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Hejtman Jiří Šulc: Ambulantní pohotovostní péče potřebuje
pevný právní základ a jasně určené financování
Rada Ústeckého kraje schválila na své poslední schůzi postup, kterým bude zabezpečena ambulantní pohotovostní péče (APP).
Od prvního října bude pracovišť ambulantní pohotovostní
péče celkem osm, tedy po jednom v každém bývalém okrese.
Výjimkou bude Děčínsko, kde
kraj předpokládá fungování
pracoviště v Děčíně a ve Šluknovském výběžku. „V případě
bývalého okresu Děčín jsme
vzali v úvahu jeho specifickou
dopravní situaci,” poznamenal
hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc.
Na základě doporučení zdravotní a sociální komise se dále
Rada Ústeckého kraje rozhodla
o víkendech a v nepracovních
dnech obnovit provoz dvou ordinací zajištujících stomatologickou pohotovost, a to za
předpokladu, že v této věci
budou praktičtí lékaři - stomatologové s krajem účinně spolupracovat. „Vracíme se k tomuto
systému, protože pacienti ještě
neumí pečovat o svůj chrup
tak, aby omezili nebo zcela vyloučili nutnost vyhledávat pohotovost. Musíme se smířit
s tím, že vychovat pacienty

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje.

k zodpovědnosti, ke které
mimo jiné patří pravidelná péče
o chrup a preventivní prohlídky, bude trvat delší dobu,” komentoval rozhodnutí krajské
rady Jiří Šulc.
Zubní pohotovosti mají být
v Ústí nad Labem a v Mostě.

Foto: archiv KÚ ÚK
Krajští radní předpokládají, že
obnovení provozu stomatologické pohotovosti sníží akutní
ošetření zaznamenané na ambulanci oddělení ústní, čelistní
a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, kdy stavy pacientů,

které bylo nutno ošetřit, byly
z části i výsledkem nefungující
stomatologické pohotovosti.
Ústecký kraj vyčlenil ze
svého rozpočtu na zajištění pohotovostní péče ambulantních
lékařů v tomto roce celkem
31,5 milionu korun. Do konce
srpna kraj vyplatil více než
15 milionů korun. Rada Ústeckého kraje konstatovala, že
musí být neprodleně zahájeno
jednání se zdravotními pojišťovnami o zajištění financování APP v roce 2004. „Celý ten
problém má jméno - zdravotní
pojišťovny; přestože jsou
správci vybraného pojistného,
odmítají platit za lékařskou
péči v plném rozsahu. My tvrdíme, že Ústecký kraj není
zdravotní pojišťovna, nebudeme suplovat neschopnost tohoto systému, neboli nebudeme stále platit za někoho jiného,” tvrdí hejtman Jiří Šulc.
Současně s tím zahájí kraj vyjednávání s obcemi třetího
stupně, kterým nabídne možnost spolupodílet se na provozu APP v jejich spádovém
území. „Pokud obce budou
chtít provozovat ambulantní
pohotovost, budeme s nimi
jednat o příspěvku na náklady,” vysvětlil hejtman Jiří Šulc:
„Lékařská pohotovost není za-

Představujeme Krajský úřad Ústeckého kraje
O zajištění činností spojených s výkonem funkce zastupitelů pečuje v rámci krajského
úřadu sekretariát hejtmana.
Jednou z jeho nejdůležitějších
povinností je zabezpečení krizového řízení v případech, že
na území kraje dojde k mimořádné situaci. V rámci tohoto řízení může hejtman použít k záchraně životů a majetků všech

složek integrovaného záchranného systému a napomáhá mu
k tomu právě oddělení pro řeše-

Sekretariát hejtmana
ní mimořádných situací začleněné pod jeho sekretariát.
Neméně důležitou částí činnosti sekretariátu hejtmana je
také zajištění a příprava zahra-

ničních cest hejtmana, jeho náměstků a krajských zastupitelů,
komunikace se zahraničními
partnery kraje či partnerskými
regiony nebo organizace zahraničních návštěv v Ústeckém
kraji.
V neposlední řadě zajišťuje
sekretariát hejtmana také komunikaci Ústeckého kraje
s médii a veřejností. Pro média

vydává tiskové zprávy a odpovídá na jejich dotazy. Podílí se na
přípravě obsahu internetových
stránek a připravuje i Listy Ústeckého kraje. Kromě toho také
poskytuje informace veřejnosti
dle příslušného zákona.
Vedoucí odboru je PaedDr.
Marie Tomčová
Sekretariát hejtmana má 22
zaměstnanců.

kotvena v našem právním
systému. Proto zahajujeme legislativní iniciativu, jejímž výsledkem bude do konce roku
návrh normy, která jasně
řekne, co je to ambulantní pohotovostní péče, kdo ji má zři-

zovat a kdo ji má také hradit.
Zatím se snažíme vypořádat
s paskvilem, který nám zůstal
po okresních úřadech a doplácí na to především pacienti,”
uzavřel hejtman Ústeckého
kraje.

Jsem ráda, že lidem není
osud kraje lhostejný
Na jaké problémy by se měl
v příštím roce soustředit Ústecký kraj, jaké priority by měly figurovat v jeho rozpočtu? Tuto
otázku jsme jako radní Ústeckého kraje řešili v souvislosti
s přípravou rozpočtu našeho
kraje na příští rok. Rozhodli
jsme se ji položit také občanům, a to prostřednictvím
tisku, internetu a osobních diskusí. Myslím si, že znát názory

Slovo zastupitele
občanů na priority kraje je pro
nás velmi důležité. Právě jich se
naše práce krajských zastupitelů bezprostředně dotýká. Nechci, abychom rozhodovali takříkajíc od stolu, a proto jsem
ráda, že se naše výzva setkala
s kladnou odezvou. Jsem velmi
ráda, že směr, kterým se rozvoj
kraje bude ubírat, není jeho
obyvatelům lhostejný. Jak občané, tak i studenti preferovali
ekonomický rozvoj, lidské
zdroje a vzdělávání. Potěšilo
mě i to, že občané nejen že vybrali z nabízených možností

podle jejich názoru důležité
priority, ale v mnoha případech
také připojili vysvětlující komentář. Velmi si těchto názorů
cením a chtěla bych vám za
vaši spolupráci touto cestou poděkovat. Věřím, že i v budoucnu budou občané Ústeckého
kraje mluvit do věcí veřejných
a přispějí tak cennými podněty
k rozhodování krajských zastupitelů.
Hana Lukáčová (ODS)
radní Ústeckého kraje

Galerie v kraji čeká sloučení
Galerie zřizované Ústeckým
krajem by se měly v budoucnu
sloučit do jednoho celku. Tento
záměr schválila na svém posledním jednání Rada Ústeckého kraje, poslední slovo ještě
bude patřit zastupitelstvu.
V rámci reorganizace by měly
Galerie výtvarného umění
v Mostě, Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem
a Galerie Benedikta Rejta v Lounech přejít pod Severočeskou
galerii výtvarného umění v Litoměřicích.
Navrhované řešení umožní
mnohem pružněji dodržovat
koncepční otázky řízení a kontroly a zlepší také odbornou
spolupráci mezi galeriemi. Řízení a kontrola z jednoho místa

napomůže i k snadnějšímu dosažení finančních dotací z různých grantů, programů a účastí
spojených s přeshraniční nebo
příhraniční spoluprací. „Silná
organizace s jednotícím obsahovým programem činnosti
bude schopna v daleko větší
míře reagovat na potřeby kraje.
Navíc vzroste její akceschopnost i vážnost v rámci celé republiky. Předpokládám také, že
dojde ke zvýšení odborné úrovně a že úprava umožní zkvalitnit a zlevnit některé činnosti,
které menší subjekty zajišťovaly individuálně formou objednávek mimo vlastní organizaci,” řekl náměstek hejtmana
Zdeněk Lavička. Ke sloučení by
mělo dojít k 1. lednu 2004.

Ústecký kraj vyzývá řidiče k účasti v soutěži
Ústecký kraj vybízí k účasti v soutěži Řidič-Řidička roku
2003. Soutěž vyhlásil Besip - Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s generálním partnerem Hyundai Motor CZ. Konání soutěže Řidič-Řidička roku bylo vyvoláno nepříznivým vzrůstajícím počtem dopravních nehod. K řešení této nepříznivé situace
chce přispět i anketa Řidič - Řidička roku, která by měla popularizovat některé zásady bezpečnosti silničního provozu a vést
k tomu, aby řidiči bezpečnost více vnímali. Bližší informace
o pravidlech, průběhu soutěže a cenách jsou k dispozici na internetové adrese www.ridicroku.cz.

Kraj připravil konferenci ke
strukturálním fondům
Velvyslanec Norského království Lasse Seim navštívil v minulých dnech Hřensko, aby si prohlédl konkrétní výsledky užití finančních
prostředků darovaných Norskem Ústeckému kraji v době loňských srpnových povodní. Norsko patřilo k prvním zemím, které kraji pomohly, a to částkou 6 151 511 korun. Hřenskem velvyslance provedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a starosta obce Jan Havel.
Foto: archiv KÚ ÚK

Ústecký kraj upozorňuje na možnost získat peněžní dotace
ze strukturálních fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo
Ústecký kraj o spolupráci při realizaci projektu Projektu Phare 2001 CZ 01.10.03 „Dokončení struktur a opatření za účelem zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni”. Cílem tohoto projektu je
zajistit rozpracování projektových námětů
a dokončení přípravy projektů, které by
měly být financovány ze strukturálních
fondů Evropské unie. Projekt je realizován
formou technické pomoci (tzn. poskytování poradenských služeb ve formě konzultací, zpracování analýz a projektové doku-

mentace) v rámci národního programu
PHARE 2001.
Další informace můžete najít na internetových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj (www.mmr.cz, záložka Evropské
fondy, Nástroj PHARE, Národní programy
Phare, Národní program Phare 2001- IB
projekt CZ01.10.03 - technická pomoc, Informace o programu).
V současné době je potřeba získat informace o množství projektových námětů
v regionu soudržnosti. Na webových stránkách MMR (www.mmr.cz, záložka Evrop-

ské fondy, dotazníkové šetření) probíhá
dotazníkové šetření předběžného zájmu
o realizaci projektu s podporou ze strukturálních fondů EU.
Ústecký kraj proto vyzývá všechny potenciální žadatele o dotace ze strukturálních
fondů EU k vyplnění jednoduchého dotazníku a jeho odeslání do 10.10.2003. V případě, že nevyužijete možnosti vyplnění
dotazníku přímo přes stránky MMR a budete formulář vyplňovat ve formě MS
Excel, zašlete jej na e-mailovou adresu:
josef.svajgl@nuts2severozapad.cz.

Ústecký kraj připravil pro zájemce z řad měst, obcí, neziskového i podnikatelského sektoru
konferenci s názvem Příprava
Ústeckého kraje na strukturální
fondy. Jejím cílem je seznámit
možné budoucí žadatele se základními informacemi o strukturálních fondech Evropské
unie a způsobu jejich využití.
„Bude to úvodní akce, na kterou postupně naváží další odborné semináře. Jde nám o to,
určitým způsobem toto téma
odstartovat. Vzhledem k tomu,
že náš vstup do EU se blíží, roz-

hodně se nedá říci, že by to
bylo předčasné. Chceme dát
jasným způsobem všem na vědomí, že jsme připraveni na
čerpání strukturálních fondů
a že víme o tomto tématu dost
na to, abychom mohli využít
všech šancí, které se také našemu kraji nabízejí,” řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Pavel Tošovský.
Konference Příprava Ústeckého kraje na strukturální fondy
se uskuteční 30. září od 9 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Krátce z kraje...
Děti z dětských domovů nebo kojeneckých ústavů se v Ústeckém kraji ke svým
adoptivním rodičům nebo pěstounům dostávají ve srovnání s ostatními kraji nejrychleji. Vyřízení žádosti o adopci dítěte
nebo o jeho umístění k pěstounům trvá od
jejího podání průměrně 18 měsíců.
● Ústecký kraj s Vysokou školou chemicko-technologickou připravuje otevření bakalářského studia v Mostě - Velebudicích. První zájemci by mohli ke studiu nastoupit již na podzim 2004.
●
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Na D8 začala stavba prvního dálničního tunelu v ČR
Požehnáním a uložením sošky svaté Barbory, patronky tunelářů
a horníků, a slavnostním odpalem byla
v úterý 16. září zahájena ražba tunelu Panenská na stavbě dálnice
D-8-0807/II G. Slavnosti
u severního portálu tunelu se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy ČR, Státního
fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství
silnic a dálnic, Metrostavu a dalších, Ústecký
kraj zastupoval hejtman
Jiří Šulc. Ten před příjezdem k portálu přivítal na hranici prezidenta vládního prezidia
Chemnitz Karla Noltzeho s doprovodem a doprovodil ho na místo,
kde začala stavba dalšího úseku dálnice D8.
„Dálnice je prioritou
tohoto kraje a vstup
České republiky do Evropské unie je jenom
dalším důvodem, proč
musí být brzy hotova.
Potřebujeme moderní
infrastrukturu, už přece
ve 21. století nejezdíme
na koních a bryčkou,”
poznamenal hejtman
Jiří Šulc na úvod slavnosti. Dodal, že radost
mu kazí pouze termín
dokončení tohoto úseku
až v roce 2006.

hejtman Jiří Šulc. Také Karl
Noltze vyslovil dálnici podporu
a zdůraznil, že i německá strana potřebuje její brzké dokončení. Tunel Panenská je prvním
dálničním tunelem v České republice, bude ražen nejmodernější technikou a za pomoci
technologií šetrných k životnímu prostředí.

Náměstek ministra dopravy
Jiří Kubínek totiž oznámil, že
se česká a německá strana dohodly na ukončení výstavby
hraničního úseku právě v roce
2006, a to kvůli nesmírným
technickým obtížím na obou
stranách hranice. „Doufám, že
mediální aféra kolem trasy
skončí a konečně se dálnice dočkáme,” komentoval oznámení

Ústecký kraj se podílí na realizaci
projektu ENLARGE-NET

Hejtman Jiří Šulc, který při slavnostním zahájení stavby tunelu zastupoval Ústecký kraj vyjádřil politování
nad tím, že stavba dálnice D8 bude dokončena až v roce 2006. Průtahy spojené s její dostavbou podle něj
brzdí rozvoj celého Ústeckého kraje.
Foto: archiv KÚ ÚK

znat, vyměnit si informace
a zkušenosti, vypracovat společné vize a strategie ve vztahu
k rozšíření Evropské unie
a upravit je do takové podoby,
aby je bylo možno rozpracovat
do konkrétních projektů.
V rámci projektu je zřízeno několik tematických pracovních
skupin, které se věnují například vzdělávání pracovníků samosprávy, migraci a sociálním
otázkám nebo hospodářství
a cestovnímu ruchu. Ústecký
kraj je spolu s městem Drážďany garantem skupiny pro životní prostředí a ochranu před povodněmi. Pracovní seminář
této pracovní skupiny by se měl
uskutečnit 23.-25. října v Drážďanech.
Další informace o projektu
ENLARGE-NET najdete v německé, polské a české verzi na internetové adrese
http://enlarge-net.dresden.de

Zástupci Ústeckého kraje,
německého Saska, polského
Dolního Slezska se společně věnují práci na projektu, který by
měl pomoci v přípravě na
změny spojené s rozšířením
Evropské unie a vytvořit trvalé
spojení mezi místními a regionálními územními sdruženími.
Koncepce projektu ENLARGENETu byla vypracována městem Drážďany v roce 2002
v rámci pilotního programu EU
na podporu místních a regionálních úřadů v hraničních regionech. Evropská unie na něj
vyčlenila 500 000 eur, jeho celkový rozsah je 615 000 euro
a doba trvání 24 měsíců. Konečným cílem je vytvořit podmínky pro to, aby ze zúčastněných regionů vznikl postupně
euroregion, který bude v rozšířené EU konkurenceschopný.
Účastníci ENLARGE-NETu by
se měli v současné době po-

Kraj musí aktualizovat svůj rozvojový program
Ústecký kraj zadal Agentuře
regionálního rozvoje úkol, aby
aktualizovala program rozvoje
kraje. Tento dokument vznikl
v roce 2001, což je také důvod,
proč nyní přistupuje k jeho aktualizaci. Od příštího roku se
totiž významně změní zdroje
financování rozvojových projektů, protože se vstupem ČR
do EU získá kraj možnost využívat finanční prostředky

rity. Můžeme také očekávat,
že maximální efektivita využití těchto prostředků bude sledována Evropskou komisí,”
řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský.
Proto budou do aktualizovaného programu rozvoje zapracovány rozvojové priority,
které na své poslední schůzi
schválilo zastupitelstvo.

z jejích strukturálních fondů.
„V Ústeckém kraji by v období
2004 - 2006 měly být realizovány projekty s podporou
těchto strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti o celkových nákladech převyšujících
6 miliard. Zkušenosti zemí EU
ukazují, že nejvyšší efektivity
při využití těchto prostředků
je dosaženo při jejich koncentraci na předem vybrané prio-

Priorita kraje číslo 1: Zaměstnanost

K úctyhodným 101. narozeninám gratuloval Anně Vocelové narozené v roce 1902 zástupce hejtma na Ústeckého kraje Zděnek Lavička. S kyticí a drobným dárkem jí přijel popřát do Domova důchodců v Libochovicích na Litoměřicku. Zástupce hejtmana si s oslavenkyní i zatancoval. Anna Vo celová je třetí klientkou tohoto domova, která se tu od roku 2000 dožila více než sta let.
Foto archiv KÚ ÚK

Ústecký kraj se může pochlubit zámkem
Po zániku Okresních úřadů
přešel pod Ústecký kraj spolu
s dalším majetkem také Nový
Hrad v Jimlíně, který původně
spravoval lounský Okresní úřad.
Dějiny Nového Hradu, posazeného do půvabné pahorkatiny nedaleko Loun, mezi pohořím Džbánu a pásmem Českého
Středohoří, patří z hlediska dostupnosti informací o jeho historii k řídkým výjimkám s dostatečně doloženými historickými údaji.
První zmínka o něm pochází
ze 14. století, kdy rytíř Záviš
z Jimlína nechal postavit nad
obcí Jimlín svou tvrz. Postupně
byla v následujících stoletích
tvrz přestavěna na hrad a následně přebudována do podoby
zámku v renesančním stylu.
V osmnáctém století se pak
Nový Hrad změnil. Jeho význam začal upadat a zámek
chátral. Postupně získal charakter hospodářského centra
s vrchnostenskou správou.
K dalšímu poškození zámku
pak došlo během napoleonských válek, kdy objekt sloužil
jako vojenský špitál. V průběhu
19. století pak význam Nového
Hradu zcela upadal, o čemž

Zámek Nový Hrad u Jimlína
svědčí i dochovaná zpráva o sušení chmele a uskladnění zámotků bource morušového
v reprezentačních prostorách
jižního křídla. Až do roku 1945
tak zámek sloužil výhradně
hospodářským účelům. Po vyvlastnění na jaře 1949 dostalo
objekt do užívání jednotné zemědělské družstvo, které devastaci objektu završilo.
Od roku 1983 prochází
zámek postupnou rekonstrukcí. Návštěvníci tak mohou vidět

Foto: Archiv KÚ ÚK
rekonstruovaný barokní sál,
obnovenou výzdobu zámecké
kaple nebo se pokochat krásným výhledem ze zpřístupněné
zámecké věže. Zámek je v současné době přístupný jen v letním období vždy první sobotu
v měsíci. V budoucnu by v prostorách zámku mohlo vzniknout kulturní centrum pro jižní
část Ústeckého kraje. Své místo
by zde mohli najít jak historické, tak i například výtvarné expozice.
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V minulém vydání krajských novin jsme se vás
spolu se zastupiteli Ústeckého kraje ptali, jaké by
měly být rozvojové priority Ústeckého kraje. Tato
anketa nebyla samoúčelná a krajští zastupitelé
brali její výsledky v potaz při svém jednání 3. září,
během kterého rozhodovali o pořadí krajských
priorit, podle kterých budou sestavovat krajský
rozpočet pro příští rok. Účast v anketě, která proběhla nejen na stránkách novin, ale i prostřednictvím internetu a během setkání politiků se studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
byla příjemným překvapením. Mnoho z těch, kteří
vybrali rozvojové priority připojilo i komentář ve
kterém svji volbu zdůvodnili.
„Z uvedených šesti témat je těžké vybírat priority, neboť všechna uvedená témata jsou důležitá. Osobně bych dal přednost následujícím třem:
1. Aktivní politika zaměstnanosti. Je to problém,
který se dotýká všech slušných lidí, kteří chtějí
pracovat. Na druhé straně bych radikálně omezil
výdaje na tzv. nezaměstnané, kteří již celá léta legálně nepracují a díky dávkám ani nechtějí.
2. Rozvoj cestovního ruchu. Je nezbytnou součástí vstupu do EU, slouží k rozvoji kontaktů rozvoje kraje. 3. Životní prostředí a zemědělství.
Akce na obnovu a zlepšení životního prostředí je
možné dotovat z prostředků EU a je stále co napravovat. Zemědělství je zase potřeba v současné
době zachraňovat,” napsal jeden z účastníků internetového hlasování.
Občané preferovali ekonomický rozvoj, lidské
zdroje a vzdělávání, studenti volili obdobně, zastupitelé dávali na první místo žebříčku aktivní
politiku zaměstnanosti.
Po rozsáhlé diskusi a s přihlédnutím k výsledkům veřejné ankety zastupitelstvo schválilo priority pro sestavování rozpočtu kraje pro příští rok
takto:
1. Ekonomický rozvoj, podpora aktivní politiky
zaměstnanosti a zvyšování počtu nových pracovních příležitostí

2. Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury
3. Příprava využívání fondu soudržnosti a strukturálních fondů EU
4. Podpora rozvoje cestovního ruchu
5. Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
6. Podpora v oblasti životního prostředí a zemědělství.
Drobnou pozornost jako odměnu za účast
v naší anketě od nás tentokrát dostane pan Pavel
Sekera z Chomutova. Kontaktovat nás může na
telefonním čísle 475 657 754 nebo prostřednictvím e-mailu konecna.r@kr-ustecky.cz.

Priority Ústeckého kraje
podle hlasování občanů
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a strukturálních fondů EU
Podpora rozvoje cestovního ruchu
Ekonomický rozvoj, lidské zdroje a vzdělávání
Podpora v oblasti životního prostředí
a zemědělství

Aktuální anketní otázka pro tento měsíc
I dnes se na vás obracíme s novou
anketní otázkou. Tentokrát souvisí
s ambulantní pohotovostní péčí.
Ptáme se vás: Měli by podle vás
praktičtí lékaři pečovat o své pacienty mimo ordinační hodiny a o víkendech? Zaškrtněte svou odpověď
a vystřižený kupón nám zašlete do
15. 10. 2003 na uvedenou adresu.
Uvítáme i vaše názory na problematiku pohotovostní péče. Pro odpovědi užívejte také elektronickou adresu: konecna.r@kr-ustecky.cz.

Kupón
Měli by podle vás praktičtí lékaři pečovat o své
pacienty mimo ordinační hodiny a o víkendech?

ANO

NE

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

