KOMERČNÍ PŘÍLOHA

INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE
A KRAJSKÉHO ÚŘADU
leden 2004

Strana 2
Je 448,5 milionu korun
na veřejnou dopravu v kraji
hodně, nebo málo?

vychází měsíčně

ročník 3

Fond solidarity je uzavřen,
obce v kraji získaly 518 milionů korun
P

řesně po roce nyní uzavírá Ústecký
kraj čerpání peněz z Fondu solidarity
Evropské unie. „Stoprocentně jsme využili
a rozdělili mezi obce všech 518 milionů
korun, které nám byly z fondu vyčleněny,“
zdůrazňuje nad vyúčtováním hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc.
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Ústecký kraj
v číslech
❍ Ústecký kraj má 819 712
obyvatel, z toho 418 390 žen
a 401 322 mužů
❍ průměrný věk obyvatel
Ústeckého kraje je 38,3 let
❍ rozloha kraje je 5 335 km2
❍ v kraji je celkem 354 obcí,
z toho 46 obcí má statut
města
❍ 79,7 procent obyvatelstva
žije ve městech
❍ na jednoho obyvatele kraje
připadá průměrně hrubý
domácí produkt ve výši
167 727 korun, což je 79,5
procent republikového
průměru
❍ v kraji je evidováno 268 166
osobních automobilů,
23 477 nákladních automobilů a 1634 autobusů
❍ v roce 2002 došlo v kraji
k celkem 13 702 dopravním
nehodám, při nichž bylo 107
lidí usmrceno a 477 lidí zraněno, hmotné škody dosáhly
487,3 milionů korun
Zdroj: Internetové stránky ČSÚ

Otevřením Fondu solidarity reagovala
Evropská unie v lednu 2003 na katastrofální povodně, které postihly Českou republiku
v roce 2002. Jen v Ústeckém kraji tehdy
způsobila velká voda škody za více než 11
miliard korun. Již na konci ledna loňského
roku se hejtman Ústeckého kraje sešel se
zástupci postižených obcí a převzal od nich
první podklady, na jejichž základě pro ně
kraj nárokoval na ministerstvech finanční
prostředky. „Velká voda napáchala v našem
kraji obrovské škody a již během povodní
bylo zřejmé, že nebude v silách kraje, aby
obnovu financoval sám. Myslím, že ve spolupráci s obcemi jsme od samého počátku
udělali maximum pro to, abychom co nejlépe využili možností, která fond skýtal,“ řekl
hejtman Jiří Šulc.
Původní částka 505,3 milionu korun, kterou měl Ústecký kraj z fondu získat, byla na
podzim loňského roku navýšena o 13,585
milionů korun – to se podařilo hlavně díky
jednáním zástupců kraje a ministerstva. Celkem získaly obce z Ústeckého kraje z fondu
518,962 milionu korun. Z toho v I. okruhu,
tedy na financování opatření v rámci státní
podpory obcím a krajům na záchranné
a likvidační práce po povodních, bylo rozděleno 4,748 milionů korun. V rámci druhého
okruhu byly peníze určeny na obnovu
území postiženého povodněmi a z něj obce
získaly 414,21 milionů korun. Jako zvláštní
rezerva bylo pro povodní těžce postižený
Terezín z Fondu solidarity vyčleněno 100
milionů korun. Prostředky byly rozděleny
mezi 43 obcí na základě více než 130 žádostí. Žádosti a podklady k nim předal kraj
na Ministerstvo pro místní rozvoj celkem
v jedenácti souhrnných žádostech, přičemž
první žádost byla na MMR odeslána 7. května 2003 a poslední 31. října 2003.

Přípravě podkladů od obcí pro dotace z Fondu solidarity věnoval v loňském roce Krajský úřad Ústeckého kraje velkou pozornost
Nejvýznamnější část peněz obce použily
na opravu dopravní infrastruktury. Na rekonstrukci povodní poničených silnic, mostů
nebo chodníků v majetku obcí bylo určeno
více než 137 milionů korun, tedy 32 procent všech finančních prostředků. Další část
peněz pak šla na okamžitou sanaci postižených budov, odstranění trosek nebo demolice. Na tyto účely bylo vyčleněno přibližně
28 procent finančních prostředků, což představuje asi 118 milionů korun. Významný
podíl peněz padl také na obnovu kulturních
památek, a to více než 16 procent všech
prostředků, tedy bezmála 70 milionů korun

(velká část těchto prostředků směřovala do
Terezína). Nemalou část peněz si vyžádala
i sanace povodní poškozených říčních
břehů a hrází. Šlo o 63 milionů korun, tedy
15 procent z celkového objemu financí.
Peníze vyčleněné pro Ústecký kraj z Fondu
solidarity byly mezi obce rozděleny na základě 563 faktur. Objem finančních prostředků, které získaly jednotlivé obce, kopíruje
rozsah škod, které utrpěly při povodních.
Nejvíce peněz získal Terezín, včetně rezervy
vyčleněné pro něj se jedná o 247 milionů
korun. Hřensko pak získalo z Fondu solidarity 74 a Litoměřice 40 milionů korun.

Zamyšlení Jana Szántó
nad záchrannou službou v kraji
Z

dravotnická záchranná služba je instituce, která má pro občany našeho
kraje prvořadý význam. Její bezchybné
fungování a hlavně rychlost zásahu rozhoduje o zdraví a mnohdy i životech lidí.
Právě proto já osobně stavím záchranku
mezi prioritami ve zdravotnictví na první
místo a na tom se shoduji i se svými kolegy v radě i zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Zdravotnickou záchranou službu v kraji
jsme převzali od státu ve stavu, kdy v některých okresech nemáme žádné vlastní zázemí a záchranku tam provozujeme na základě smluv s dalšími subjekty. Navíc byla
v jednotlivých (bývalých) okresech silně
nejednotná, ať už jde o radiové sítě nebo
její technické vybavení. Nedostatkem pak
byl i chybějící systém zálohování výjezdových skupin a výrazný podstav personálu
především na lékařských místech. Takový
start je značně nespravedlivý a nefér i vůči
občanům – ti se totiž za všech okolností
musí spolehnout, že se v případě potřeby
dočkají záchranky do 15 minut, ať se zrovna
nacházejí kdekoli.
Proto je sloučení záchranných služeb pod
jedinou krajskou organizaci od ledna letošního roku prvním krokem k postupné nápravě těchto nedostatků. Od této služby v nové
podobě očekávám především to, že nás
posune blíž ke stejně kvalitní a srovnatelné

péči pro všechny obyvatele Ústeckého
kraje. Občané by však žádné jiné změny ve
fungování a práci zdravotnické záchranné
služby neměli pocítit, ostatně v platnosti
zůstávají i obvyklá telefonní čísla tísňového
volání.
Změny uvnitř systému jsou však nutné –
v první řadě se při reorganizaci záchranné
služby zaměříme na problematická území,
například horské Vejprtsko nebo Šluknovský
výběžek. Jsou to oblasti, kde by měla být
záchranná služba v budoucnu jednoznačně
posílena po technické stránce, tedy novým
vybavením a novými vozy. Nyní probíhá výběrové řízení na nákup čtyř
nových sanitních vozů a předpokládám, že právě Vejprtsko a Šluknovsko se jich dočkají jako
první...
Pokud jde o záchranky, soustředíme se nejenom na
hašení problémů, ale i na
nastavení rovných podmínek – například
sjednocení
přístrojového vybavení,
celkovou ekonomizaci provozu a v neposlední řadě také na koordinaci primárních zásahů tak,
aby zasahovala ta výjezdová skupi-

na, která je místu zásahu nejblíže. Jsem si
jist, že kraj jako zřizovatel zdravotnické
záchranné služby obstojí a svým občanům
zajistí službu, která jim v ohrožení života
poskytne profesionální
a rychlou pomoc ať
budou kdekoli.
Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého
kraje zodpovědný za
oblast zdravotnictví

V současné době provádí odbor regionálního rozvoje krajského úřadu, který celé čerpání peněz zabezpečoval, konečné vyúčtování. To musí do konce ledna předložit
Ministerstvu financí České republiky, které
zpracuje celkové vyúčtování fondu pro
Evropskou unii. Zároveň s tím se připravuje
na kontrolu využití dotací, které bude ministerstvo provádět jak na kraji, tak i na jednotlivých obcích. „Při přípravě podkladů pro
tyto kontroly samozřejmě bude kraj obcím
všestranně pomáhat,“ uzavřel kapitolu
s názvem Fond solidarity hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Vážení čtenáři,
první slova přílohy, kterou se právě
chystáte otevřít, si pro tentokrát výjimečně vyhrazuji sama pro sebe. Připravili jsme pro vás čtyři stránky informací o Ústeckém kraji a s železnou
pravidelností vám budeme měsíc co
měsíc předkládat další. Naše partnerství s významnými listy v regionu
(Deníky Bohemia, MF DNES a Právo)
není náhodné – na těchto stránkách
vám chceme především blíže představit ty, kdo hájí vaše zájmy v krajském
zastupitelstvu. S těmito stránkami také
jako byste nahlédli na jednání rady
a zastupitelstva kraje, a proto vždy
necháme politiky zkřížit názory na
významné problémy kraje. Pozornosti
neuniknou ani úředníci Krajského
úřadu Ústeckého kraje a jejich práce.
A část z těchto čtyř stran nabízíme
i vám, takže pokud chcete položit otázku některému z krajských zastupitelů,
pak je tu pro vás rubrika Ucho. To by
totiž právě politici měli mít natočené
směrem k vám, občanům tohoto kraje,
a k vašim potřebám a očekáváním.
Stačí poslat nebo zatelefonovat otázku
a zbytek už zařídíme za vás. A pokud
byste nám chtěli sdělit své nápady,
postřehy či komentáře k textům na
těchto čtyřech stránkách, pak věřte, že
i moje ucho je natočené směrem k vám.
Romana Konečná
tisková mluvčí Ústeckého kraje
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Stručně z jednání rady kraje
☛ Veřejná zakázka „Ostraha areálu průmyslové zóny Triangle“ je uzavřena – rada
kraje vzala na vědomí zápis o otevírání
obálek s nabídkami a také zprávu o posouzení a hodnocení těchto nabídek. Zatím rozhodla o vyřazení jedné nabídky.
☛ Ředitelem příspěvkové organizace
Ústeckého kraje Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště gastronomie
v Teplicích byl s účinností od 1. 2. 2004
jmenován Mgr. Jiří Nekuda.
☛ Nové ředitele bude mít také Ústav
sociální péče Brtníky, Ústav sociální péče
Jiříkov, Ústav sociální péče Stará Oleška,
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách,
Ústav sociální péče Lobendava, Ústav
sociální péče Háj u Duchcova, Ústav sociální péče Česká Kamenice, Ústav sociální
péče Tuchořice a Centrum sociální pomoci Litoměřice. Rada Ústeckého kraje vzala
na vědomí informaci o průběhu výběrových řízení na obsazení těchto funkcí
a jmenovala nové ředitele s účinností od
1. února 2004.
☛ Byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na uzavření smlouvy o převodu
Nemocnice Louny, příspěvkové organizace, z majetku Ústeckého kraje na jinou
právnickou osobu.

☛ Rada kraje vzala na vědomí předloženou informaci o zajištění ambulantní
pohotovostní péče (APP) v Ústeckém kraji
včetně sítě ordinací ambulantní pohotovostní péče od 1. 1. 2004. Konstatovala,
že Ústecký kraj se nezřekl svého podílu
odpovědnosti za zdraví občanů i přesto,
že se jedná o zřejmou kompetenci státu
a kraji nebo obcím tato povinnost nepřísluší. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
upozornil, že města Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Louny, Žatec a Podbořany
dostatečně nedeklarovala ochotu řešit
provoz ordinací s ambulantní pohotovostní péčí v součinnosti s Ústeckým krajem
pro rok 2004, a tím přispívají k nežádoucím dohadům o plynulém zajištění této
lékařské služby ve svých spádových územích v průběhu celého roku. Rada vyzvala zastupitelstva těchto měst k projednání
zajištění APP, a to stejně zodpovědně jako
ostatní města v regionu, která svou spoluúčast na celoročním provozu pohotovostní péče už zcela jasně deklarovala. Hejtman Jiří Šulc připomněl, že na legislativně neukotvenou pozici ambulantních
lékařských pohotovostí upozornil Jihomoravský kraj žalobou podanou k Ústavnímu
soudu ČR.

Deklarace z kraje pro vládu
Deklaraci k připravovanému prodeji hnědouhelných těžařských společností adresovali radní kraje premiérovi české vlády
Vladimíru Špidlovi. V souvislosti se skutečností, že vláda ČR bude v blízké době
pokračovat v posuzování aktualizované
energetické koncepce, upozorňuje na skutečnost, že tím bude učiněn strategický
krok, který dlouhodobě ovlivní nejen celou
zemi, ale ve zvýšené míře se dotkne života Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje
premiéra Vladimíru Špidlu vyzývá, aby
vláda přihlédla k zájmům regionu a přiklonila se k tzv. zelenému scénáři, který dává

Ústeckému kraji lepší perspektivu dalšího
rozvoje, zejména s přihlédnutím k vytvoření podmínek pro nové investice v obnově
energetických zdrojů. Deklarace zdůrazňuje, že stejně významný dopad pro život
v regionu může mít i probíhající privatizace hnědouhelných těžebních společností
a apeluje na pečlivý výběr nového majitele. Region potřebuje strategického investora s dostatečnou zkušeností v těžebním
průmyslu, zejména proto, že sociální stabilita a zaměstnanost v kraji je podmíněna
především dalším vývojem v těžebních
společnostech.

Dotační programy 2004
Rada kraje na svém jednání 14. ledna letošního roku
schválila vyhlášení těchto dotačních programů:
●
●
●
●
●
●

Podpora zdravotnických programů 2004
Protidrogová politika 2004
Program podpory rozvoje aktivit v oblasti v oblasti tělovýchovy a sportu
Sport pro všechny
Program podpory rozvoje aktivit dětí a mládeže v oblasti volného času
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2004
Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 2004

Podrobnosti k těmto programům včetně potřebných náležitostí najdete
na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty – Dotace kraje.

Z úřední desky...
Na úřední desce Ústeckého kraje se
mimo jiné dozvíte, že v regionu máme
novou obec – Loučnou pod Klínovcem.
Jde ale o obec „staronovou“, nový název
bývalé Loučné si vybrali tamní obyvatelé
sami a odhlasovali si ho v referendu,
doprovázejícím loňské hlasování o vstupu

naší země do Evropské unie. Se změnou
názvu obce vyslovilo koncem roku 2003
souhlas Ministerstvo vnitra České republiky. V Loučné pod Klínovcem, nejzápadnější obci našeho kraje, žije na úbočí nejvyšší hory Krušných hor přibližně osmdesát
obyvatel.

Pozvánka
Ke svému letos prvnímu jednání se zastupitelé Ústeckého kraje sejdou ve středu
11. února ve velkém zasedacím sále
Ústeckého kraje. Program jednání bude
zveřejněn 10 dní před datem konání na
úřední desce kraje a úředních deskách

obecních úřadů. Najdete ho také na internetových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz. Připomínáme, že jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje jsou
přístupná veřejnosti a že i vy máte možnost se vyjádřit k projednávaným otázkám.
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Se zajištěním základní dopravní obslužnosti
jsou krajští zastupitelé spokojeni jen částečně

D

louhá a ostrá byla rozprava o podobě veřejné dopravy v kraji pro
letošní rok. Na Krajský úřad Ústeckého
kraje přešla od 1. ledna 2003 tato kompetence z bývalých okresních úřadů a celý
loňský rok se touto problematikou zabýval
odbor dopravy – u každé linky zařazené
do základní dopravní obslužnosti prověřoval její rentabilitu, obsazenost lidmi a mnohá další kritéria. Současně s dopravci
a obcemi předjednával rozsah dopravy
pro tento rok jak v základní dopravní
obslužnosti, kterou hradí stát podle podkladů odsouhlasených krajským zastupitelstvem, tak i v ostatní dopravní obslužnosti, na níž dopravcům přispívají obce.

do výše finančních prostředků přidělených
státem. Musíme mít možnost pozitivně
ovlivňovat situaci zejména malých obcí,
toho bychom se neměli vzdávat.
Stejně tak nehodláme polevit z úsilí prosadit rovnoměrnější hrazení ztrát ve veřejné
dopravě. Jsem přesvědčen, že míra solidarity tady musí být mezi starosty jednoznačně
větší. Zvlášť když v jiných oblastech funguje
– obce se umějí sdružit, když chtějí dosáhnout na peníze z Evropské unie, například
na společnou kanalizaci. Moderní Evropa je
postavena na solidaritě, doprava je stejně
jako ona kanalizace věc společná a starostové nemohou říkat, že tento trend nevidí. Součástí toho ale je také to, že i kraj se
do hrazení těchto ztrát zapojí, což moji kolegové z pravice odmítají.“

S ostrým nesouhlasem se na podzim loňského roku setkala výzva samosprávám,
v níž KÚ ÚK navrhoval, aby obce doplácely Robert Šatník, předseda komise pro
ztráty dopravcům podle počtu obyvatel jed- dopravu Rady Ústeckého kraje (ODS)
notně stanovenou sumou – tedy systém
„spravedlivého příspěvku“. Diskusi uzavřelo
krajské zastupitelstvo na konci loňského
roku – rozsah základní dopravní obslužnosti
v kraji pro tento rok vypracoval odbor dopravy a byl stanoven vzhledem k očekávanému
zvýšení cen pohonných hmot o vyšší DPH
a s přihlédnutím k informacím o tom, kolik
může na její zajištění věnovat stát. Diskuse
na toto téma neutichá ani nyní, názorové
rozdíly o stanovení základní a ostatní
dopravní obslužnosti trvají.
Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje (ČSSD)

„Pětiprocentní rezervu v rozpočtu kraje
nevidím jako nutnost, stačí, aby si rezervu
podržel příslušný odbor. Ostatně, odbor
dopravy, Rada Ústeckého kraje a koneckonců i zastupitelstvo mají dost pák na to, aby
mohli uvolnit příslušnou částku nutnou
k pokrytí nějakých mimořádných výdajů.
Není prostě nutné počítat s nějakým průšvihem dopředu.
Co se týče podoby základní dopravní
obslužnosti v tomto roce, nepovažuji návrh
za špatný, nicméně k dokonalosti má daleko. Minulý stav, z kterého byl nucen vycházet krajský úřad, byl nevyhovující a radikální
změny budou nutné. Krajský úřad už učinil
„Stav, s kterým jsme se celý rok víceméně krok dobrým směrem, když založil akciovou
úspěšně potýkali, je takový, že v kraji jsou společnost IDS (Integrovaný dopravní sysmalé obce, které platí ztráty za celou linku, tém), kde bude jedním z hlavním programů
a přitom jiné obce na trasách těchto linek optimalizace veřejné dopravy, její zlevnění
mnohdy platit nemusí, protože vědí, že a uspoření více finančních prostředků ke
autobus si tam nedovolí nezastavit. Bohužel krytí nutných ztrát.
náš návrh, ve kterém jsme doporučovali
Zlepšení ale nastane, až s úředníky, kteří
sjednocení těchto příspěvků, mnoho obcí mají hlavně dozorovat dodržování platné
odmítlo.
legislativy, bude na stanovení dopravní
Hodně jsme také usilovali o to, aby do obslužnosti spolupracovat tým odborníků.
krajského rozpočtu byla zapracována rezer- Nynější stav, kdy hovoříme o úřednících
va ve výši 5 procent částky, kterou na zá- v kabátech odborníků, dobrý není. My ale
kladní dopravní obslužnost dostaneme od po úřednících ani nemůžeme chtít, aby byli
státu. I když toto řešení kolegové z pravice zároveň odborníky na dopravu. Tyto dvě
odmítli, přesto jsme nakonec prosadili, že věci prostě nelze slučovat do jedné. Výhrapřípadné mimořádné dotace budou před- dy mám také k navrhovanému systému
mětem rozpočtových opatření. Je to velmi spravedlivého hrazení příspěvků na dopravu
důležité, základní dopravní obslužnost vní- obcemi. Cítím to tak, že partnerem pro
mám jako součást sociální politiky, je to vyjednávání s krajským úřadem musí být
nástroj ovlivňující zaměstnanost a kraj pověřená obec nebo město, které kolem
nemůže říct, že ho tato problematika zajímá sebe sdruží své spádové obce. Není možné

uvažovat o tom, že by vznikla celokrajská iniciativa, to bychom pak mohli uvažovat
o tom, že bychom nastolili jednotný systém
pro celou republiku, nebo – s velkou nadsázkou – pro severní polokouli. Musíme se
dopracovat k tomu, že tam, kde chtějí víc
jezdit, si budou také více platit,“
František Stibor, člen Zastupitelstva
Ústeckého kraje (KSČM)

Dopravní obslužnost v Ústeckém kraji není
dobrá. Dobře znám situaci na Děčínsku
a tvrdím, že na Verneřicku, Bukovině nebo
Šluknovsku je spojení minimální. A když
chceme nějaké autobusy zachovat, tak
musíme zaplatit.
Návrh připravený krajským úřadem na
spravedlivé rozložení hrazení ztrát dopravců
jednotnou částkou podle počtu obyvatel
v obcích se nám líbil. Zatím ale malé obce
prodělávají. Návrh podle nás také dostatečně neřeší návaznost spojů. Na to si stěžovala řada měst i obcí a upozornil jsem na to
jak zastupitele, tak i krajskou radu. I s vyřazováním spojů ze základní dopravní obslužnosti jsem nespokojený, na děčínsku je řada
malých obcí a osad – je jisté, že tam nenaplní autobus, ale i zde musí mít lidé možnost se kamkoli dopravit, a to nejen do škol
nebo nemocnic, ale i za zábavou. Vinu ale
kraji nedávám, problém je v tom, jak dříve
pracovaly okresy – a proto je potřeba jednotlivé oblasti srovnat tak, aby to bylo
v celém kraji rovnoměrné. Chybí ale koncepce, ta se začíná teprve rodit. My jednoznačně chceme takovou veřejnou dopravu,
která všem občanům zajistí možnost cestování a aby malé obce, které na ni nemají, za
ni nedoplácely přemrštěné ceny. Jinými
slovy, malým obcím by vyhovoval rovnoměrný systém.
Základní dopravní obslužnost: zajištění
přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu do škol, úřadů, k soudům, zdravotnických zařízení poskytujících základní
zdravotní péči a do zaměstnání, včetně
dopravy zpět.
Základní dopravní obslužnost v Ústeckém kraji bude letos stát 448,5 milionů
korun.
- autobusy 230,9 milionů korun (maximálně 14,8 milionů kilometrů)
- osobní drážní doprava 217,6 milionů korun (maximálně 10,3 milionů kilometrů)
Zajistí ji 13 přepravních firem.

Informace

Ucho politika

Smlouvy na základní dopravní obslužnost jsou uzavřeny

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.

Krajský úřad Ústeckého kraje uzavřel
smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci, kteří budou pro občany v tomto
roce zajišťovat základní dopravní obslužnost. Smlouvy byly uzavřeny ve většině
případů na celý kalendářní rok, s výjimkou
několika dopravních firem, s kterými byly
podepsány jak roční smlouvy, tak i smlouvy na určitá období. „Na některou linku se
nám hlásilo více dopravců a kraj si ponechal otevřený prostor pro využití případné
výhodnější cenové nabídky v průběhu

roku,“ vysvětluje náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Základní
dopravní obslužnost v drážní dopravě zajistí tři přepravní společnosti, v autobusové
dopravě se jedná o deset dopravních
firem. I když dominantním dopravcem
v kraji zůstává i pro tento rok ČSAD BUS
Ústí nad Labem, a.s., výrazněji se oproti
předchozím rokům prosadili i jiní dopravci.
Větší počet spojů oproti loňskému roku
bude například zajišťovat Dopravní podnik
města Děčína, a.s.

Zkoušky odborné způsobilosti
Krajský úřad Ústeckého kraje zajišťuje prostřednictvím svého odboru dopravy mimo
jiné také zkoušky odborné způsobilosti
podnikatelů v silniční nákladní a osobní
motorové dopravě. Povinnost prokázat
odbornou způsobilost vyplývá pro podnikatele ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a z prováděcí vyhlášky č.
478/2000 Sb.

Prokázání odborné způsobilosti se týká
provozovatelů linkové osobní dopravy, příležitostné osobní silniční dopravy vnitrostátní a mezinárodní a nákladní dopravy
provozované vozidly nad 3,5 t celkové
hmotnosti vnitrostátní i mezinárodní.
Nejbližší zkoušky budou 26. února 2004
od 9 hodin. Přihlášky na tento termín
zkoušek je možné podávat do 9.února.

ným cílem programu je především vytvořit
předpoklady pro rozvoj obcí a pomoci jim
při přípravě na čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, které se po
vstupu České republiky do EU stanou nejvýznamnějším zdrojem financování projektů. V současné době je celá záležitost ve
Je nutné připomenout, že za vypracování
fázi vyhodnocování žádostí, kterých jsme
územně plánovací dokumentace odpovídá
obdrželi 75 v objemu za více než deset
pouze a jedině obec. Územní plán je pro ní
milionů korun. Poslední slovo v rozdělení
jedním ze základních dokumentů stejně
dotací bude v dohledné době patřit krajské
jako například rozpočet a přímo se na něj
radě.
se váže všestranný rozvoj obce.
Tento program vidím jako jeden z kroků,
V současné době postrádá územně pládíky kterému bude Ústecký kraj jako celek
novací dokumentaci 154 obcí, tedy asi
připraven na možnost získat po vstupu do
43,5% všech obcí kraje. I když ze zákona
EU peníze například ze strukturálních
nemá kraj žádnou povinnost starat se o to,
fondů. I když dnes neznáme konkrétní poaby obce uzemní plány měly, podaly jsme
obcím pomocnou ruku a na podzim loň- mohou od kraje získat část prostředků na dobu jednotlivých programů, dá se předského roku vypsali dotační program pod- vypracování nové nebo dokončení stávající pokládat, že pro získání některých dotací
pory rozvoje. Ty z obcí, které si zažádaly, územně plánovací dokumentace. Koneč- budou uzemní plány podmínkou.
Téměř polovina obcí v kraji nemá územní plány. Jejich pořízení ale přijde na
nemalé peníze a to může být pro rozpočty malých obcí neřešitelný problém.
Pomůže jim kraj?
A. Pavelka, Děčín
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Rozpočet pro letošní rok má schodek
Ú

opravdu vezme úvěr, však záleží na tom,
jaký bude konečný výsledek hospodaření za
loňský rok. Zastupitelé rozhodli, že pokud
bude v dostatečné výši, použijeme přednostně ušetřené peníze a nebude ani
nutné, kraj zadlužovat,“ dodal.
Největší část z krajského rozpočtu tvoří
účelově vázané prostředky. Kraj může totiž
sám rozhodovat jen o sedmnácti procentech rozpočtu. Nejvíce peněz, přibližně tři
čtvrtiny, tak půjde v letošním roce do oblasti školství. Takřka ze dvou třetin se jedná
o dotace pro obce na úhradu přímých
„Záměr kraje vzít si stomilionový úvěr sou- nákladů jejich škol. Nezanedbatelná část
visí se snahou kraje zajistit oddlužení peněz je pak vyčleněna jako příspěvek na
nemocnic. Prostředky, které jsme dostali od dopravní obslužnost, přičemž cca 230 milistátu, rozhodně nestačí. Krajští zastupitelé onů je určeno na autobusovou dopravu
proto schválili záměr vzít si úvěr s tím, že a cca 217 milionu na dopravu drážní. Jako
půjčené prostředky budou použity na další dotace na činnost obecních jednotek dopomoc našim zdravotnickým zařízením,“ brovolných hasičů je vyčleněno 5,8 milionu
uvedl vedoucí ekonomického odboru kraj- korun. „Pozice kraje při přípravě rozpočtu
ského úřadu Stanislav Dostál. „To, zda si kraj není příliš důstojná. U většiny peněz bohustecký kraj bude v letošním roce hospodařit s více než 7,8 miliardami
korun. Nakládání s těmito prostředky se
bude řídit krajským rozpočtem, který zastupitelé schválili na své prosincové schůzi.
Rozpočet kraje pro letošní rok je sestaven
jako schodkový s tím, že schodek bude
financován z peněz, které kraj ušetřil v minulých letech, případně z úvěru. V rámci
schvalování rozpočtu totiž zastupitelé
odsouhlasili, aby si kraj půjčil peníze od
banky.

Fotosloupek

žel dělá v podstatě jen pošťáka a nemůže
proto ovlivnit jejich rozdělení a hospodárné
využití,“ podotkl k tomu Stanislav Dostál.
I v letošním roce rozdělí kraj část peněz
z rozpočtu v rámci vlastních dotačních programů, celkem půjde o padesát milionů
korun. Z těchto peněz bude podpořena
například protidrogová politika, místní kulturní a divadelní činnost nebo sport.
„Nemalá část peněz bude použita také na
podporu dalšího rozvoje kraje a obcí. Do
krajského Fondu regionálního rozvoje jde
83 milionů a na podporu průmyslových zón
jsme uvolnili 53 milionů korun. Jsem rád, že
zastupitelé schválili i padesát milionů korun,
kterými se kraj bude spolupodílet na financování projektů placených z fondů Evropské
unie. Výše této částky není mezi kraji obvyklá a myslím, že nám výrazně pomůže při
získávání peněz ze strukturálních fondů,“
uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Pavel Tošovský.

Kraj se podílel na opravě památek v městských
památkových zónách, se svou rolí však není spokojen

C

elkem 44 kulturních památek bylo
v uplynulém roce opraveno v městských památkových zónách a rezervacích
v Ústeckém kraji. Kraj byl také garantem
těchto rekonstrukcí z Programu regenerace městských památkových zón – rozděloval a kontroloval využití peněz vyčleněných pro tento program ze státního rozpočtu. Šlo o celkovou sumu 13,2 milionů
korun pro Ústecký kraj.
Žádosti jednotlivých vlastníků kulturních
památek o dotace proto prošly hodnocením
a schválením u příslušných městských komisí, které rozhodovaly v mezích kvót urče-

ných Ministerstvem kultury. „Radost z toho,
že se podařilo opravit řadu kulturních památek mi bohužel kazí způsob, jakým se kraj
na tomto programu podílel. Převzali jsme
od zaniklých okresních úřadů nevděčnou
roli poslíčka a ta má několik zásadních nevýhod. Tou hlavní je, že podle platných zásad
programu nemůžeme nijak ovlivnit, kam
dotace půjdou a pouze předáváme peníze
obcím. Zároveň s tím ale neseme za finanční prostředky odpovědnost,“ řekl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička.
Na spolufinancování obnovy památek se
podílela také města a vlastníci objektů i církev – ti přispěli na obnovu památek dalšími

sedmnácti miliony korun. Díky tomu se
podařilo v Ústeckého kraji rekonstruovat
památky za více než 30 milionů korun.
Opravy se dočkaly historicky cenné domy,
zámecké areály, kostely i sochy. Největší realizovanou akcí byla celková obnova objektu střelnice v Kadani za 7,2 milionu korun.

Česká lékárnická komora
mlží o provozu lékáren
Ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiří
Kubricht reagoval dopisem na nepravdivé
informace, které v souvislosti s lékárenskou
pohotovostí v době svátků poskytla 2. ledna
tohoto roku viceprezidentka České lékárnické komory Mgr. Leona Štěpková České tiskové agentuře. „Paní viceprezidenta se
pokoušela svalit zodpovědnost za nezajištění této služby na kraje. Odmítám její výroky
a připomínám, že Ústecký kraj nemá ze
zákona povinnost podílet se na zajištění
lékárenské pohotovostní služby a rozhodně
tedy nenese odpovědnost za to, že v době
vánočních svátků nebyla tato služba zajištěna,“ uvedl ředitel úřadu Jiří Kubricht.
Ústecký kraj požádal dne 18. prosince
Českou lékárnickou komoru, aby o svátcích
zajistila provoz alespoň 1 lékárny ve spádovém území jednotlivých okresů kraje. „Komora na tuto výzvu nereagovala, pouze
někteří lékárníci v kraji projevili soukromou
aktivitu nebo pomohli v tomto období provozovatelům pohotovostí s lékovým vybavením jejich ordinací. O to větší šok je pro
mne výše uvedené vyjádření paní Štěpkové,“ uzavřel ředitel Jiří Kubricht.

Ústecký kraj draží
svůj nepotřebný majetek

V rámci programu byl zrestaurován také sloup Nejsvětější Trojice v Městské památkové
zóně Duchcov

První dražbu svého zbytného majetku vyhlásil kraj na 5. a 9. února. Kupujícím budou
nabídnuty pozemky a nemovitosti za celkem 12,4 milionů korun vyvolávací ceny,
dražba bude v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
kraje.
Pátého února se bude dražit hotel Viktor
v Mostě, vyvolávací cena je stanovena na
6,3 milionu korun, devátého února bude
zájemcům nabídnut tábor v Levíně za 2,5
milionů nebo vila v městské části Bukov
v Ústí nad Labem za 2,6 milionů.
Vůbec první majetek, nabízený Ústeckým
krajem zájemcům prostřednictvím dražby,
byly dva areály škol v přírodě ve Volyni
a Koutu na Šumavě spolu s Domovem mládeže v Litoměřicích. Z těchto tří položek
našla svého majitele za 5,8 milionů korun
pouze litoměřická nemovitost. Volyňský
areál bude na seznamu položek některé
z příštích dražeb tohoto roku a objekt Kout
na Šumavě byl převeden na obec.

Ústecký kraj láká turisty k návštěvě, proto se v lednu představil na brněnském
veletrhu cestovního ruchu Regiontour a také v holandském Utrechtu a německém Stuttgartu. „Rozvoj turistiky a cestovního ruchu je prioritou kraje –
návštěvníkům máme co nabídnout a také chceme konečně změnit negativní
povědomí o tomto kraji,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, který se osobně zúčastnil slavnostního zahájení veletrhu. Doprovodil ho ředitel krajského
úřadu Jiří Kubricht a členové krajské rady Vlastimil Doležal a Jan Řehák.
Expozice Ústeckého kraje zabírala 130 metrů čtverečních a představila se zde
nejvýznamnější města. Zvláštní pozornost byla věnována turisticky nejzajímavějším oblastem Národnímu parku Česko-Saské Švýcarsko, Českému
Středohoří, Tolštejnskému panství. Hlavní dominantou krajské expozice byl
šestimetrový model ústeckého Mariánského mostu. Návštěvníci se mohli
seznámit i s typickými výrobky z našeho kraje, jakými jsou porcelán z Dubí
nebo produkty z oblasti chmelařství či vinařství. Součástí prezentace kraje
bylo také vystoupení litvínovského studentského Big Bandu, který doslova
roztleskal všechny posluchače. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu
představil na veletrhu i krajské propagační materiály. Pro letošní rok připravil dva nové tituly – mapu kempů a turistických zajímavostí v kraji a soubor
třiceti turistických tipů na výlet.

Krajský úřad zůstane štíhlý
I v letošním roce by měl Krajský úřad
Ústeckého kraje patřit mezi nejštíhlejší
v republice. Nápor agendy, která na něj
přešla, dokázal zvládnout, aniž by plně využil tabulkové počty úředníků, které mu předepisují ministerstva. V porovnání s krajskými úřady srovnatelně velkých krajů, jakými
jsou například kraje Jihočeský a Olomoucký, vychází Ústecký kraj jako „nejštíhlejší“.
Úřad Jihočeského kraje má v současné
době 448 zaměstnanců a od nového roku
mu přibude dalších dvacet pracovníků.
V Olomouckém kraji pracuje na krajském
úřadě 430 úředníků, přičemž během roku

2004 by měl jejich počet stoupnout na
konečných 447.
„Krajský úřad Ústeckého kraje má dnes
400 zaměstnanců. Tento stav je přibližně
o 25 procent nižší, než nám určují tabulky.
I když očekávám v souvislosti se vstupem
do Evropské unie nárůst agendy, počty
úředníků se v příštím roce zvýší maximálně
o tři nebo čtyři procenta,“ řekl ředitel krajského úřadu Jiří Kubricht. Podle rozhodnutí
krajské rady, může počet krajských úřadníků stoupnout v letošním roce maximálně
na 420. Důvodem pro toto navýšení, ke
kterému by mohlo dojít v průběhu roku, je

očekávaný nárůst agendy spojený s legislativními změnami například v oblasti životního prostředí nebo příprava na čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie.
Se vstupem země do Evropské unie souvisí i priority v práci úřadu pro letošní rok.
Krajští úředníci se zaměří na již zmiňovanou přípravu podkladů a podmínek pro
čerpání peněz z evropských fondů, které by
mohly výrazně pomoci při dalším rozvoji
kraje i jednotlivých obcí. Vedle toho se úřad
bude snažit například zkrátit lhůty pro
správní řízení nebo posílit kontrolní činnosti vůči krajským příspěvkovým organizacím.

Střední školy na Litoměřicku navštívil v minulých dnech člen Rady Ústeckého
kraje Pavel Kouda a zástupci odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. Byl to již třetí výjezd, během kterého se zástupci kraje seznamují
s konkrétní situací na jednotlivých školách, jejichž zřizovatelem je Ústecký
kraj. Během předchozích dvou navštívili školy na Šluknovsku a Kadaňsku.
Jednou ze škol, kterou si radní Pavel Kouda prohlédl, bylo i Střední odborné
učiliště ve Štětí. Na snímku předvádí ředitel učiliště Jiří Fišer Pavlu Koudovi
vybavení dílny odborného výcviku.
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Dobré tipy z Ústeckého kraje

Okolí Nového Města je v zimě pro milovníky bílé stopy rájem
T

u rozcestníku Pastviny. Od tohoto rozcestí
pokračujeme po Krušnohorské magistrále
(po stopě bez značení) směrem na Nové
Město (6 km). Naše cesta povede dál alejí
až na k úpatí vrchu Nad křížkem, kde je za
pěkného počasí nádherný výhled. Pojedeme stále rovně až uvidíme další zchátralé
stavení s vysílačem. Tam odbočuje magist-

ěm, kteří mají rádi zimní výlety na
běžkách, nabízí Ústecký kraj mnoho
vhodných tras a cílů. Dnes přinášíme námět na zajímavý běžkařský výlet po hřebenech Krušných hor. Náš okruh je nejen
ideálním běžkařským terénem, ale nabídne i několik turistických zajímavostí. Prohlédneme si malebné údolí Flájského
potoku, Puklou skálu, Český Jiřetín, samotu Pastviny nebo Grunwaldské vřesoviště.

Výchozím bodem je Nové Město v Krušných
horách. Z něho se vydáme po červené
značce směrem na Vrch tří pánů (2,5 km),
ke kterému se dostaneme pohodovou jízdou téměř po rovině. Dále pokračujeme
stále po červené směrem na Vilejšov – zaniklá obec (3,5 km) a Fláje – zaniklá obec
(7,5 km). Následovat bude sjezd zpestřený
řadou krásných výhledů, který končí na
břehu Flájského potoka. Zde bychom měli
přejet na druhý břeh a tam spolu se značkou pokračovat. Pokud zde nebude lávka,
pak se o přechod na druhý břeh raději
nepokoušejte a pokračujte po jeho levém
břehu, až se k vám zleva připojí lesní cesta.
Po ní se vydejte asi 100 metrů nahoru
a tam již uvidíte zelenou značku, která vede
k nedaleké zaniklé obci Vilejšov. Pokračovat
budeme stále po červené směr k turistickému rozcestníku Flaje, zaniklá obec (4 km),
Horní Ves (8 km). Kousek za rozcestím nás

rála doprava, aby mohla pokračovat rovně
přes Grunwaldské vřesoviště, které je typickým zástupcem rašeliniště vrchovištního
typu. Po té, co mineme vrchol Rovina, začneme mírně klesat, až se před námi objeví
Nové Město, kde náš výlet skončí.
Celková délka trasy 24,5 km, s návštěvou
Českého Jiřetína 28,5 km.

Zaniklá samota Pastviny
značka dovede k mostu. Ten přejdeme
a mírně zvlněnou krajinou dojedeme k dřevěnému kříži vztyčenému na památku zaniklé obce Fláje. Od rozcestníku Fláje – zaniklá obec pak vyrazíme po červené směrem
na Horní Ves – pramen (4 km), Český Jířetín – koupaliště (6 km). Asi po 2 kilometrech mírného stoupání uvidíme Puklou skálu a Flájskou přehradu (její 47,5 m vysoká
hráz byla postavena v letech 1954-63 a je

dosud jedinou pilířovou přehradou v ČR).
Zanedlouho začneme klesat až k rozcestí
Horní Ves – pramen. Pokud si budete chtít
prohlédnout bývalou dřevorubeckou obec
Český Jířetín, musíte pokračovat po červené
další 2 km. Jestli se rozhodnete rovnou jet
dál, vydejte se po žluté směr Žebrácký roh
(2,5 km), Pastviny (4,5 km). Od žebráckého rohu pokračujeme po odkrytých loukách
alejí ovocných stromů k troskám usedlosti

Ptáme se Vás

Bez kravaty
dohonit ten čas, který s nimi nemohu kvůli
své politické profesi strávit a který jim dlužím. Vždyť ve všední dny často přicházím
domů až když je nejvyšší čas na pusu na
dobrou noc. Proto taky často všichni nakonec usínáme společně v jedné posteli. Vím,
není to zrovna výchovné, ale taky si chci
děťátka užít. Andrea-Sára je v takovém tom
roztomilém věku, kdy je pro ni tatínek největší láska a Jiří Jan je prostě miminko, kterému je nejlíp, když jsme všichni pohromadě. A i když je Michael dnes už skoro dospělý chlap, jsem rád, že se s námi pořád cítí
jako jedna rodina. Hodně k tomu přispěla
i moje nynější žena, protože ta potřebuje
mít kolem sebe pořád hodně dětí, souroJiří Šulc (45 let) usedl do křesla hejtmana
zenců, příbuzných,“ říká J. Šulc.
Ústeckého kraje v době, kdy jeho druhé dítě
Když se ho zeptáte na volný čas, nejdřív
a první dcera byla miminkem skoro čerstvě
řekne, že žádný nemá, pak upřesní, že ten
narozeným. Se svou politickou funkcí sice
malý zbyteček tráví s dětmi a rodinou a natrošku ztrácel přehled o prvním úsměvu,
konec si vybaví, že občas zbyde chvilička
prvních zoubkách, prvním kroku a další děti na záliby. Možná si neumíte tohoto eleských radostech, přesto o sobě tvrdí, že děti
gantního muže představit, jak prořezává
jsou jeho štěstí, radost a největší koníček.
větve stromů nebo seká trávu, ale věřte
Má tři – skoro dospělého syna Michaela
tomu, že právě tyhle práce ho hodně baví.
(18) z prvního manželství, z druhého ještě
čtyřletou Andreu-Sáru a sedmiměsíčního hejtmana, ať už s jeho početnou rodinou, Když svlékne sako a kravatu, je z něj prostě
Jana Jiřího. Žádné z dětí není na vedlejší nebo s některým z dětí. Zhusta ho potkáte zahradník, cyklista, milovník hudby a dobrý
koleji a u jednoho stolu se všichni scházejí s dětmi v náručí i na chodbách hejtmanství, parťák, protože na každou legraci ho snadvelmi často. Také na hokeji, na kole, na dět- o svátcích, kdy je zde omezený provoz, je to no umluvíte. On sám se ale především cítí
ských víkendových akcích často narazíte na skoro pravidlem. „Pořád myslím na to, jak jako táta...
Foto: soukromý archiv J. Šulce

V této rubrice vám budeme představovat
politiky takříkajíc bez kravaty. Muže i ženy, kteří pracují v krajském zastupitelstvu
a jejichž práci je veřejně, tedy prostřednictvím médií, vidět. Ale my vám na
tomto místě nabídneme trošku soukromější, intimnější úhel pohledu – politiky
a političky svlékneme z oficiálních obleků, usadíme je u kávy a popovídáme si
o věcech všedních. Tedy o ro-dině, o zálibách, o přátelích – prostě o všem, co
obvykle u kafíčka lidé přetřásají. Jejich
soukromé JÁ je totiž stejně zajímavé jako to politické…

nedopustit, aby nároky občanů našeho
kraje zapadly někam pod stůl – bylo naplněno do několika dnů.
První letošní anketní téma je spřaženo
s jednou z nepříjemných novinek roku
2004. Vyšší daně se začínají odrážet ve
vyšších cenách pohonných hmot, stavebních prací, dopravy, telekomunikačních
poplatků nebo energií. I když ale vláda
České republiky vybírá stále vyšší daně, do
našeho kraje se z takto celkově vybrané
částky vrací v porovnání s ostatními kraji
nejméně. Zajímá nás, co si o tom myslíte
– proto se vás ptáme: Je v našem kraji
nedostatek peněz patrný? Svou odpověď můžete pochopitelně doplnit o další
komentář, například v jakých oblastech se
podle vašeho názoru v našem kraji peněz
nedostává.
Kontaktujte nás jako obvykle poštou nebo e-mailem konecna.r@kr-ustecky.cz.
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Odpověď, se kterou souhlasíte,
zaškrtněte a kupón zašlete
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
oddělení ISV
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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✄

Kniha Ústecký kraj rok poté – Povodeň 2002, kterou na sklonku loňského roku vydal Ústecký kraj, vzbudila velký zájem. Jak upřesnila Marie Tomčová, vedoucí kanceláře hejtmana, knížku úřad v dohledné době rozešle pověřeným městům a obcím a samozřejmě také obcím, kterých se povodeň dotkla. Knižní dárek poputuje také na velvyslanectví zemí, které Ústeckému kraji jakoukoli formou pomohly a všem, kdo se podíleli na řešení krizové situace. Publikace, kterou kraj vydal jako neprodejnou nákladem 1000 kusů,
dokumentuje prostřednictvím 240 fotografií jak samotnou povodeň, tak i práci na odstraňování jejích následků.

Prvních třiadvacet dní nového roku je za
námi, všední dny ubíhají opět ve svých
zaběhlých kolejích a pomalu se začínáme
sžívat se změnami, které nám nový letopočet nadělil. Jednou z těch příjemnějších
změn je, jak pevně doufáme, nová, rozšířená podoba informačního měsíčníku
Ústeckého kraje. Koncem roku se nám
sešla pěkná hromádka novoročních přání
čtenářů, kteří nepřehlédli anketní kupón
ve vánočním vydání krajských novin a poslali novoroční přání Ústeckému kraji.
Pavel Sekera přeje všem lidem v Ústeckém kraji zdraví a práci. Jak doplnil, při
zdraví a práci se tvoří materiální a duchovní hodnoty, vytvářející kraj a potažmo tím
i stát. Velice originální novoroční přání
nám dorazila z Děčínska, bohužel nepodepsaná a bez zpáteční adresy. V přiložené obálce jich bylo několik, a tak alespoň
jedno za všechny: „Přeji všem, aby se díky
EU konečně v tomto tisíciletí již i oni, tak
jako politici, odrazili ode dna demokracie.“
Velmi těžko jsme ze všech přání, vinšujících rok plný peněz, slunce na obloze
i v duši, bez přírodních pohrom apod.
vybírali to jediné, vítězné. Volba nakonec
padla na krásné řádky, zaslané paní Marií
Hrnčířovou z Roudnice nad Labem; tady
jsou: „Ústeckému kraji přeji vzdělané lidi,
nebojácné postavit se proti egoismu, ať
má jakoukoliv formu. Lidi, kteří správně
chápou, co je svoboda, že je ohraničená
odpovědností za druhé.“
Mnoho těchto přání koresponduje s přáními, která na sklonku loňského roku pronášeli krajští volení zástupci. Hejtmanovi
Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi se jedno
z jeho novoročních přání dokonce už splnilo. Přál si, aby vláda konečně naplnila
své sliby a zaslala přislíbené peníze lidem,
postiženým ničivými povodněmi v roce
2002. Jeho novoroční předsevzetí –

