Lípy
a představují jím místní muzea, rozhledny, cesta. Tvoří ji jedenáct rokokových výklen- obsahuje vysoké procento magnetovce. Ten
památky, sportoviště nebo samotnou pa- kových kapliček s kamennými reliéfy
způsobuje odchylku magnetické střelky až
nenská přírodu. V rámci programu návštěvo 40o. V roce 1889 zde zbudoval Horský
ník – vandrovník sbírá při návštěvě určitých bízí návštěvníkům opravdu nepřeberné spolek pro nejsevernější Čechy 16 metrů
míst razítka do svého vandrovního pasu. Za množství přírodních i historických památek. vysokou cihlovou rozhlednu s kruhovým
jejich dostatečné množství je následně Jmenujeme například Křížovou horu, které rozhledem.
odměněn pamětními krejcary. Tolštejnské dominuje přestavěná původně dřevěná
Velmi atraktivní je Tolštejnské panství a cepanství organizuje také soutěž o nejlepšího kaple Ukřižování s vysokou věží, podle níž lé Šluknovsko i v tomto zimním období.
vandrovníka a celý projekt má i svého mas- dostala hora nový název a pro kterou se Příznivci bílé stopy mohou zamířit například
kota – legendárního loupežníka Vildu.
stala vyhledávaným poutním místem. Atrak- do okolí Jedlové hory, kde najdou mnoho
Obce mají při přípravě svého projektu na tivní je i samotná cesta ke kapli lemovaná běžeckých tratí. Na samotnou Jedlovou
čem stavět. Tato část Ústeckého kraje na- křížovou cestou, kterou tvoří jedenáct roko- horu vede i lyžařský vlek.

Ing. Jiří Klier, obchodní ředitel firmy Viamont a.s.:
Krajský ples se mi velmi líbil a dobře jsem se na něm bavil. Vše mělo hladký průběh
a bylo organizačně dobře zvládnuté. Vyhovoval mi i výběr zpěváků, díky kterému si
zatancovala i střední generace.
RNDr. Zdeněk Rytíř, ředitel pro komunikaci, Spolek pro chemickou a hutní výrobu:
Ples Ústeckého kraje se mi velmi líbil. Přejemné bylo osobni přivítáni každého příchozího účastníka plesu hejtmanem Jiřím Šulcem. Myslím, že i v programu a vystoupeních
pozvaných účinkujících si každý vybral. Skvěle bylo, ze se podařilo pro dětskou kliniku
vybrat na plese více než 120 tisíc korun. Bylo by dobré zachovat tradici této společenské události.

Potřebujeme úzkou přeshraniční spolupráci, shodli se hejtmani při návštěvě Saska
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel,
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík přijeli
do Drážďan na pozvání Petera Adlera,
poslance saského parlamentu a předsedy jeho parlamentního výboru pro evropské záležitosti. V Sasku diskutovali s tamními zemskými poslanci na téma navázání užšího politického dialogu, neboť obě
strany cítí, že s květnovým vstupem ČR do
EU je třeba navázat užší a přímou přeshraniční politickou spolupráci na úrovni
vyšších celků územní samosprávy. Rozhovory vyvrcholily shodou nad potřebou budoucího podpisu deklarace o politickém
dialogu. Peter Adler (na snímku vlevo)
provedl hejtmany sněmem a nad jeho
maketou podrobně vysvětlil, proč je v budově tolik skleněných ploch. „Chtěli jsme
vyjádřit, že naše politika je jasná a průhledná, každý do ní odkudkoli vidí,“ řekl.

Bez kravaty
Zděnek Lavička: Nebavilo mě hrát prince
N

divadla opilého vojevůdce Thukida v Nejkrásnější válce.“
V současné době můžete Zděnka Lavičku
potkat bez kravaty zejména v zákulisí litvínovského Docela velkého divadla, kde hrají
jeho dcery a pracuje jeho přítelkyně. „Tam
kravatu odkládám a jsem ve svém živlu.
S nostalgií vstřebávám vůně divadelního
zákulisí a divadelních šminek,“ přiznává. Bez
kravaty tohoto politika zastihnete také v záZděnek Lavička je od prvkulisí Severočeské filharmoních krajských voleb jedním
nie nebo při posezeních
z členů krajské rady a v sous přáteli. „To by se mi ale kračasné době zastává místo
vata kolikrát i hodila, vždy
náměstka hejtmana s kompetotiž zabrousíme do politiky
tencemi pro sociální politiku
a jak ji mám na krku, tak jsem
a kulturu. Jak říká, kravatu
si, jak se říká, jistější v kramfsundává skutečně málokdy,
lecích,“ přiznává Z. Lavička.
ale když už ji může odložit,
Někdy se ale člověku nechce
zbaví se jí společně s oblemezi lidi a v takových chvílích
kem, kterému žertem říká
přichází ke slovu další z jeho
politické montérky, a převlékzálib. „Rád se dobře najím
ne se do něčeho pohodlněja napiji, většinou mi totiž na
šího. „Musím konstatovat, že
pořádné jídlo nezbývá čas
ani v mládí jsem nenosil džía odbývám se. Nechci se
ny tak často jako nyní, bohuchlubit, ale vařím dobře, tak
žel ale stále ne tak často, jak
jako většina chlapů; obnáší to
bych si přál,“ říká s úsměvem.
sice spoustu nádobí a titěrMezi lidmi je podle svých slov
ností, ale výsledek – to je
prakticky pořád, ať už ve funkpochutnáníčko,“ říká.
ci, v níž reprezentuje Ústecký
Jak pomalu dopíjíme kafíčko
kraj, nebo jako člen teplickése Zděnkem Lavičkou, hovoho zastupitelstva. „Politik praříme o jeho dvou posledních
cuje prakticky pořád a nemůzálibách. Jednou z nich je
že se vyhýbat ani společenstále turistika, i když po letošským akcím, které pochopitelní dovolené ve Vysokých Tatně bez kravaty absolvovat
rách už cítí, že výstup k Terrynelze. Já jsem na ni ale zvyklý.
ho chatě už nebyl tak samoNosil jsem ji už v době, kdy
zřejmým výkonem jako před
jsem pracoval v litvínovském
lety. A ta další? „Jednou, až
Domě kultury – v Citadele
budu mít více času, chtěl
a později, což považuji za své
bych malý baráček s velkou
nejpříjemnější životní období,
zahradou někde ve Středohov Krušnohorském divadle v Teplicích.“
ji jsem si ve zralejším věku pod vedením ří, na Lounsku nebo Litoměřicku. Založil
Už od svého litvínovského působení začal Rudy Felzmana zahrál například Števu v Její bych si tam zahrádku a s chutí se jí věnoval.
někdejší středoškolský průmyslovák s práv- Pastorkyni, což byl konečně alespoň trochu Na to nyní bohužel čas nemám,“ uzavřel
nickým vzděláním koketovat s pozdější celo- padouch, nebo v inscenaci krušnohorského povídání o svých koníčcích Zděnek Lavička.
áměstka hejtmana Ústeckého kraje
Zděnka Lavičku jsme úplně bez kravaty nezastihli. Když jsme si sedali ke
kafíčku, měl ale uzel této nezbytné součásti mužského společenského oděvu
povolen v uvolněně působící rozhalence.
A stejně nenuceně jako jeho kravata
působilo i povídání o zálibách a koníčcích,
kterých má tento politik celou řadu...

Květinový kotilion připnul na ruku každé ženě, která na ples přišla, osobně krajský hejtman
Marie Růžičková, vrchní sestra dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.:
Ples Ústeckého kraje se mi velmi líbil, já i můj manžel jsem ho hodnotili jako nadprůměrný. Velmi mě potěšil i nápad pořadatelů přispět výtěžkem z dobrovolné sbírky na
nákup monitoru životních funkcí pro naši dětskou kliniku.
Martina Havlová, ředitelka kanceláře vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy:
Skvěle jsem se bavila! A upřímně řečeno, velmi milé a originální bylo i osobní přivítání hejtmana – květinový dárek pro každou ženu, která na ples přišla, byl tím nejlepším
zahájením této vrcholné společenské události. Už se těším na příští rok.
Ing. Jan Pirich, Louny:
Blahopřeji k úspěšnému průběhu prvního representačního plesu Ústeckého kraje.
Nešlo přitom jen o kulturní úroveň, ale zejména o postoj účastníků plesu k veřejné sbírce… Odjížděli jsme z Ústí n. L. do Loun s dobrým pocitem.
(Z mailové pošty.)
Porubiakovi, Litoměřice:
Dovolujeme si s manželkou poděkovat za příjemný večer.

(Z mailové pošty.)

životní láskou – divadlem. „Divadlo mi vyplňovalo prakticky veškerý volný čas. Hlavní
byla činohra a zpěv ve sboru, také jsem ale
fotografoval, trochu filmoval a věnoval jsem
se soutěžnímu společenskému tanci. Divadlo ale postupem času dostávalo navrch. Od
mládí jsem byl obsazován do rolí hezkých
chytrých milovníků v pohádkách, což zaplaťpánbůh přestalo s tím, jak mi odešla venkovní vizáž. Princové mě nebavili, o to radě-

Hosté plesu věnovali na monitor životních funkcí 120 541,10 Kč. Šek na tuto částku po
půlnoci převzala vrchní sestra Dětské kliniky Masarykovy nemocnice Marie Růžičková
Ve veřejné sbírce s mottem „Přispějme k uzdravení nemocných dětí“ se sešlo 120
541 korun. Z výtěžku bude pořízen monitor životních funkcí pro jednotku intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Jak se po několika dnech ukázalo, lidé ochotní přispět na užitečnou věc ještě
neřekli poslední slovo.
Jan Dorant, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Sbírku považuji za smysluplnou věc a rád bych do ní přispěl. Takže věnuji částku
10 000 korun a zároveň vyzývám ostatní zastupitele, kteří na ples nepřišli, aby se přidali a vybranou částku navýšili. Svůj příspěvek dávám dodatečně, protože na ples jsem
nepříšel, mám výhrady k organizaci a nesouhlasím se vstupným zdarma. Tradici plesů
kraje podporuji, ale běžné vstupné na plesy se dnes pohybuje až kolem tisícikoruny na
osobu. Kdyby se na charitu věnoval výtěžek ze vstupného, pak by byly peníze rovnou na
dva monitory pro dětskou kliniku; ale protože sbírka byla anonymní, těch 120 541 korun
je opravdu málo – každý, kdo si zdarma této nákladné akce užíval, přispěl v průměru
pouhými 170 korunami. To je dost málo na tak reprezentativní ples, jakým chce ples
kraje být. Spíš bych čekal, že se budou hosté trumfovat v tom, kdo dá víc, kdo trumfne
dar hejtmanův.

Ústecký kraj děkuje všem, kdo přispěli k úspěchu jeho prvního plesu.
Unipetrol, a.s.
Unipetrol Doprava
Chemopetrol, a.s.
Viamont DSP, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Mostecká uhelná společnost, a.s.
Severočeské doly, a.s.
Drinks Union, a.s.
Chládek a Tintěra, a.s.
Respekt – poradenská pojišťovací firma
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