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Milí čtenáři,
ještě před pár dny jsme lamentovali nad zimou, která nás letos opravdu potrápila. Lidé
v obcích a městech, v nížinách
i na horách nejednou propadali strachu, že ze čtyř ročních
období budeme mít pouze dvě.
Nerad bych však začínal příliš
pesimisticky a tak mám pro
vás na úvod příznivou zprávu:
Ústeckému kraji se konečně
podařilo do Poslanecké sněmovny prosadit do prvního čtení novely zákona o rozpočtovém určení daní, zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
které krajští zastupitelé považují svým obsahem pro život
obyvatel nejen v našem regionu za nesmírně důležité. Podrobně se tématu věnuji hned
v sousedícím článku na této
straně. Najdete zde také zamyšlení radního Vlastimila Doležala, který si vzal na mušku
byrokracii a především korupci. Na straně dvě se pravidelně
každý měsíc věnujeme aktuálním událostem nebo problematice, kterou považujeme
v životě našeho kraje za stěžejní. Tentokrát se tu členové krajského zastupitelstva zamýšlí
nad hledáním budoucích zahraničních partnerů pro náš
region. Na druhé stránce se
však také vracíme k problému,
který je nepříjemným evergreenem přelomu loňského a letošního roku. Nelegální dovoz odpadů ze zahraničí plní tisk od
prosince dodnes. Jak podotýká
krajský radní Antonín Terber
zdá se, že severočeská Libčeves je jen špičkou ledovce
kauzy, nabobtnalé do obřích
rozměrů. Vyvinuli jsme řadu
iniciativ směrem ke kompetentním orgánům včetně ministerstev, jež, jak doufáme,
přinesou legislativní opatření,
aby se z naší republiky nestalo
jedno velké smetiště.
Březen byl na události skutečně bohatý. Rád jsem kupříkladu přijal pozvání mezi děti
základních škol, které se zúčastnily krajské soutěže, v níž
malováním prezentovaly své
dojmy z prázdninového cestování. Díky soutěži, jak se dočtete na čtvrté straně, firma GlaxoSmith Kline kraji darovala
zdarma vakcíny proti hepatitidě typu A a B pro děti v dětských domovech. Šest stran
březnových Krajských novin
absorbovalo mnoho témat,
dozvíte se, jak dopadla tradiční
soutěž Zlatý erb, proč nesouhlasím s vládním návrhem rozvoje dopravní infrastruktury
nebo to, že v příštím roce přivítáme v Ústeckém kraji na 4 tisíce mladých sportovců u příležitosti konání olympiády dětí
a mládeže ČR. Nejen seniory
jistě zaujme strana pět, monotematicky věnovaná životu
a péči o naše starší spoluobčany. A co nového chystáme
v krajském školství, o tom se
dočtete na straně šest, v rozhovoru s členem krajské rady
Pavlem Koudou.
Příjemné čtení přeje

hejtman Jiří Šulc

vychází měsíčně
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Poslanci schválili novely zákonů
předložené Ústeckým krajem
Ú

stecký kraj uspěl se svými
návrhy na změny několika
zákonů. Výrazně k tomu přispěl
hejtman Jiří Šulc, který ve středu
15. března před poslanci navrhované změny obhajoval. Novely
čtyř zákonů – zákona o rozpočtovém určení daní, zákona o daních
z příjmů, zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, které kraj
předložil v rámci své legislativní
iniciativy, tak úspěšně prošly prvním čtením.

Spravedlivě rozdělené daně
Nejvýraznější novela zákona o rozpočtovém určení daní bude znamenat navýšení rozpočtu většiny obcí
na území Ústeckého kraje. Krajští
zastupitelé našli rozpor, podle kterého zejména pověřené obce dostávají méně peněz, než jim skutečně
patří. Záměrem novely je, aby města
a obce dostávala ze státního rozpočtu příspěvky ze sdílených daní podle
počtu obyvatel vedených Ministerstvem vnitra ČR. Doposud jsou totiž
tyto peníze obcím přidělovány na
základě údajů shromážděných Českým statistickým úřadem. „Poslední
sčítání lidu proběhlo v roce 2001,
od té doby se každoročně stanovuje pouze bilance, tedy odhad, který
vychází ze zastaralých údajů, poskytovaných Českým statistickým úřadem. Takové bilance jsou zcela nevyhovující a neobjektivní. Proto jsme
navrhli, aby určování počtu obyvatel
pocházelo z evidence obyvatel jednotlivých obcí,“ řekl hejtman Jiří
Šulc. Tyto údaje z matričních knih
obecních úřadů verifikuje Ministerstvo vnitra ČR. „Zjistili jsme, že se
nám významně rozcházejí data,

která udává ČSÚ s těmi, jež pocházejí z evidence obyvatel. Pověřené
obce v Ústeckém kraji tak na základě současného nesprávného určení
počtu obyvatel přijdou cca o 102
milionů korun,“ dodává.
Konkrétním příkladem je například
město Ústí nad Labem, které má
podle ČSÚ 93 859 obyvatel, podle
Informačního systému evidence
obyvatel však 98 360. Rozdíl v daňových výnosech na rok 2006 činí
37 milionů korun. Údaje se rozcházejí například i v Mostě – podle ČSÚ
67 815 obyvatel, podle evidence
obyvatel 69 090, což představuje
rozdíl 10,481 milionů korun. „To
jsou určitě nezanedbatelné částky,
které mohou posílit rozpočty jednotlivých obcí. Jsem rád, že návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje prošel
ve sněmovně i přes nesouhlas vlády. Navíc sněmovna zkrátila lhůtu
a tento zákon postoupí do druhého
čtení do 30 dnů, to znamená, že
ještě do voleb by zákon mohl být
schválen a platit by mohl od 1. 1.
2007,“ dodal hejtman.

spravedlivá a vlastně pro ni neexistuje žádné rozumné vysvětlení. Nemůžou přece existovat stejné organizace s rozdílnými odpisy majetku.
Proto jsme zákon doplnili tak, aby
možnost odepisovat svěřený majetek měly i příspěvkové organizace,
zřizované obcemi nebo kraji,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.
V Poslanecké sněmovně i přes nesouhlas vlády prošel do druhého
čtení také další návrh Zastupitelstva
Ústeckého kraje, novela zákona
o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
I tato novela se týkala účtování
a odepisování majetku příspěvkových organizací, i zde zaznamenal

ústecký hejtman Jiří Šulc velký
úspěch: „Podle úpravy, navržené Zastupitelstvem Ústeckého kraje mohou příspěvkové organizace zřízené
samosprávními celky odepisovat jim
svěřený majetek a zřizovatel je povinen toto určit ve zřizovací listině.“
Tato novela zákona postoupila do
druhého čtení významným rozdílem
hlasů – pro schválení bylo 112, pro
zamítnutí 62 přítomných poslanců.

jích spojena řada velkých problémů.
„Je například nepředstavitelně obtížné zařadit náš návrh na konkrétní
den a hodinu programu probíhající
schůze Poslanecké sněmovny. Zřejmě se očekává, že hejtmani budou
sedět v parlamentním předsálí
dnem i nocí a čekat, až je někdo
milostivě pozve k řečnickému pultu,“ připomíná Jiří Šulc. Navíc procedura v níž kraje předkládají své návrhy je takřka ponižující. Hejtman kraje
během ní předkládá v rámci legislaObtížná cesta
tivní iniciativy kraje návrh, který je
do Poslanecké sněmovny
zařazen do jednání Poslanecké sněI když Ústecký kraj se svými návrhy movny, ale úředníci na vrátnici ho
uspěl, je s předkládáním legislativ- ani nepustí do budovy sněmovny
ních iniciativ, které vzniknou na kra- bez doprovodu někoho z poslanců.

Odpisy pro příspěvkové
organizace
Druhým úspěchem je přijetí novely zákona o daních z příjmů, jehož
podstatou je, aby příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji
mohly uplatňovat odpisy majetku,
jenž jim zřizovatel svěřil do správy
k vlastnímu využití, jako položku snižující základ daně z příjmů, které
z tohoto majetku realizují. Tuto možnost zatím měly pouze státní příspěvkové organizace, ty které zřizuje
kraj nebo obce tak podle současné
právní úpravy odpisy činit nemohou.
„Taková situace není logická ani

Deset ocenění rozdal 27. března hejtman Jiří Šulc v průběhu slavnostního ceremoniálu vítězům krajského kola
soutěže Zlatý erb 2006. Na prvním místě se v kategorii měst umístil Děčín, mezi obcemi byly nejúspěšnější
Velké Žernoseky, v kategorii o nejlepší webovou službu si nejvyšší ocenění odnesli zástupci statutárního města
Most. Počet diplomů na celkových deset doplnilo ještě vyhodnocení hlasů veřejnosti, u níž nejlépe uspěla obec
Kovářská. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 3. 4. 2006 v Hradci Králové. Historicky nejúspěšnějšími účastníky soutěže v Ústeckém kraji byl
Most, který byl dvakrát první v celorepublikovém finále, dále pak Jirkov, Litoměřice a Chomutov. Z obcí se nejlépe umisťovaly Tisá a Kryry.

Zamyšlení Vlastimila Doležala

Živnou půdou pro korupci je přerozdělování
veřejných prostředků a byrokracie
P

odplácení úředníků a politiků,
neoprávněné výhody a protislužby – to všechno si lze představit pod pojmem korupce, která je
oprávněně trnem v oku naší veřejnosti. Je také častým tématem
v médiích, hledají se recepty na její
odstranění či alespoň snížení. Přes
všechny více či méně upřímné
snahy však existuje a stává se čím
dál víc významnou hrozbou pro
demokratické fungování státní
správy i samosprávy.
Korupci se nejvíce daří v prostředí, v němž neexistují jasná, jednoduchá a průhledná pravidla. Snaží
se proniknout také všude tam, kde
se přerozdělují veřejné prostředky
a kde vzniká tlak na ovlivnění těch,
kteří o rozdělování těchto prostředků rozhodují.
Zejména v posledních letech dochází k velmi nezdravému, a pro
další vývoj neblahému, trendu
v přerozdělování veřejných prostředků. Radikálně se tak zvětšuje
prostor pro korupci na všech úrovních našeho státu. Stále více organizací, institucí, podnikatelských

subjektů i jednotlivců se stává převážně nebo zcela závislých na veřejných dotacích. To v konečném
důsledku potlačuje jejich nezávislost a navíc deformuje zdravé konkurenční prostředí v podnikání.
Přebujelá a složitá administrativa
je druhým životabudičem pro korupci a její šíření. Čím složitější
a klikatější je cesta pro získávání
různých povolení, stanovisek či razítek, tím větší je počet příležitostí
pro různé nepoctivce, „obcházeče“, ovlivňovatele a prostředníky.
Typickým příkladem je zákon o zadávání veřejných zakázek. Ten se
stal svou složitostí a nejasností
v konečném důsledku bičem na
zadavatele a nástrojem, kterým lze
zadávání zakázek manipulovat
nebo postup zadavatele zásadně
komplikovat, zpochybnit i zastavit.
Působení a důsledky korupčního
prostředí jsou alarmující. Má nepříznivý dopad na veřejné rozpočty. Jen těžko může totiž dojít
k úsporám státních výdajů při zadávání veřejných zakázek, jestliže
je při nich prostor pro zvýhodňová-

ní některých uchazečů. Firmy, které si zakázku „koupí“ nic nenutí jít
v rámci výběrového řízení dolů
s cenou, na což pak samozřejmě
doplácí veřejný rozpočet. Navíc
jsou poškozovány společnosti, které třeba i dokáží nabídnout dobrou
cenu, ale hrají podle pravidel. Dalším negativním jevem je pak vznik
účelových nátlakových skupin a jejich rostoucí vliv na politickou
reprezentaci i úřednický aparát. Jejich snaha ovlivňovat rozhodování
ve svůj prospěch poškozuje nejen
hospodaření s veřejnými rozpočty
ale i ekonomiku jako takovou.
Pokud říkáme, že na tyto skutečnosti doplácí veřejný rozpočet,
není to však zcela přesné. V konečném důsledku zaplatíme za korupční prostředí a vše co s ním
souvisí my všichni. Stát, který nešetří, ale naopak vydává víc a víc
prostředků a to i díky tomu, že nedokáže zadávat veřejné zakázky
dostatečně efektivně, zvolí tu nejjednodušší cestu, sáhne do kapes
daňových poplatníků.
Cestou z tohoto neutěšeného

stavu je především razantní snížení odvodů do státní kasy a zvýšení
podílu rozhodování konečných spotřebitelů
konkrétní služby nebo činnosti. Tím také
dojde k podstatnému
zjednodušení nadbytečné administrativy,
zprůhlednění a zkrácení procesů
podpory.

Snahy o korupční jednání nelze
beze zbytku zcela vymýtit. Je však
možné poměrně rychle a razantně zúžit prostor pro
jejich další existenci a bujení.
Vlastimil Doležal
člen Rady
Ústeckého
kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ

Můj názor

Z jednání rady
☞ Krajští radní souhlasili s uzavře- bude situaci v nemocnici vyhodnoním smlouvy o partnerství a spolu- covat a doporučovat návrhy a opatpráci s Agenturou regionálního roz- ření. Členy skupiny jsou náměstek
voje Euroregionu Labe, o.p.s, která hejtmana Petr Fiala, radní Vladimír
má vést k realizaci projektu Budou- Záhorský, vedoucí odboru sociálcí rozvoj Ústeckého kraje – Posíle- ních věcí a zdravotnictví Petr Sevení kapacity místních a regionálních ra, Miloslav Řehák, ředitel Nemocorgánů při plánování a uskutečňo- nice Most, který bude tuto funkci
vání programů v našem regionu. zastávat do 30. června 2006, dále
Smlouva je uzavírána na dobu urči- Tomáš Indra, ředitel Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a Jan
tou a to do 30. června 2007.
☞ Rada kraje rozhodla poskytnout Mára, statutární zástupce ředitele
neinvestiční účelový příspěvek Nemocnice Most.
Ústavu sociální péče ve Staré Oleš- ☞ Rada kraje vyslovila souhlas
ce ve výši 127 254 korun, jde s dostavbou Gymnázia v Ústí nad
o výtěžek ze vstupného z 3. repre- Labem v Jateční ulici na cílovou
zentačního plesu Ústeckého kraje, kapacitu 720 žáků a se zahájením
konaného v únoru. Ústav finance investorské přípravy na rekonstrukpoužije na vybavení zařízení no- ci Gymnázia v Ústí nad Labem
v ulici Stavbařů na kapacitu 500
vým nábytkem.
☞ Rada se rovněž seznámila se studentů.
zprávou o situaci v Nemocnici Most ☞ Krajští radní doporučili Zastupikterá je příspěvkovou organizací telstvu Ústeckého kraje, aby změÚsteckého kraje, a zprávou dozorčí nilo své usnesení o převodu Galerady. Souhlasila s projektem, který rie Benedikta Rejta v Lounech na
má stav stabilizovat. K tomu schvá- stát a ponechalo toto zařízení
lila také pracovní skupinu, která v majetku kraje.

Informační servis
Na případný výskyt ptačí chřipky
je Ústecký kraj připraven

N

a možný výskyt ptačí chřipky
se připravují nejen krajské veterinární správy, ale i pracovníci oddělení mimořádných situací krajského úřadu. Ti se spolu s veterinární správou již na začátku března
obrátili na obce s rozšířenou působností a jejich odbory životního
prostředí a požádali je o proškolení
konkrétních pracovníků s tím, že
v případě potřeby budou dále proškolováni také aktivisté, kteří budou
delegováni do obcí pro sčítání drůbeže. Tyto dobrovolníky jmenuje
obec v potřebném počtu tak, aby
byli schopni v době vyhlášení mimořádných opatření, zajistit v první
řadě sčítání veškeré drůbeže v katastru obce. Během dvou březnových dnů byli proškoleni pracovníci
obcí v Ústí nad Labem, Mostě,
Chomutově, Děčíně, Rumburku,
Varnsdorfu, Litoměřicích, Roudnici,
Lovosicích, Lounech, Žatci, Podbořanech, Teplicích, Bílině, Litvínově
a Kadani.
Posléze se na krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru mimořádných situací, konala schůzka zástupců šestnácti obcí s pověřenou
působností, především jejich tajemníků bezpečnostních rad.
Schůzky se zúčastnili také ředitel
Krajské hygienické stanice v Ústí
nad Labem MUDr. Josef Trmal
a zástupce krajské veterinární sprá-
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vy MVDr. Petr Pilous. „Účastníci
schůzky byli jejich prostřednictvím
seznámeni s Pandemickým plánem Ústeckého kraje, dále se
podrobně seznámili s tím jak se
onemocnění ptačí chřipkou projevuje, jak se před ním preventivně
chránit a dozvěděli se řadu dalších
důležitých veterinárních i hygienických opatření pro zdolávání nebezpečné nákazy, včetně toho jak postupovat při sčítání drůbeže,“ říká
Venuše Kindlová, tajemnice bezpečnostní rady kraje.
Krajská veterinární správa Ústí
nad Labem zřídila pro potřeby
veřejnosti stálou službu. Na telefonní čísla 606 646 537 nebo
606 646 525 mohou občané 24
hodin hlásit nálezy uhynulých ptáků v množství vyšším než 5 kusů
nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků. Přípravy na pandemii
ptačí chřipky odborníci nepodceňují, doporučují však zachovat klid
a dodržovat doporučení hygieniků. Na webových stránkách Ústeckého kraje najdete mnoho dalších
aktuálních informací, které se podrobně týkají dalších opatření, kontaktů, návodů, zjištění, zásahů, svozové služby. Na titulní stránce
webu jsou informace, týkající se
případné pandemie ptačí chřipky
průběžně aktualizovány a doplňovány.

Ústecký kraj zahraničního partnera
potřebuje, shodují se zastupitelé
T

říletá spolupráce Ústeckého
kraje s Provincií Jižní Holandsko skončí v první polovině letošního roku. Vyprší smlouva o spolupráci a postupně budou dokončeny společné projekty. Ty byly
zaměřeny například na ochranu
před povodněmi, krizové řízení
nebo vzdělávání úředníků. Ústecký kraj se tak začíná poohlížet po
novém partnerském regionu.

Možností má kraj v tomto směru
celou řadu. Kromě členských států
Evropské unie například i v zemích
ležících na východ od našich hranic.
„Ústecký kraj by mohl mít, stejně
jako jiné regiony více zahraničních
partnerů. Myslím, že kromě zemí
unie, by zajímavým partnerem pro
náš kraj mohl být například i některý z ruských regionů. Ty skýtají
šance i pro naše podnikatele a investory, kterým bychom pomohli
objevit zatím méně známou oblast,
která do budoucna slibuje prudký
ekonomický růst,“ připomněl hejtman Jiří Šulc. Partnerská spolupráce
by měla být každopádně oboustranně zajímavá a přínosná. Zeptali jsme
se krajských zastupitelů kde by měl
kraj hledat zahraničního partnera
a co by mělo být výsledkem partnerské spolupráce.
Radek
Vonka
(ODS)
náměstek
a zástupce
hejtmana

Ústecký kraj podle mého názoru
zahraničního partnera potřebuje. Při
jeho výběru bychom se měli řídit
především tím, co si od spolupráce
slibujeme. Myslím, že tím nejdůležitějším, co bychom měli za hranicemi hledat, jsou zkušenosti a inspirace. Je zbytečné vymýšlet věci, které
jinde dávno fungují nebo se naopak
neujaly. Zahraniční vztahy našeho
kraje by také měly odrážet problémy, kterými se kraj v současné době
zabývá a které ovlivňují jeho budoucnost. Z mého pohledu jsou to
jednoznačně témata související
s čerpáním peněz z Evropských
strukturálních fondů. Partnerský re-

gion bychom tedy mohli hledat například ve Španělsku, Irsku nebo
Skotsku. Tyto země dokázaly možnosti, které jim přineslo členství
v EU využít a úspěšně se rozvíjejí.
Jejich zkušenosti s podáváním projektů v Bruselu a jejich následným
prosazováním by se nám v příštím
plánovacím období EU jistě hodily.
Další zemí kde by náš kraj mohl
hledat partnera je například Slovinsko. Došlo při transformaci své ekonomiky nejdál ze všech postsocialistických státu a příští rok chystá přijetí eura. Slovinské zkušenosti s podporou podnikání a rozvojem regionální ekonomiky bychom jistě dokázali zužitkovat. Navíc je tu i určitá
podobnost a blízkost mezi našimi
zeměmi.
Velmi důležité však také je jak kraj
ke svému partnerskému regionu
přistoupí, vše by rozhodně nemělo
skončit na formální smlouvě o spolupráci. Zástupci kraje, jeho úřadu
ale třeba i krajských příspěvkových
organizací by měli se svými kolegy
v zahraničí navázat úzké vazby.
Václav
Homolka
(KSČM)
zastupitel
Ústeckého
kraje

Kraj by si měl nejdříve ujasnit, co
od budoucí spolupráce se zahraničním partnerem očekává, v jakých
oblastech se především budou vzájemné vztahy formovat a s jakou
intenzitou. Podle toho buď bude
hledat někoho v blízkém sousedství
anebo nebude vzdálenost považovat za až tak limitující. Rovněž se
může zamýšlet, zda by mu takový
partner měl být svou kulturou a způsobem života co nejbližší popř. naopak jiného, odlišného naturelu. Pokud by to záleželo na mně, já bych
se zaměřil na spolupráci v oblasti
kultury a sportu (výměnné výstavy
regionálních umělců, třeba i putovní
po jednotlivých okresech, divadelní,
taneční a pěvecká vystoupení různých souborů, sportovní utkání
a různá setkání většího či menšího
rázu hlavně pro mládež). Akce by se
plánovaly střídavě v obou krajích

nebo jak by život ukázal, některé
větší a již tradiční (Žatec – Dočesná,
Kadaň – Císařský den, Úštěk – Jarmarečník apod.) by se mohly stát
základem pro pořádání setkání politiků a úředníků s poznávacím programem. Tady bych jednoznačně
preferoval kraj na Slovensku, protože není zas tak daleko, ještě si
poměrně dobře rozumíme, i když
dětem to jde o něco hůř, a určitě by
se vzájemné vztahy vyvíjely velmi
dobře.
Kdyby však kraj měl jako svou
prioritu například najít takového
partnera, jenž by byl schopný
pomoci a podílet se na rozvoji průmyslové zóny Triangle, pak by si
musel stanovit zcela jiná kritéria.
Tady se podle mne neobejde bez
zásadní pomoci státu, především
Ministerstva průmyslu a obchodu
a agentury Czechinvest. K tomu je
však potřeba najít politickou shodu
mezi různými stranami, které vládnou na kraji a ve státě. Nejsem si
zatím jist, že by k takové shodě byla
opravdová politická vůle. A kdyby
přece jen, hledal bych v Anglii,
Rusku, Německu a Číně.
Jana
Ryšánková
(ČSSD)
zastupitelka
Ústeckého
kraje

Domnívám se, že kraje ani obce
by neměly vytvářet zahraniční politiku státu a jsem ráda, že tento názor sdílí i vedení našeho kraje, např.
v souvislosti s nedávnou diskusí
o „vyvěšování tibetské vlajky“. Na
druhé straně v rámci Evropské Unie
význam regionů stoupá a s tím se
logicky prohlubuje i jejich vzájemná
spolupráce. Ústecký kraj uzavřel již
v roce 2002 smlouvu o spolupráci
s Provincií Jižní Holandsko, ve které
se hovoří hlavně o spolupráci v oblasti revitalizace strukturálně postižených oblastí kraje, v oblasti životního
prostředí a v plánování nakládání
s odpady. Nutno také dodat, že
právě tento region poskytl Ústeckému kraji na odstraňování následků
povodní finanční pomoc ve výši 25
tisíc EUR a vyjádřil záměr podílet se

v budoucnu na způsobech ochrany
proti povodním. Hlavní význam
ovšem vidím v předávání zkušeností z rozvoje cestovního ruchu, jelikož
právě Holanďané navštěvují náš kraj
hned po turistech z Německa nejčastěji. Kde jinde by měl kraj hledat
své zahraniční partnery? Přeshraniční spolupráce s Německem má
v tomto regionu dlouholetou tradici,
jak prostřednictvím Euroreginů, tak
i samotných měst a obcí. Kraj po
svém vzniku na tuto spolupráci navázal, jeho kroky směřují právě do
zkvalitnění služeb cestovního ruchu,
usiluje o otevírání nových hraničních
přechodů, investuje do dopravní infrastruktury, podílí se na organizaci
společných workshopů pro podnikatele, na kulturních a jiných akcích.
Ústecký kraj je však regionem především průmyslovým a jeho budoucnost je s největší pravděpodobností spojena s jeho rozvojem a souvisejícím vysokým školstvím, s inovacemi a vědecko-výzkumnými programy, v neposlední řadě ale také
s rozvojem zemědělství, orientovaným na pěstování a zpracování
energetických plodin. Máme však
také ohromné množství přírodních,
kulturních a technických památek,
díky nimž se o náš region stále častěji zajímají tuzemští i zahraniční
turisté. Bohužel ale, zejména v horských oblastech chybí dostatečné
kapacity ubytovacích a doprovodných služeb. Od zahraničních regionů proto může kraj získávat inspiraci a tipy na finanční podporu i v propagačních aktivitách, které jsou již
dnes v Ústeckém kraji ve srovnání
s ostatními regiony ČR na velmi vysoké úrovni – pro zlepšení image
kraje v zahraničí se podle mého
názoru udělalo v několika posledních letech mnoho. Spolupráce kraje s jinými evropskými regiony má
svůj význam, od těch vyspělejších
se můžeme v lecčems inspirovat
a přiučit, s těmi podobně strukturálně postiženými či příhraničními je
výhodné pokračovat ve spolupráci
na společných regionálních projektech podnikatelů, měst a obcí. Jiné
regiony, jako naposledy např. Volgogradská oblast, přichází s nabídkami
spolupodílet se na realizaci investičních projektů pro naše podnikatele
a investory v oblasti dopravní infrastruktury a těchto nabídek bude
v budoucnu zcela jistě přibývat.

Ptáme se
vomocí státu. Já pochopitelně sbírám informace o všech těchto známých případech a postupem času
bývám docela nerudný, když nabývám dojmu, že státní úředníci jak se
říká „zaspávají“ a nekonají dostateč„Problém nelegálně rychle. Nicméně, alespoň co se
ních skládek odté nešťastné libčeveské skládky týpadů, nejznámější
če, proběhly termíny správních řízeje pochopitelně příní s firmou BAU 24, a v těchto
pad skládky nědnech by měly být z obce na mezimeckých odpadů
deponii odvezeny zuhelnatělé zbytv Libčevsi, jde poky odpadu. Jsem v častém kontaktu
někud mimo Ústecký kraj, přesněji řečeno, mimo s ČIŽP a snažím se, aby byly z obce
kompetence krajské samosprávy odvezeny také nespálené odpady,
a bohužel se nedotýká ani pravo- nikdo nezaručí, že by nemohly začít
mocí krajského úřadu, vykonávající- hořet, že? Co však považuji za velmi
ho v regionu výkon některých pra- důležité, je připomenutí naší ochoty
Bude kraj podnikat nějaká
vlastní opatření proti dovozu
odpadů ze zahraničí?
Martin Dvořák, Děčín

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc slavnostně otevřel nové vzdělávací
centrum v Integrované střední škole technické – Centru odborné přípravy (ISŠT COP) ve Velebudicích u Mostu. Jedna z největších odborných středních škol v České republice otevřela pracoviště vybavené špičkovým technologickým zařízením. Nejmodernější technika numericky
řízených strojů bude pomáhat ve středisku strojírenství. „Těší mě, že krajské středisko vzdělávání bylo financováno i z grantu Ústeckého kraje,
podporujícího rozvoj dalšího studia, částkou 5 milionů korun,“ uvedl
hejtman Jiří Šulc. Projekt získal 31 milionů korun z Evropských strukturálních fondů, konkrétně ze Společného operačního regionálního programu (SROP). „Doufám, že nejlepší technika, kterou teď studenti ve
své škole mohou používat, přinese i špičkově vzdělané odborníky dělnických profesí. Do Ústeckého kraje stále míří řada zahraničních investorů, kteří hledají pracovníky i mezi absolventy Integrované střední školy
ve Velebudicích. Díky novým technologiím, které se tu studenti naučí
ovládat, mají veliké šance uspět na trhu práce,“ dodal hejtman.

k vyslechnutí jakýchkoliv informací
o podezřelém pohybu kamionů na
našem území. Víme, jak se německý odpad do obce dostal a proto
stále platí naše výzva k bdělosti
a ostražitosti. Pokud kdokoli zare-

padu – opuštěné zemědělské
usedlosti, vojenské areály atp, ať
nelituje nějaké té koruny navíc a zavolá na první telefonní číslo, na něž
narazí na krajských internetových
stránkách. Může volat odbor životního prostředí, kancelář hejtmana
nebo přímo mne, rád si tu informaci vyslechnu a předám ji dál České
Speciální telefonní linka
inspekci životního prostředí. PřeCelního ředitelství Ústí n. L.
svědčili jsme se, že zákony nás neopro sdělení podezření
chrání, jedinou účinnou zbraní proti
z nelegální přepravy
snaze některých vykutálených pododpadů ze zahraničí
nikatelů udělat z našeho kraje
gistruje pohyb kamionů, zajíždějí- německé smetiště je rychlost a všících podezřele často do míst, která mavost.“
by mohla posloužit podnikavcům
Antonín Terber
jako černé skládky německého odčlen Rady Ústeckého kraje

☎ 475 211 969

Navštívili nás

D

o Ústeckého kraje v uplynulých týdnech zavítalo hned několik vzácných návštěv. Hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a jeho
náměstek a zástupce Radek Vonka
se například sešli s kanadským velvyslancem Bruce Jutzim, který se
v Ústí nad Labem účastnil Kanadského obchodního dne.
Jiří Šulc se sešel také s velvyslancem Alžírské demokratické a lidové
republiky, panem Moulay Mohammedem Guendilem. „Shodli
jsme se na tom, že politické vztahy
našich zemí jsou vynikající, ale hos-

podářské vztahy tomu bohužel
neodpovídají, i když je spousta
oborů, kde bychom mohli spolupracovat,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.
Ústecký kraj navštívil také zástupce
Taiwanské ekonomické a kulturní
kanceláře v České republice pan
Ssu-Tsun Shen. Taiwan usiluje
o spolupráci s Českou republikou
ve všech oblastech a hlavním cílem
setkání bylo zjistit, jaké jsou možnosti v Ústeckém kraji. „Spolupráce
Taiwanu a Česka má velké mezery,
což se ale do budoucna může zlepšit,“ prohlásil hejtman Jiří Šulc.

Náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka a kanadský velvyslanec Bruce Jutzi

Alžírský velvyslanec Moulay Mohammed Guendile se zapsal do
pamětní knihy Ústeckého kraje
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Ústecký kraj se představil na veletrhu Krajské silnice prověří rentgen
Ú
investičních příležitostí v Cannes
Ú

stecký kraj se od 14. do 17.
března představil na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském
Cannes. Tento podnik je každoročně významným zdrojem informací, zkušeností a kontaktů z oblasti
nemovitostí a realit.

Tradičně se ho účastní přední bankovní a investorské společnosti, developeři, realitní kanceláře a makléři,
správy regionů a měst a řada dalších
subjektů. Letos se jednalo již o 17.
ročník tohoto ve svém oboru vůbec
největšího veletrhu. Zúčastnilo se jej
cca 20 000 návštěvníků z celého
světa. Ústecký kraj na veletrhu zastupoval náměstek hejtmana Petr Fiala
a pracovníci krajského úřadu – odboru hospodářské strategie kraje.
Ústecký kraj se na veletrhu představil spolu s městy Ústí nad Labem
a Most. Prezentoval průmyslové zóny v celém regionu s důrazem na
strategickou průmyslovou zónu Triangle u Žatce. Návštěvníci se také
mohli seznámit s možnostmi využití
lokalit typu brownfields, tedy lokalit,
které již sloužily například k průmyslové výrobě, ale v současné době
jsou nevyužívané. Kraj se ovšem neomezoval jen na nabídky konkrétních lokalit vhodných pro investice.
Prezentoval také svůj vstřícný postoj
k investorům i všestrannou podporu, kterou je jim připraven poskyt-

Zástupci kraje v čele s náměstkem hejtmana Petrem Fialou (vpravo) absolvovali na veletrhu kolem dvou desítek jednání
nout při realizaci jejich projektů.
Hlavním cílem bylo navázat nové
kontakty s případnými investory
a prezentovat možnosti, které jim
Ústecký kraj nabízí. Obě spoluzúčastněná města pak prezentovala
blíže své záměry a projekty v oblasti podpory hospodářského rozvoje.
Ústecký kraj takto svou metodickou

i faktickou pomocí pomáhá jednotlivým městům regionu snížit náklady
a zvýšit efektivnost jejich mezinárodní prezentace. Z jednání na veletrhu
vzešel záměr uspořádat v kraji fórum průmyslových nemovitostí, které by pomohlo propagovat průmyslové nemovitosti z našeho regionu.
Náměstek Petr Fiala na veletrhu

absolvoval dvě desítky obchodních
schůzek s developery, potenciálními
investory, zástupci odborných tiskovin z oblasti trhu s průmyslovými
a komerčními nemovitostmi (časopisů, internetových portálů, výstavních novin, atd.), kteří se stále
více zajímají o investiční možnosti
v našem kraji. „Ukazuje se, že třetí
účast kraje na tomto veletrhu se
vyplácí, náš region se stal již pravidelným účastníkem a ostatní vystavovatelé i návštěvníci veletrhu jej
berou jako partnera a ne jen jako
zvláštnost,“ uvedl Petr Fiala.
Letošní veletrh MIPIM byl ve znamení Ruska a Krasnodarského kraje.
Tento region byl letos také hlavním
partnerem veletrhu. „Je vidět, že na
východě a v Polsku nám v oblasti
investičních příležitostí roste velmi
výrazná konkurence. Jednotlivé regiony z těchto oblastí se sice na veletrhu představovaly samostatně, ale
stát jim vždy poskytoval velmi výraznou podporu. Podmínkou úspěchu
při lákání investorů je proto všestranná prezentace našeho kraje
doma i v zahraničí,“ poznamenal
vedoucí odboru hospodářské strategie kraje Jan Sixta.
Letošní MIPIM posoužil zástupcům kraje také jako inspirace. Na
podzim by se tak v kraji mohlo uskutečnit krajské prezentační fórům
průmyslových nemovitostí a investičních příležitostí.

Zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje jednali
o podobě Regionálního operačního programu
O
budoucí podobě Regionálního operačního programu jednali
počátkem
března v Ústí nad
Labem zástupci
Ústeckého a Karlovarského kraje. Ústecký kraj zastupoval náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka, náměstek
hejtmana Petr Fiala a radní Antonín Terber a Pavel Kouda, Karlovarský kraj pak první náměstek
hejtmana Jan Zborník, náměstek
Jiří Behenský a radní Luboš Orálek. Regionální operační program
(ROP), společný pro oba kraje,
bude mít zásadní význam pro čerpání peněz ze strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013.

„V příštím plánovacím období Evropské unie už nebude rozvoj regionů podpořen ze Společného regio-

nálního operačního programu, prostřednictvím kterého čerpáme evropské peníze v současné době.
Nahradit by ho měl právě Regionální operační program, který si jednotlivé regiony připravují takříkajíc na
míru,“ uvedl náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka.
Úkol zajistit vypracování tohoto dokumentu zadali krajští radní odboru
regionálního rozvoje krajského úřadu
loni v červenci. V srpnu proběhl výběr zpracovatele ROP a byla připravena žádost o dotaci na pořízení dokumentu v rámci Společného regionálního operačního programu. Kraj
tak na přípravu dokumentu získá 2,5
milionů korun. Na přípravě regionálního operačního programu s odborem regionálního rozvoje krajského
úřadu spolupracuje s početným týmem zpracovatele, jehož členem je
také Colm McClements, osobnost
s letitými zkušenostmi s programováním a čerpáním strukturálních

fondů v řadě členských zemí Evropské unie.
Kontrole a koordinaci přípravy
operačního programu věnují oba
kraje velkou pozornost, evropské
dotace mají pro jejích další rozvoj
zásadní význam. „V příštím plánovacím období bude pro Ústecký a Karlovarský kraj ve strukturálních fondech připraveno prostřednictvím
ROP přibližně 20 miliard korun.
Operační program musí být nastaven tak, aby tyto prostředky byly
využity co nejefektivněji. Zároveň je
našim cílem, aby program přinesl
užitek co největšímu počtu subjektů,
ať už z řad měst a obcí, podnikatelů
nebo neziskových organizací,“ poznamenal náměstek Petr Fiala.
Hlavním tématem jednání byly
priority vznikajícího ROP, tedy oblasti
k jejichž rozvoji by chtěly oba kraje
finanční prostředky z Evropské unie
využít. Podle současné podoby návrhu by prioritami Regionálního ope-

račního programu měla být regenerace a rozvoj měst, integrovaná podpora místního rozvoje ve venkovských a periferních oblastech, zlepšení dostupnosti a obslužnosti regionu spolu s propojením hlavních center osídlení s navazujícími venkovskými oblastmi a rozvoj cestovního
ruchu. „Jednali jsme také o rozdělení peněz mezi tyto oblasti. V programu je například potřeba zohlednit
takové skutečnosti jako rozdílná povaha cestovního ruchu, zatímco
v Karlovarském kraji je soustředěn
do měst, v našem kraji se zájem
turistů zaměřuje na venkov. Jednotlivé priority tedy mohou mít v obou
krajích jinou váhu, konečná podoba
operačního programu by ale měla
být přijatelná pro všechny,“ uvedl
Radek Vonka. Návrhem Regionálního operačního programu, který bude
odrážet výsledky jednání zástupců
krajů, se bude počátkem dubna zabývat Rada Ústeckého kraje.

Ministerský dokument rozvoje dopravní infrastruktury
neřeší všechny potřeby Ústeckého kraje

H

ejtman Jiří Šulc vyjádřil zásadní nesouhlas s Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), který ministerstvo dopravy předalo Ústeckému kraji k připomínkování.
Z pohledu Ústeckého kraje má
GEPARDI řadu zásadních nedostatků a nesplňuje požadavky na
sociální a hospodářský rozvoj
kraje.

Své stanovisko sdělil ministerstvu
hejtman Jiří Šulc 10. března. Mimo
jiné ministrovi sdělil: „Generální plán
obsahuje z hlediska plánování neuskutečnitelné cíle. Neřeší kategorizaci silnic nižších tříd, neobsahuje
návrh státu, jak se vyrovná se starými zátěžemi pod tisíci kilometry silnic III. tříd, které byly ve značně neutěšeném technickém stavu převedeny na kraje. V hlavních cílech
dopravní politiky uvádí naprosto
nesplnitelný termín, podle něhož by
v Ústeckém kraji měly do roku 2010
téměř o polovinu klesnout počty
obcí, jejichž zástavbou, často do-

konce centry, procházejí silnice
I. třídy,“ uvedl Jiří Šulc.
Generální plán rozvoje dopravní
infrastruktury má z pohledu zástupců kraje řadu dalších nevyhovujících
pasáží: „Již od vzniku krajů upozorňujeme na nutnost koncepčního
řešení celé silnice I/13, který je ve
směru z Libereckého kraje přivaděčem k dálnici D8. V tomto úseku má
tato silnice naprosto nevyhovující
parametry, zejména z Děčína přes
Jílové a Libouchec k dálnici. Zarážející je, že v uplynulých deseti letech
nebyla Ředitelstvím silnic a dálnic
ani určena jiná trasa silnice, generální plán zmiňuje pouze velmi neurčitě nutnost ročních aktualizací harmonogramů příprav,“ konstatoval
hejtman.
Naprosto nepřijatelný je v materiálu navrhovaný podíl kraje na výstavbě dálnic. „Ministerstvo nepřihlíží
k tomu, že Ústecký kraj je strukturálně postiženým regionem s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Pro
řešení těchto problémů je potřeba
prioritně zajistit rozvoj dopravní

infrastruktury. Proto je zcela nepřijatelné, aby z celkových republikových prostředků určených na výstavbu dálnic šlo do kraje 5,9 procent, ačkoliv na počtu obyvatelstva v republice se kraj podílí osmi
procenty. V připomínkách proto
navrhuji navýšení tohoto podílu
v GEPARDI na minimálně 10 procent. Za zásadní nedostatek považuji také to, že předložený materiál
se soustředí na rozvoj komunikací
ve vlastnictví státu a neobsahuje
žádný návrh rozvoje financování silnic II. a III. tříd. Stát nám tyto silnice převedl ve velmi špatném stavu,
léta do nich neinvestoval a jejich
vnitřní dluh dnes činí jen v našem
kraji přibližně 4 miliardy korun.
Materiál také nezohledňuje velice
špatný stav mostů na silnicích
druhé a třetí třídy. Stavebně technický stav 500 mostních objektů
v našem kraji neodpovídá jejich
současnému zatížení. Náklady na
opravy jsou velké a proto by měly
být řešeny v rámci GEPARDI samostatně,“ uvedl hejtman.

Ve svých připomínkách ke GEPARDI se Jiří Šulc dotkl také stávajícího snížení naplňování Státního
fondu dopravní infrastruktury z vybrané daně z paliv blížící se deseti
procentům. „V tomto stavu je tento
státní fond zbytečný a měl by být
zrušen. Pokud nebude v dalších
deseti letech do dopravní infrastruktury investováno minimálně 125 miliard ročně a tato částka nebude
meziročně navyšována minimálně
o 10 procent, je rozvoj dopravních
cest zcela vyloučen. Navrhuji použít
75 procent vybrané daně z minerálních olejů k naplnění Státního fondu
dopravní infrastruktury, který je pak
rozdělí mezi stát a kraje, například
v poměru vlastněných silnic, ale především v dopravních návaznostech
na dálnice a rychlostní silnice. Peníze vybrané na této dani by tak šly
přímo do rozvoje silnic a nebyly by
zapojovány do státního rozpočtu,
kde se dnes rozpouštějí při vykrývání schodků zejména v sociální
oblasti,“ napsal hejtman Jiří Šulc
ministru dopravy.

stecký kraj si vybírá firmu,
která provede diagnostiku
je-ho silnic. V regionu je více než
3,5 tisíce kilometrů silnic II. a III.
tříd, jejichž mnohé úseky jsou ve
velmi špatném konstrukčním
i technickém stavu. Proto Rada
Ústeckého kraje oslovila pět firem,
které mezi sebou soutěží o zakázku „Diagnostika silnic II. a III. třídy
na území Ústeckého kraje“. O výběru firmy bude rozhodováno
podle kritérii, v nichž nejvyšší váhu
80% má nabídková cena a další

představují s 10% záruka na jakost
v měsících a doba plnění v týdnech. Předmětem veřejné zakázky
je provedení diagnostických měření na silnicích II. a III. třídy na
území Ústeckého kraje zejména na
těch úsecích, které jsou mimořádně zatěžovány nákladní dopravou
v souvislosti s výstavbou dálnice
D8 na území Ústeckého kraje. Vítěze výběrového řízení na provedení
této zakázky by měla krajská rada
určit počátkem měsíce května
tohoto roku.

Pro obce a mikroregiony je připraveno
téměř 25 milionů korun krajských dotací

R

ada Ústeckého kraje schválila
rozdělení dotací z Programu
obnovy venkova. Finanční rámec
programu pro letošní rok představoval celkem 25 milionů korun,
vyčleněných z letošního krajského
rozpočtu. „Opticky je to méně
oproti minulému roku, kdy kraj
v tomto dotačním programu rozděloval 40 milionů korun. Nezapomínejme však, že kraj postupně mění
strukturu své dotační politiky. V prvních letech měl k rozdělení pouze
omezené množství finančních prostředků, které přicházely do jeho
rozpočtu ze sdílených daní. Jejich
objem je v současnosti několikanásobně vyšší a my tyto peníze
soustředíme spíše než na vlastní,
krajské dotační programy na akce
usilující o příspěvek z evropských
dotačních fondů. V současné době
je pro kraj výhodnější než přímá
podpora například deseti akcí v deseti obcích určit tuto částku jako
vyjádření spoluúčasti kraje na třiceti projektech žádajících o peníze

v rámci SROP, na takovou spoluúčast máme v letošním rozpočtu
vyčleněno přes 200 milionů, oproti loňským 100 milionům korun.
A rozhodně bychom v této souvislosti neměli zapomínat na
BROÚKa (projekt Budoucí rozvoj
Ústeckého kraje) z něhož financujeme v kraji činnost 22 regionálních kanceláří, jejichž posláním je
pomoc malým obcím s přípravou,
podáním a uplatňováním projektů
nárokujícím finanční prostředky
z evropských zdrojů,“ objasnil náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka.
Rada Ústeckého kraje odsouhlasila rozdělení 24,9 milionů korun
mezi 98 žadatelů a doporučila je
předložit ke schválení krajskému
zastupitelstvu. V rámci programu
bylo možné podávat žádosti do
celkem čtyř oblastí, které po dohodě s obcemi, s nimiž diskutovala
o minulých ročnících tohoto dotačního titulu určila krajská rada koncem minulého roku.

Obnova a rozvoj venkovské zástavby
a veřejných prostranství
Chodníky a místní komunikace
Zlepšení životního prostředí, revitalizace
a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Integrované projekty venkovských
mikroregionů

8,596 milionů korun
8,725 milionů korun
1,594 milionů korun
5,993 milionů korun

Na krajském úřadu se sešli realizátoři
programů primární prevence užívání drog

V

Ústeckém kraji se 9. března
sešli realizátoři programů primární prevence užívání drog z Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje. Setkání se uskutečnilo
v rámci programu Zdravý kraj
České republiky – Ústecký kraj.
Účastníky setkání přivítali v jednacím sále krajského úřadu náměstek hejtmana Petr Fiala a krajský
radní Vladimír Záhorský. „Současný
mladý člověk se nachází ve velice
náročné situaci. Svět mu poskytuje
nepřeberné množství možností, ze
kterých může volit. Na jedné straně
se mu nabízí mnoho dobrého
a prospěšného. Na druhé straně se
mu nabízejí volby nesoucí s sebou
velká rizika. Rozdíl mezi oběma
zpravidla nebývá zřejmý na první
pohled. Snažíme se mladým lidem
nabídnout pomoc při jejich rozhodování. Umíme upozornit na rizika,
která s sebou nesou některé možnosti. Dokážeme prostřednictvím
různých technik a metod rozvíjet
schopnosti a dovednosti mladého
člověka. To vše jsou prvky, které
nabízí každý kvalitní preventivní
program,“ řekl v úvodu setkání
Petr Fiala.
Kromě prezentace aktuální situace v oblasti primární prevence užívání drog v jednotlivých krajích bylo na programu setkání také představení příkladů dobré praxe primární prevence v jednotlivých krajích. Ředitelka Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého
kraje Marie Šťastná v tomto bloku
představila program Barvy života
– aktivně smysluplná prevence.
V rámci tohoto programu centrum
provádí monitoring sociálně patologických jevů u žáků základních
škol v Ústeckém kraji. Jedná se
o sociálně psychologický výzkum

inklinací žáků k různým formám
rizikového chování (např. užívání
drog, gamblerství nebo agresivní
jednání). Výsledky výzkumu lze
využít při tvorbě preventivních programů pro konkrétní třídní kolektiv.
Zástupkyně litvínovského občanského sdružení Porozumění pak
seznámila účastníky s preventivním
programem, který realizuje na speciálních školách.
Odpolední část setkání byla vyhrazena práci v tématických skupinách. V nich se účastnicí zabývali
například problematikou spolupráce obcí a škol v oblasti prevence
užívání drog nebo školním selháváním u žáků a studentů středních
škol a odborných učilišť souvisejícím s drogami. Dalším z témat bylo
pak například komunitní plánování
aktivit primární prevence či vedení
skupinových sezení s dětmi. Účastníci setkání ocenili, že tématické
skupiny byly zaměřeny na řešení
případů, se kterými se potkávají ve
své praxi.
„Primární prevence se často ocitá
na okraji zájmu veřejnosti. Bývá
zaměňována za budování sportovišť, nebo za pouhé předávání informací. Veřejnost si často žádá
velké akce se „zaručeným“ okamžitým výsledkem. Těžiště skutečně
účinné primární prevence však leží v dlouhodobé intenzivní práci
s jednotlivci i kolektivy a ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů – zejména rodiny a školy.
Programy primární prevence, obdobně jako jiné procesy učení, přinášejí plody jen pomalu a zúročí
se za delší dobu. Myslím, že všichni, kteří se do této nenápadné
a nedostatečně oceňované činnosti zapojují, zaslouží naše poděkování,“ poznamenal Petr Fiala.
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Dotace jsou zaměřené
Trekkingové
cenu tipovací soutěže
na prevenci dětí a mládeže H lavní
o trekkingové kolo vyhlášené
dbor školství, mládež a tělový- ním učením, vytvoření projektů na

kolo vyhrála rodina z Loun

O

chovy Krajského úřadu Ústeckého kraje vyhlašuje preventivní
programy, které jsou určené pro
školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace pro rok 2006.
Jejich cílem je podpořit aktivity,
zaměřené na problematiku prevence společensky nežádoucích jevů
u dětí a mládeže v územní působnosti našeho regionu.
Tématickým vymezením je: specifická primární prevence, pozitivní
sociální klima, kontinuální práce
s rodiči a monitorování situace
mimo školu, dále změny (rozšíření)
skladby prevenčních programů,
rozšíření projektů s aktivním sociál-

podporu zdravého životního stylu,
dále projekty místního partnerství
v rámci regionu a v neposlední řadě vytvoření podmínek pro práci
školních metodiků prevence.
Žadatelé o dotaci by se měli podrobně seznámit se všemi podmínkami a své žádosti podat na předepsaných formulářích (vyplněné nikoliv rukou) nejpozději do 18. 4.
do podatelny Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Zalepené obálky
je nutné označit slovy Neotvírat,
projekt preventivní programy
2006. Vybrané projekty budou
do 28. 4. zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.

Hejtman ocenil nejlepší obrázky z prázdnin

Ústeckým krajem v rámci informační kampaně „Novoroční předsevzetí pro třídění odpadů v domácnosti“, převzala 15. března
z rukou člena Rady Ústeckého kraje Antonína Terbera Alena Polanská z Loun.

Od prosince 2005 do 15. února
2006 bylo v rámci kampaně do domácností z Ústeckého kraje distribuováno 250 tisíc letáků s přiloženým plastikovým sáčkem, propagujících třídění domácího odpadu.
Výherkyně z Loun byla jednou ze
1047 účastníků, kteří formou sms
zprávy odpověděli do 15. února
2006 na otázku: „Kolik sešlápnutých
1,5l PET lahví se vejde do přiloženého sáčku?“ V průběhu soutěže dorazilo celkem 352 správných odpovědí, z nichž bylo vylosováno 50 sms,
jejichž autoři vyhráli zajímavé ceny.
Vedle nejvyšší výhry – trekkingového
kola pro paní Alenu Polanskou, bylo
dne 28. února 2006 vylosováno 10
výherců sad mobilních telefonů a 39
výherců sad barevných košů na
domácí separaci odpadů.
„Pochopitelně jsem přiložený plastikový sáček v duchu zadání soutěže vyzkoušel a vycházela mi odpověď B, tedy 20 pet lahví. Ale sms
jsem neposílal, jednak pro mne

Letáková soutěž byla součástí širšího projektu „Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji“, připraveného ve spolupráci Ústeckého kraje
a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Projekt byl zahájen roku 2005 s cílem přispět k vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů,
zejména papíru, skla a plastů na
území Ústeckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Pro letošní rok je v rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu vyčleněna,
v souladu s uzavřenou dohodou
o spolupráci, částka do 1 milionu korun. Za ně bude hrazena například
příprava projektu pro podání žádosti
do Operačního programu Infrastruktura „Vybudování a vybavení sběrTrekkingové kolo si v kanceláři Antonína Terbera vyzkoušela pod dohle- ných dvorů pro složky komunálního
odpadu ve vybraných obcích Ústecdem rodičů Alena Polanská mladší
kého kraje“. Kromě toho z této částnení třídění domácího odpadu nic Věřím, že i díky této kampani na ky budou hrazeny také audity třídíren
výjimečného a za druhé, nebylo by občany doléhá nutnost osobního odpadu a pokračování informační
to čestné, od patrona kampaně se přístupu k otázce nakládání s domá- kampaně k zapojení obcí a obyvatelneočekává, že se zúčastní losování cím odpadem naléhavěji, s větším stva do systému třídění a využívání
o hlavní ceny. Daleko větším poci- důrazem. Sami vidíme, kam může komunálních odpadů.
tem spokojenosti mě naplňuje vést nejen laxnost státních orgánů,
V současné době je do třídění koohlas této kampaně. Zvláště nyní, ale především nevšímavost a lhos- munálního odpadu intenzivně zapov době, kdy usilujeme o likvidaci tejnost k životnímu prostředí v na- jeno 320 měst a obcí Ústeckého
černých skládek nelegálně dováže- šem nejbližším okolí,“ uvedl Antonín kraje, díky projektu se do třídění odného komunálního odpadu se SRN. Terber.
padů zapojilo 31 obcí.

Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
je pro kraj nedůvěryhodný partner
D

P

adesát žáků základních škol,
kteří se zúčastnili výtvarné soutěže s podtitulem „Moje prázdninové cestování“, se začátkem března
sešlo v hrobském Divadle V Pytli.
Pozvání přijal i hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc, který nad soutěží převzal záštitu. „Jsem velice mile překvapený, že se přihlásilo více jak
800 dětí. Jejich práce jsou opravdu
povedené a je škoda, že oceněno
mohlo být jen padesát nejlepších,“
řekl hejtman. Soutěž byla uspořádána s cílem upozornit na nebezpečí nákazy žloutenkou typu A, jejíž

výskyt v kraji narůstá. Jedinou účinnou ochranou před tímto závažným onemocněním je včasné očkování. „Jsem rád, že už v průběhu
soutěže se nechalo proočkovat
1113 dětí, což je dokonce početně
nejvíc v rámci republiky,“ řekl hejtman. Na zabezpečení soutěže se
podílela aktivně firma Glaxo SmithKline, která kraji nabídla 30 tisíc
balení kombinované vakcíny proti
žloutence A a B, kterými budou
zdarma naočkovány děti ve věku
od 5 do 12 let, které žijí v dětských
domovech Ústeckého kraje.

opravní podnik Ústeckého kraje
a.s. (DPÚK) ztrácí pro představitele Ústeckého kraje důvěru. „Jeho
vyjádření se mění pomalu každým
dnem, už nám nabídl několik variant,
vždy ale s dalšími podmínkami,
k uzavření dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby. Cena kterou
nám nabízí kolísá v rozpětí od devětatřiceti korun za kilometr do téměř
třiceti korun. Jiná stanoviska prezentují představitelé DPÚK v tisku, v autobusech a na zastávkách ve městech, úplně jiná pak v dopisech a při
osobních jednáních. To je naprosto
nevěrohodné jednání a ukazuje se,
že Ústecký kraj udělal dobře, když
tomuto dopravci v souladu se zákonem smlouvu o závazku veřejné
služby vypověděl,“ konstatoval po
jednání Rady Ústeckého kraje 22.
března 2006 hejtman Jiří Šulc.
Diskusí o podobě autobusové veřejné dopravy se na svém jednání
22. března a opakovaně i 27. břez-

na krajská rada zabývala. Zatímco
v předposledním březnovém týdnu
konstatovala, že není důvod, proč netrvat na výpovědi smlouvy o závazku
veřejné služby s tímto dopravcem,
v tomto týdnu se již zabývala praktickými dopady, které toto rozhodnutí
přinese. Radní stanovili základní kritéria pro budoucí výběrové řízení na
dopravce, který v souladu s rozhodnutím krajského zastupitelstva bude
s Ústeckým krajem jednat o nové
smlouvě, která mu zajistí dotaci na
linky splňující podmínky základní veřejné obslužnosti. „Transparentní výběrové řízení je v současné situaci
jediným způsobem, jak zjistit nákladovost veřejné autobusové dopravy
v našem kraji – z nabídek DPÚK, kolísajících mezi 30 a 39 korunami je
není možné ani odhadnout. Víme
však za kolik jezdí jiní smluvní dopravci a rozhodně po nás nechtějí 39
korun za kilometr,“ komentoval rozhodnutí krajské rady Jiří Šulc.

Hejtman vedle těchto jednání
komunikuje také přímo s dopravní
firmou, zajišťující v kraji dotovanou
veřejnou autobusovou dopravu na
80 procent všech linek. Zaslal jeho
vedení dopis, v němž ho vyzývá, aby
informovalo o záměrech společnosti po 1. květnu 2005: „Nadcházející zánik smlouvy nemá vliv na
pokračující povinnost Dopravního
podniku Ústeckého kraje a.s. plnit
obecně závazná pravidla vztahující
se na DPÚK coby dopravce ve
veřejné linkové dopravě. DPÚK má
v této souvislosti zejména (a) povinnost udržovat provoz na jednotlivých linkách po dobu platnosti licence ve smyslu § 18 písm. a) zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v platném znění (dále jen „Zákon“);
(b) povinnost provozovat dopravu
dle schváleného jízdního řádu ve
smyslu § 18 odst. c) Zákona; a (c)
povinnost uvědomit Krajský úřad
Ústeckého kraje alespoň tři měsíce

předem v případě, že by DPÚK
zamýšlel přerušit nebo podstatně
změnit dopravní službu, jíž poskytuje veřejnosti na kontinuálním a pravidelném základě a která není kryta
závazkem veřejné služby, dle článku 14 odst. 4 Nařízení (EHS) Rady
č. 1191/69 z 26. června 1969, ve
znění pozdějších předpisů. V návaznosti na shora uvedené tímto DPÚK
vyzýváme, aby Ústeckému kraji sdělil, zda po nabytí účinnosti výpovědi
Smlouvy – při zachování shora zmíněných povinností, zejména pak
lhůty tří měsíců předchozího uvědomění o přerušení či podstatné
změně dopravní služby – zamýšlí
přestat provozovat jakoukoliv linku
či spoj oproti stávajícímu stavu,“
napsal dopravci hejtman Jiří Šulc.
Dodal že Ústecký kraj své závazky
k firmě plní korektně, proti řádnému vyúčtování jí proplatil lednové
a únorové faktury, ve výši 21,909
a 21,637 milionů korun.

Ústecký kraj se již chystá na olympiády mládeže
Z

a necelé tři měsíce proběhne
druhá Krajská olympiáda dětí
a mládeže Ústeckého kraje. Tato
sportovní akce bude co do organizace a zajištění generálkou na
celostátní Letní olympiádu dětí
a mládeže, která se v Ústeckém
kraji uskuteční v roce 2007.
„Velmi mě těší, že se Ústeckému
kraji podařilo získat pořadatelství
letní olympiády dětí a mládeže v roce 2007, je to prestižní sportovní
akce a věřím, že dokáže přispět
k tomu, aby náš region nebyl spojován jen s těžbou uhlí nebo problémy
s nelegálně dovezeným odpadem.
Když Český olympijský výbor svěřil
našemu kraji pořadatelství, upřednostnil nás před Prahou a Jihočeským krajem, což považuji za velký
úspěch. Letní dětská olympiáda
v příštím roce bude organizačně
velmi náročná a je správné, že
některé prvky z organizace si jako
pořadatelé budeme moci otestovat
již letos na její krajské obdobě,“ řekl
náměstek a zástupce hejtmana
Radek Vonka.
Historicky druhá Krajská olympiáda
dětí a mládeže se uskuteční 21.
června, pořadatelé počítají s účastí
přibližně 1600 mladých sportovců
z Ústeckého kraje. Celostátní Olympiáda dětí a mládeže 2007 by pak
měla proběhnout od 19. do 24.

Náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka si s vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Štěpánem
Haraštou a předsedou krajské organizace ČSTV Zdeňkem Kubcem prohlíží výsledky krajských reprezentantů na
olympiádách mládeže
června 2007, dětští sportovci ze čtrnácti krajů budou během ní měřit
síly v celkem 21 disciplínách. Organizátoři počítají s účastí 4000 sportovců a šesti set osob doprovodu. Pro
zajištění sportovních klání bude

potřeba asi 1000 rozhodčích a technických pracovníků. Na základě zkušeností z loňské Letní olympiády
mládeže v Brně pak počítají organizátoři s účastí přibližně 6000 mimoústeckých diváků.

Podle náměstka primátora Ústí nad
Labem Jana Kubaty bude celostátní
olympiáda mládeže významným
podnikem nejen pro kraj, ale i pro
město Ústí nad Labem. „Bude to
zcela jistě největší a nejvýznamnější

sportovní podnik ve městě. V jiných
městech, kde se tato významná akce
konala, byla impulsem pro obnovu
a modernizaci sportovišť a doufám,
že by se to mohlo opakovat i v Ústí
nad Labem,“ řekl náměstek ústeckého primátora a krajský radní Jan
Kubata.
Pro zajištění organizace a hladkého
průběhu her by pořadatelé podle
Radka Vonky rádi využili práci dobrovolníků. „Bez pomoci dobrovolníků
se v posledních letech žádná olympiáda neobejde. Pochopitelně bychom nechtěli dobrovolníky využívat
například jako rozhodčí, této role se
musí ujmout lidé erudovaní a zkušení. Dobrovolníci by ale mohli sehrát
významnou roli například v informačním servisu pro účastníky her,“ poznamenal Radek Vonka. „Pro Dobrovolnické centrum je tato sportovní
akce velikou výzvu. Myslím, že máme s organizací práce dobrovolníků
bohaté zkušenosti a dokážeme je
jistě při této bezesporu velké události zúročit,“ dodala Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra Ústeckého kraje.
Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru,
zaměřený především na žáky základních škol. Má přispět nejen ke sportovnímu, ale také kulturnímu vyžití
mladých lidí. Jejím prostřednictvím
jsou připomínány ušlechtilé myšlen-

ky olympismu a podporována zdravá
soutěživost mezi mládeží. Součástí
olympiády jsou nejen sportovní klání, například atletika, plavání a kolektivní turnajové sporty, ale i kulturní
soutěže v oblasti výtvarné, literární,
hudební i divadelní. Olympiáda dětí
a mládeže se podle současného
projektu koná jednou za dva roky.
Její první ročník proběhl v červnu
2003, Český olympijský výbor vybral
za pořadatele Pardubický kraj, města
Litomyšl, Svitavy a Choceň. První
zimní ročník se uskutečnil v únoru
2004, pořadatelem byl Středočeský
kraj v Mladé Boleslavi a v obcích
Jizerských hor. Druhá letní olympiáda proběhla v červnu 2005 v Jihomoravském kraji ve městě Brno
a zimní verze se pak letos v lednu
uskutečnila v Královehradeckém kraji. O pořadatelství celostátní III. Letní olympiády dětí a mládeže 2007
rozhodl v Jihlavě 26. října 2005
Český olympijský výbor, který jej svěřil Ústeckému kraji. Ten se o pořadatelství sportovní akce ucházel na základě rozhodnutí krajské rady z 24.
srpna 2005.
Oficiální smlouva o pořadatelství
celostátní olympiády dětí a mládeže
mezi Ústeckým krajem a Českým
olympijským výborem byla slavnostně podepsána 28. března během
vyhlášení ankety Sportovec Ústeckého kraje.

březen 2006

5

ÚSTECKÝ KRAJ

Senioři v Ústeckém kraji

Sociální péči věnuje Ústecký kraj velkou pozornost
Ú

stecký kraj pracuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací pro občany všech věkových
skupin. Velkou pozornost věnuje
péči o seniory. V deseti krajských
domovech důchodců a penzionech
pro důchodce žije více než 1330 klientů. Kapacita jednotlivých zařízení
je velmi rozdílná. Největším krajským zařízením pro seniory je domov důchodců v Dubí s bezmála
350 místy, nejmenší pak domov
v Čížkovicích na Litoměřicku s pětapadesáti místy. O seniory pečuje
v krajských domovech přibližně 660
zaměstnanců. Provoz těchto zařízení stojí ročně zhruba 240 milionů

korun, Ústecký kraj jako zřizovatel
na jejich chod přispívá částkou
kolem 100 milionů. Kromě toho
také hradí investice do objektů
domovů důchodců, které se uskutečňují nad rámec běžných rozpočtů jednotlivých zařízení.
Obce v Ústeckém kraji zřizují dalších 23 domovů důchodců s celkovou kapacitou přibližně 2600 míst.
Prostřednictvím kraje je těmto domovům zasílána dotace ze státního
rozpočtu. Její výše vyplývá z počtu
lůžek v jednotlivých zařízeních a pohybuje se okolo 66 tisíc korun na
lůžko a rok. Například loni tak obecní domovy důchodců dostaly pro-

střednictvím krajského rozpočtu asi
176 milionů korun.
Mimo to je v kraji zřizováno několik dalších domovů pro seniory nestátními neziskovými organizacemi
– církevními – například v Krabčicích, Litoměřicích a Roudnici nad
Labem. Ty kraj podporuje dotacemi
v rámci Programu podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám
zdravotně postiženým.
Obce a kraj zřizují celkem 33 domovů důchodců s 3877 lůžky a 19
domovů – penzionů pro důchodce
s kapacitou 1483 lůžek. Na jedno

lůžko v domovech důchodců a penzionech pro seniory tedy připadá
přibližně 154 obyvatel.
Pobytová taxa, kterou klienti krajských domovů důchodců hradí, nestanovuje kraj nebo jeho úředníci.
Je upravena dle zákona 114/1988
Sb., konkrétně vyhláškou 82/1993
Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče. Obecně se dá
říct, že úhrada za bydlení se stanovuje dle počtu lůžek na pokoji. Podobně je to i s placením za stravu.
Stravné se stanovuje dle vyhlášky
83/1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče. Výše stravovací
jednotky tedy není jednotná. Kon-

krétní výši stravovací jednotky určuje kraj jako zřizovatel domovů v rozmezí od 40 do 63 korun.
Naplněnost domovů důchodců
které kraj zřizuje je vysoká, pohybuje se kolem 99 procent. Čekací
doba na místa v krajských domovech důchodců se výrazně liší, v některých domovech mohou senioři
získat místo za dva až tři měsíce,
u jiných zařízení se na místo čeká déle. Nejdéle se čeká na umístění v Domově důchodců v Libochovicích.
Některé z krajem zřizovaných domovů důchodců poskytují také specializovanou péči. Příkladem v tomto

Libochovický domov důchodců je velmi oblíbený
J
edním z témat, kterými se kraj
v poslední době zabývá v sociální oblasti jsou změny, které přinese nový zákon o sociálních službách. Již dnes je jasné, že bude
mít dopad na chod krajských ústavů sociální péče nebo domovů
důchodců. S tím jak se krajské
příspěvkové organizace na změny
připravují, se náměstek hejtmana
Petr Fiala, do jehož kompetence
sociální oblast spadá, seznamuje
přímo na místě.

Naposledy navštívil Domov důchodců Libochovice (20. 3.). Ten je
součástí Centra sociální pomoci Litoměřice, které je krajskou příspěvkovou organizací. Domovem ho
provedl ředitel Centra sociální pomoci Litoměřice Karel Prokop a vedoucí zařízení Marie Stožická. „Péče
o seniory je do značné míry vizitkou
každé společnosti. Ústecký kraj proto přikládá této části sociálních služeb velký význam, jeho role je
v rámci péče o seniory nezastupitelná. Pokud mám se svými kolegy
z vedení kraje správně rozhodovat,
musím mít o aktuální situaci konkrétní představu a tu rozhodně
nezískám u stolu v kanceláři. Velmi
často proto vyjíždím do našich domovů důchodců nebo ústavů sociální péče, abych si věci prohlédl přímo na místě a promluvil si s jejich
klienty i zaměstnanci,“ řekl Petr Fiala.
V libochovickém domově důchodců žije 156 klientů, o které pečuje
62 zaměstnanců. Naprostá většina
pokojů v domově je jedno a dvou
lůžková s vlastním sociálním zařízením. „I když se v libochovickém domově důchodců najdou vady na
kráse, jsou jeho budovy v dobrém
stavu. Patří k tomu lepšímu co stát
na kraj v roce 2001 převedl. Na rozdíl od některých domovů, které sídlí
v historických objektech, tady nemusíme řešit letitou zanedbanost objektu nebo jeho havarijní stav,“

lům Libochovic je to velmi přínosné.
Domov díky tomu není uzavřený
okolí a je součástí života města. Právě to je pro seniory velmi důležité,
potřebují být součástí dění a udržet
si i v domově co nejužší kontakt
s okolím,“ poznamenal Petr Fiala.
I když zatím není k dispozici prováděcí vyhláška k novému zákonu
o sociálních službách, je již dnes
jasné, že poté, co vstoupí v platnost,
přibudou zaměstnancům v domovech důchodců a ústavech sociální
péče nové povinnosti. Ani libochovický domov důchodců nebude
v tomto směru výjimkou. Například
žádosti klientů o umístění do zařízení totiž nebudou vyřizovat kraje, ale
jejich administrace se přesune přímo na jednotlivá zařízení. Vyšší nároky budou také kladeny na kvalifikaci sociálních pracovníků a jejich
další vzdělávání. Nově bude také
určeno, jaké služby má klient domova odebírat. Stanoven bude jen určitý minimální objem odebíraných
služeb. Zároveň ale bude zařízení
muset zajistit dostupnost služeb, ať
už stravy, ošetřovatelské péče nebo
Při návštěvách v krajských domovech důchodců si náměstek hejtmana například prádelny, v celém rozsahu,
což bude klást vyšší nároky na jeho
Petr Fiala najde čas také na debatu s klienty
rozpočet. Bude tedy záležet na
uvedl Petr Fiala. Provoz libochovic- veckých přeborů seniorů ze sedmi vedení jednotlivých zařízení, zda
kého domova důchodců stojí ročně domovů důchodců z Ústeckého kra- dokáže vytvořit pro klienty dostatečvíce než 21 milionů korun. Zhruba je. „Domovy důchodců, které zřizuje ně atraktivní a kvalitní nabídku slupolovinu této částky hradí klienti kraj, by rozhodně neměly být mís- žeb a přesvědčí je, aby je od domodomova, druhou pak pokrývá pří- tem, kam lidé chodí jen dožít. Jsem va nebo ústavu odebírali. „Podle
rád, že v Libochovicích se daří aktivi- nového zákona mají jít peníze za klispěvek z krajského rozpočtu.
Libochovický domov důchodců ty pro klienty rozvíjet. V tomto směru entem, který sám rozhodne, zda
patří mezi krajská zařízení, o která je by mohl sloužit mnohým podob- o něj bude pečovat rodina nebo
mezi seniory vůbec největší zájem. ným zařízením za vzor. Myslím, že bude žít v domově a v jakém rozsaV současné době leží na stole jeho jeho zaměstnanci i ředitel litoměřic- hu bude nabízení služby využívat.
vedoucí na 150 žádostí o místo. Co kého Centra sociální pomoci, pod Podle některých odborníků to bude
seniory do libochovického domova které spadá, zaslouží pochvalu,“ řekl znamenat odliv klientů, já však tento
názor nesdílím. Možná dojde k určiláká? Kromě klidného a příjemného Petr Fiala.
V areálu domova se nacházejí tému výkyvu, mám ale za to, že
prostředí je to například velké množství nejrůznějších aktivit od práce i ordinace specializovaných lékařů. libochovický domov důchodců i větv rukodělné dílně, přes přístup k in- Jejích pomoc vyhledávají nejen kli- šina ostatních krajských sociálních
ternetu, až po nejrůznější sportovní enti domova, ale i místní občané, zařízení je natolik kvalitní, že o jejich
turnaje. Místní plavecký bazén napří- kteří by jinak museli dojíždět. „Mys- služby bude i nadále velký zájem,“
klad nedávno hostil čtvrtý ročník pla- lím, že když domov slouží i obyvate- uvedl Petr Fiala.

Petr Fiala: Péče o seniory je povinnost, kterou plníme rádi

P

roces stárnutí
je
zákonitý
a nikdo se mu
nemůže vyhnout.
Ať už chceme nebo ne, všichni se
jednou dostaneme
do věku, kdy budeme odkázáni na pomoc druhých.
Péče o seniory je jednou z oblastní, které Ústecký kraj věnuje značnou pozornost. Ve své kompetenci jí má náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala.

Co vlastně Ústecký kraj dělá pro
starší a staré občany?
Kraj slouží seniorům, ať přímo nebo nepřímo, v celé řadě oblastí. Zřizuje například deset domovů důchodců s více než 1300 lůžky. To je
více než třetina celkového počtu
míst v domovech důchodců v našem kraji. Dotuje ze svého rozpočtu
jejich provoz a hradí také jejich
obnovu a rekonstrukce. Když na kraj
totiž tyto zařízení v roce 2001 stát
převedl, rozhodně nebyla v ideálním
stavu. Ročně do jejich obnovy inves-

tujeme desítky milionů korun a mys- ní a uznání. Vždy mě totiž potěší,
lím, že můžu tvrdit, že za poslední když od klientů slyším, že jsou spočtyři roky se podoba většiny z nich kojení a je o ně dobře postaráno.
výrazně zlepšila.
Péče o seniory to ale nejsou jen
Jak kraj kontroluje kvalitu péče ve domovy důchodců, řada starších
svých zařízeních? Dohlíží na to, občanů jejich služby nevyužívá.
aby bylo o jejich klienty dobře Co dělá kraj pro ně?
postaráno?
Těchto občanů se týkají služby,
Samozřejmě. I když hlavní odpo- které kraj poskytuje seniorům nepřívědnost leží na ředitelích jednotli- mo. Předně je tu zdravotní péče,
vých zařízení, na chod našich domo- která je z hlediska starších občanů
vů dohlížíme. Kromě toho má kraj- jistě velmi důležitá. Jsme zřizovateský úřad, konkrétně odbor sociálních lem pěti největších nemocnic v kraji
věcí a zdravotnictví na starosti vyři- a právě kvalitní a dostupná zdravotzování žádostí o umístění klientů do ní péče je pro občany v důchodojednotlivých domovů a tak má o si- vém věku velmi zásadní. Kraj usilutuaci velmi dobrý přehled. To ale je o to, aby nemocnice měly moneznamená, že by se představitelé derní vybavení a pracoval v nich
krajské samosprávy spoléhali jen na kvalifikovaný personál, který se
hlášení úředníků. S tím jak se žije kli- o pacienty včetně našich seniorů
entům našich zařízení se velmi čas- dokáže postarat. Kromě toho Ústo seznamuji já i moji kolegové pří- tecký kraj také poskytuje ze svého
mo v jednotlivých domovech a ústa- rozpočtu peníze nestátním neziskovech. Myslím, že o klienty je v našich vým organizacím, které se péči
zařízeních dobře postaráno, na o seniory věnují. V letošním roce
čemž má jistě největší zásluhu jejich jsme takto rozdělili více než 30 mipersonál, který za svou nelehkou lionů korun například na zajištění
a obětavou práci zaslouží poděková- asistenčních a pečovatelských slu-

žeb nebo činnost informačních center pro seniory.
Co považujete v oblasti péče o seniory do budoucna za nejdůležitější?
Kraj by rozhodně neměl do budoucna služby, které poskytuje seniorům, omezovat. Populace stárne
a těch, kteří je budou potřebovat
přibývá. Bohužel i zde platí, že vše
se odvíjí od peněz. Musíme tedy
zajistit dostatek financí nejen na provoz našich domovů důchodců, ale
také na investice, tedy na obnovu
budov a vybavení. I když úroveň
našich zařízení je velmi dobrá, ne
všude mají klienti takový komfort,
jaký bychom si představovali. Více
krajských zařízení by se také do
budoucna mělo zaměřit na specializovanou péči, například na péči
o klienty s Alzheimerovou chorobou
nebo stařeckou demencí. Takové zaměření pochopitelně klade vyšší
nároky na personál a tak budeme
muset věnovat pozornost také vzdělávání pracovníků v našich zařízeních.

směru může být Domov důchodců
Dubí, který patří mezi pět zařízení
v republice, která se věnují péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.
Do budoucna chce kraj kvalitu péče o seniory ve svých zařízeních
dále rozvíjet. Zásadní vliv na rozsah
a podobu této oblasti sociální péče však bude mít nový zákon o sociálních službách, který začne platit
od ledna příštího roku. Budoucí rozvoj sociální péče v kraji by měli
definovat na návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského
úřadu za-stupitelé Ústeckého kraje
na jedné z následujících schůzí
zastupitelstva.

Ukazatel
Počet příjemců starobních důchodů
Průměrný starobní důchod v Kč
Domovy důchodců *
Kapacita domovů důchodců
Penziony pro důchodce
Kapacita penzionů pro důchodce

2002
2003
2004
99 563 100 583 102 964
6 861
7 085
7 262
34
35
36
3 957
4 142
4 162
20
20
21
1 542
1 523
1 549

*zřizované obcemi, krajem a neziskovými organizacemi
Zařízení
Děčín

DD Šluknov
DD a ÚSP Krásná Lípa
celkem
Chomutov
DD Maštov
celkem
Litoměřice
DD Čížkovice
DD Libochovice
DD Milešov
celkem
Teplice
DD Teplice
DD Dubí
celkem
Most
DD a ÚSP Litvínov – Janov
DD a DPD Meziboří
celkem
Celkem celoroční kapacita v zařízeních
sociální péče pro seniory Ústeckého kraje

Kapacita
celoroční
108
92
200
70
70
55
156
90
301
84
343
427
184
150
334
1 332

DD – domov důchodců, ÚSP – ústav sociální péče
DPD – domov a penzion pro důchodce

Do oprav a modernizace domovů důchodců
investuje kraj desítky milionů

I

nvestiční záměry kraje se nesoustředí pouze na silnice nebo nákladné rekonstrukce zdravotnických
zařízení. Představitelé Ústeckého
kraje věnují svou pozornost také
domovům důchodců, které na něj
převedl stát. V současné době nechal zpracovat „Zhodnocení technického stavu objektů příspěvkových organizací zařízení sociální
péče“ a současně Rada Ústeckého
kraje zadala ředitelům těchto zařízení přípravu investičních záměrů
ve svých zařízeních. Projednány již
byly záměry Domova důchodců
v Milešově, Šluknově, Mašťově
a v Litvínově – Janově.
V Janovském domově důchodců
je před dokončením rekonstrukce
čtyř výtahů, na kterou je z krajského
rozpočtu vyčleněno přes 4 miliony
korun. Finančně náročnější je plánovaná přestavba kuchyňského provozu v milešovském domově důchod-

ců. Odhady na tuto rekonstrukci dosahují 8 milionů korun. Přestavba
výhledově čeká také Pavilon 2 Domova důchodců ve Šluknově, pocházející z 30. let minulého století.
Jeho modernizace na komfortnější
bytové jednotky, spojená s modernizací rozvodů vody, elektro a odpadů
a také vestavba půdních bytů je
odhadována na 10 milionů korun.
Vedení Domova důchodců Mašťov
by rádo uplatnilo projekt zateplení
domova. I zde se jedná o investici
v řádech 7 milionů korun. Nejambicióznější projekt ale předložil krajské
radě k posouzení Domov důchodců
v Litvínově – Janově. Jedná se o jeho celkovou rekonstrukci, zahrnující
mimo jiné výměnu oken, zateplení
střechy a pláště objektu, rekonstrukci podlah, topení, sociálních zařízení
a dalších, včetně osazení sedlovou
střechou v odhadovaných nákladech 45,5 milionů korun.

Seniorům, kteří v krajských domovech slaví kulaté životní jubileum, přicházejí pravidelně gratulovat i zástupci Ústeckého kraje. Hejtman Jiří
Šulc takto blahopřál letos v v lednu k dožitým 100 rokům paní Růženě
Routnerové, klientce Domova důchodců v Litvínově – Janově.
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Pavel Kouda: V krajském školství
převažují zdravé trendy
V

olnočasové
aktivity dětí
a mládeže se dostávají stále častěji pod drobnohled
dospělých. Patří
mezi ně zástupci
nejrůznějších institucí, neziskových organizací, sdružení, dobrovolnických center, samozřejmě také měst a obcí
a v neposlední řadě pedagogové ve školách i vzdělávacích ústavech.

výchovy s názvem Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (mimo systém) v sítích škol, poskytujících vzdělávací
služby pro dospělé (zkráceně
UNIV), na jehož financování se podílí Evropský sociální fond a státní
rozpočet. Díky tomuto projektu by
se měla v našem kraji během příštích tří let významně rozšířit nabídka
středních a vyšších odborných škol
o vzdělávací programy pro dospělé
a měl by být nalezen snadnější způsob uznávání kvalifikace, jíž člověk
dosáhl jinde než při počátečním
Spojuje je společné motto – chtě- vzdělávání na škole.
jí naplnit volný čas dětí a mládeže
smysluplným programem, hrou či To zní přitažlivě a zajímavě, co je
zábavou tak, aby se její aktéři, pro cílem tohoto projektu?
které je určený, dobrovolně zapojili
Konkrétním cílem projektu, do nědo projektů namísto bezcílného hož je v rámci Ústeckého kraje zabloudění po ulicích města, aby napl- pojeno jedenáct škol, je v již zmíněnili svůj čas volna správnou formou ném horizontu tří let vybudovat síť
tzv. – ušitou na vlastní kůži.
vzdělávacích institucí, které se sta„Volný čas je ve své podstatě pes- nou místními centry celoživotního
trobarevná paleta možností jak vy- vzdělávání a které se skrze moduloužít potenciál každého jednice. vaně uspořádané vzdělávací prograKaždý si může vybrat v čem se chce my zaměří i na uznávání výsledků
zdokonalovat, co ho nejvíce zajímá neformálního vzdělávání a informála co se chce naučit. Doby, kdy děti ního učení. To znamená, že namísto
trávily volný čas jenom sportem, několik let trvající docházky do školy
jsou dávno pryč. Mají dnes nepře- přijde zájemce před komisi, která ho
bernou škálu možností, jak trávit své přezkouší a ověří jeho znalosti a dovolno, mnohé jim nabízejí školy, vednosti, nabyté např. v různých
které zájmovými aktivitami přímo kurzech, samostudiem, zájmovou
hýří,“ říká Pavel Kouda, krajský radní, činností či při práci. Zkoušený pak
do jehož gesce školství v Ústeckém může rovnou získat výuční list nebo
kraji patří. Dodal, že takové projek- se alespoň dozví, kam až ve svém
ty mají žáky a studenty především oboru došel a co se má ještě doučit,
osvěžit a pozitivně motivovat pro aby kvalifikaci získal. Případně, zda
další práci. S Pavlem Koudou jsme jeho úroveň odpovídá nějaké dílčí
hovořili nejen o volném čase dětí kvalifikaci, kterou by mohl využít
a mládeže na severu Čech.
v praxi. Nové možnosti se otevřou
také těm, kteří si dosud nemohli
Předně bychom chtěli znát váš založit životnost právě kvůli scházejínázor na to jaké je, podle vás, cí kvalifikaci.
školství v Ústeckém kraji?
Dalo by se určitě odpovědět jed- To je dobrá zpráva pro severočenou dvěma větami, ale bylo by to chy! Projekt by se ve svém důneadekvátní hodnocení práce mno- sledku měl v horizontu několika
ha stovek učitelů, vychovatelů a lidí, příštích let výrazně projevit na
kteří se školami v regionu úzce spo- lepším kreditu vzdělanosti regiolupracují. Nezasloužili by si to. Mám nu a také zaměstnanosti jeho
řadu příležitostí setkávat se na růz- obyvatel.
ných reprezentativních fórech s hodV to všichni nepochybně doufáme.
nocením resortu, který je dnes
a denně na očích veřejnosti. Rád Měli bychom se také zmínit
konstatuji, že převažuje názor, že o spolupráci škol s podnikatelskýv krajském školství převažují zdravé mi subjekty při vzdělávání na
trendy. Tak jak všude, i zde existují středních školách. Jak na tom
problémy, takový je život, ale vcelku v kraji jsme ?
je situace dobrá. Jsem však přeProblém kvalitní přípravy středosvědčený, že krajský systém vzdělá- školsky vzdělaných odborníků pro
vání je správně nastavený.
zaměstnavatele v kraji a zajištění
maximálně možného souladu mezi
Do škol dnes nechodí jen děti kompetencemi absolventů a požaa mládež. Stále častěji se aktivně davky podnikatelských subjektů byl
prosazuje názor, že vzdělávání je intenzivně řešen již v roce 2004,
proces celoživotní a neustálý roz- kdy Ústecký kraj ve spolupráci
voj vlastní osobnosti je v našem s CzechInvestem realizoval řadu jedrychle se měnícím světě nutností. nání završených konferencí k této
Máme na mysli aktuální trend ve problematice v Chomutově a Louvývoji vzdělávací soustavy, tedy nech. Společná jednání škol, úřadů
vzdělání dospělých. Jak vy vidíte práce a zaměstnavatelů vedla
tuto problematiku u nás v kraji?
k upřesnění vzájemných očekávání
V Ústeckém kraji úspěšně pokra- a potřeb a otevření nových možnosčuje realizace systémového projektu tí spolupráce. Zejména jde o aktivní
ministerstva školství, mládeže a tělo- účast podniků na přípravě jejich

budoucích zaměstnanců. Střední
školy odborně zaměřené ve své většině spolupracují při uskutečňování
praktické výuky, často i s více podnikatelskými subjekty.
V posledních letech se v krajském
školství podařilo realizovat několik významných projektů, které
stojí za prezentaci. Pochlubme
se…
K nim patří kupříkladu vzdělávací
centra při školách, budovaná z prostředků Evropské unie. Co je ještě
na nich zajímavé – nejsou zaměřena striktně na vzdělávání žáků, ale
také dospělých.
Pokud mám jmenovat, tak jedním
takovým zdařilým projektem je Krajské vzdělávací středisko strojírenství
pro numericky řízené stroje a technologie na Integrované střední škole
technické COP v Mostě Velebudicích, které bylo otevřeno tento měsíc a svým vybavením vzbuzuje patřičný ohlas a zájem, nejen ze strany
žáků. Krajské středisko bylo v záměru podpořeno v rámci SROP 3.1.
částkou bezmála 31 milionů korun
a současně z operačního programu
rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3
v rámci grantového schématu Ústeckého kraje rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání, projekt nesoucí název „Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro
NC technologie“, získal navíc částku
ve výši téměř 5 milionů korun. Neměl bych zapomenout ani na Střední školu služeb a cestovního ruchu
ve Varnsdorfu, která získala v rámci
SROP, opatření 3.1, částku necelých
30 milionů korun. Toto vzdělávací
středisko na střední škole technické,
podobně jako předešlé školy, získal
projekt, zaměřený na modernizace
výuky a dílny pro obrábění 23,6 milionů korun. Dalších 1,1 mil. korun
varnsdorfští obdrželi z grantu Ústeckého kraje na středisko dalšího profesního vzdělávání. Mnoho pozitivního jsme zaznamenali u projektů
přeshraniční spolupráce, které dětem a mládeži nabízejí zajímavé příležitosti jak trávit volný čas, především tam, kde jsou omezené možnosti. Řada krajských škol má letitou
spolupráci se zahraničními školami,
je to široké spektrum nápadů, které
děti a studenti dokázali se svými
zahraničními vrstevníky dovést do
zajímavých a atraktivních akcí.
Když mluvíme o aktivitách krajských škol, bezesporu sem patří
i ty, které se provozují, jak se říká,
mimo školní lavice. Žáci a studenti z našeho regionu nepatří mezi
neúspěšné, ba naopak. Jak situaci vnímáte vy osobně?
Mám radost, že je o našich školách slyšet a podobně vnímám také
to, že především naši mladí sportovci se dokáží prosadit a z kolbišť se
vracejí se štítem. Takovým posledním pěkným zážitkem bylo zastoupení Ústeckého kraje na hrách II.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR,

které se konaly letos v lednu v Královehradeckém kraji, v lokalitách
Krkonoš. Kraj reprezentovalo 63
sportovců, v silné konkurenci 14
krajů si vedli velice dobře, neboť se
vrátili se ziskem 5 zlatých, 4 stříbrných a stejného počtu bronzových
medailí. Ústecký kraj čeká v příštím
roce neméně významná sportovně
společenská událost. Stal se pořadatelem her 3. letní celorepublikové
olympiády dětí a mládeže. Přes čtyři
tisíce mladých sportovců k nám přijede změřit síly nejen na poli sportovním, ale v průběhu olympiády
budou mít její účastníci příležitost
vyniknout i v dalších oborech zájmové činnosti. Půjde o velký prestižní
podnik, který má vyjádřit přímou
podporu rozvoji tělovýchovy a sportu ve školách našeho regionu. Jako
generální zkouška pořadatelství her
v příštím roce bude sloužit model
her 2. krajské olympiády, která se
koná letos v červnu v Ústí nad
Labem.
Školství je resort, na který se
v posledních letech také zaměřili
hygienici, prostřednictvím zpřísněných norem a předpisů. Nová
pravidla narážejí na mnohá
úskalí a předpokládají především
mnohamilionové investice, často
za provozu škol a školských zařízení...
Je třeba říct, že máme problémy
se zabezpečením dodržování stávajících hygienických norem a předpisů, které jsou pro školství obzvlášť
přísné a jejich dodržování je pečlivě
sledované. Nutno dodat, že předpisy byly vydány bez vyřešení finančních zdrojů a jejich plnění leží zcela
na bedrech zřizovatelů škol a školských zařízení, což jsou v našem regionu především obce a Ústecký
kraj. Pro konkrétní představu – v roce 2005 mělo stanovený „hygienický výměr“ celkem 52 krajských škol
a zařízení. Náklady na nápravu zjištěných nedostatků byly vyčísleny
částkou 78 milionů korun. Do konce
roku bylo vyřešeno pět z nich. Dalších 30 by mělo být vyřešeno v letošním roce v objemu 45 milionů
korun a zbývajících 17 v roce 2007
v částce 31 milionů korun. Nejsou
to sumy konečné, patrně v průběhu
dalších let, při odstraňování nedostatků narazíme na další problémy,
které se budou muset vyřešit také.
Už nyní víme, že na ně můžeme
narazit při dodržování vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která pamatuje na požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, zejména
tam, kde sídlí v historických budovách a husté městské zástavbě.
Těžkou hlavu máme s trvale rostoucími cenami energií, které postupně
představují stále větší díl provozních
nákladů škol a školských zařízení.
V našich školách a školských zařízeních jsme nechali udělat energetické audity, které mají vést ke snížení
energetické náročnosti.

Ústecký kraj podpoří iniciativu obcí a revitalizaci Podřipska

O

projektu s pracovním názvem
Praotec jednali náměstek a
zástupce hejtmana Radek Vonka
a krajský radní Antonín Terber se
zástupci městských a obecních úřadů Podřipska, ministerstva životního
prostředí a výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jde
o iniciativu obcí a zájmových sdružení v oblasti Podřipska pro revitalizaci a rozvoj krajiny v okolí hory Říp.
Účastníci se shodli v názoru, že by
se projekt mohl za určitých podmínek stát vzorovým pilotním projek-

tem, přesahující rámec České republiky. Zástupce a náměstek hejtmana Radek Vonka zdůraznil, že
Ústecký kraj chce záměr a vůli
všech zainteresovaných maximálně
podpořit a také hledat možné cesty
pro získání finančních prostředků.
„Hora Říp je dominantou nejen
z hlediska morfologie krajiny, ale
také symbolem češství, národní
svébytnosti a cti. Revitalizaci krajiny
si proto zaslouží nejen hora samotná, ale celé Podřipsko. Tak aby konečná podoba naplnila očekávání

příchozích, turistů a zároveň poskytovala uspokojivý život obyvatel,
kteří zde žijí,“ řekl Radek Vonka.
Člen rady Ústeckého kraje Antonín Terber ocenil aktivní podporu
ministerstva životního prostředí podílet se na realizaci a především
pak iniciativu obcí a zájmových
sdružení v této oblasti. „První krok
se týká vlastní hory Říp. V současné
době je připravena studie, řešící
centrum Podřipska. My ale už musíme uvažovat v širších dimenzích,
protože záměr by měl řešit nejen

ekonomickou stránku věci, ale také
veškeré aspekty ekologické a sociální. Jakým způsobem organizačně
pokračovat dál v myšlence, na to
bychom měli dostat odpovědi od
lidí, kteří v Podřipsku žijí,“ konstatoval krajský radní Antonín Terber.
K úkolu se přihlásilo město Roudnice nad Labem, jehož zástupci připraví podklady pro další jednání. Již
vloni Ústecký kraj deklaroval ochotu
finančně podpořit projekt, týkající se
obnovy hory Říp částkou dvěstě
tisíc korun.

březen 2006

Fotokvíz
T

uhá zima snad již konečně
opouští i náš kraj a i když na
horských hřebenech turisté narazí
na sníh, kterého letos napadlo
mnohdy více, než kolik dětem postačí k zimním radovánkám, v nížinách vrcholí přípravy na letošní turistickou sezónu kulturních a historických památek, jejíž začátek připadá hned na zítřejší první aprílový
den. Z fotografie označené otazníkem již tušíte, že vám s hádankou
pro tento měsíc přinášíme i tip na
první jarní výlet. Nejdříve je ale zapotřebí se vypořádat s odpověďmi
na soutěžní otázku z únorového
vydání. Odpovědí došlo několik desítek a každý z vás bez výjimky
správně uvedl, že na fotografii jsou
skalní stěny v Tisé na Ústecku. Pavel Hrzán z Ústí nad Labem upřesnil, že tyto skalní útvary turisté navštěvují už od 19. století a že při
tzv. „Velkém okruhu“ na výletníky
čeká 56 skalních útvarů a pozorní
nepřehlédnou ani 15 zastávek geologických informací. Z vašich postřehů můžeme ještě doplnit, že
Tisské stěny dosahují nadmořské
výšky 613 m n. m. a seznámit se

s nimi není ani pro méně zdatného
turistu problém, prohlídka ojedinělého skalního města je dlouhá přibližně 6 km. A pokud byste se těchto jedinečných pískovcových útvarů
nemohli nabažit, můžete navštívit
ještě sousední Ostrovské a Rájecké
skály, ležící přibližně 3 km severně
od obce. Pan Hrzán a dalších devět
vylosovaných výherců se může těšit na drobnou pozornost.
Fotografie představuje zámek
1760 – 1770, jehož původními
majiteli byl rod pánů z Ledeburu.
V 1814 zámek koupil František Antonín, hrabě z Thunu a Hohenšteina a ti zde žili až do znárodnění.
Romantická stavba, v níž se také
nachází galerie malíře Emila Filly se
nachází na Lounsku. Těšíme se na
vaše odpovědi a nezapomeňte na
zpáteční adresu, abychom vylosované výherce mohli opět odměnit
malou pozorností.
Vaše odpovědi očekáváme na
adrese Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. IVV, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí nad Labem, případně na elektronické adrese:
roudnicka.s@kr-ustecky.cz.
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Pozvánky
vyrůstá z přírody a jejích událostí
● Historie židů v Čechách a na
a procesů jako tajemných poMoravě a Židovské tradice
mluv, jako ne vždy rozpoznatela zvyky, Oblastní muzeum
ných znamení síly stvoření.
v Mostě, 7. 3 – 30. 4. 2006.
Putovní výstavy spojené s výstavami „Historie židů na Mostecku“ ● Copak je to za vojáka, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci,
a „Putování po židovských hřbito19. 3. – 25. 5. 2006, hlavní
vech severozápadních Čech“,
budova.
doplněné o fotografie Tomáše
Výstava vojenských odznaků, mePulce.
dailí a nášivek československé
a české armády, pořádaná ve
● Terče pánů ostrostřelců, Oblastspolupráci se soukromým sběraní muzeum v Chomutově, 6. 4. –
telem ze Žatce.
27. 5. 2006, gymnázium.
Když ještě žádná rána nešla do
● Olej, kresba, portrét, keramika,
černého... , výstava.
loutky, Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci, 2. 4. – 1. 5.
● Výstava prací žáků výtvarného
2006, vila.
oddělení teplické základní
Prodejní výstava výtvarnice Elišky
umělecké školy, Regionální muSemanové.
zeum v Teplicích, 10. – 30. 4.
● DO NITRA – Miloš Ševčík, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 20. 4. – 11. 6.
Výstava obrazů, kreseb, grafiky
a plastiky. Autorova obrazná vize

● Velikonoce v muzeu, Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci,
10. 4 – 12. 4. 2006.
Tradiční řemesla a jarní zvyky,
prodej velikonočního zboží.

Kraj schválil ministerstvu plán péče
o Národní přírodní památku Pravčická brána

P

lán na ochranu světového přírodního unikátu, skalního útvaru Pravčická brána v Národním parku České Švýcarsko předložilo
v uplynulých dnech Radě Ústeckého kraje Ministerstvo životního prostředí ČR. To jako orgán ochrany
přírody, zajišťující správu ochrany
přírody a krajiny, zpracovalo plán
péče na období 2006 – 2014 tohoto zvláště chráněného území se
statusem národní přírodní památky. Krajští radní konstatovali, že
navržený plán odpovídá skutečným potřebám investic do tohoto
zvláště chráněného území a že
finanční prostředky vložené do
managementu zvláště chráněného
území nejsou v rozporu s předmětem ochrany národního parku.
Ochrana této přírodní památky

vyžaduje, aby zůstalo v platnosti
opatření přijaté v roce 1982, podle
něhož je vstup na skalní těleso
zakázán.
Pokud se nejedná o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti, zpracovává Plány péče zvláště chráněných území také
Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten
v současné době představuje návrhy hned několika Plánů péče
o zvláště chráněné území v regionu. Dokumenty jsou zpracovány
pro Přírodní rezervaci Světlík, Přírodní rezervaci Velký rybník, Přírodní rezervaci Černý rybník, Přírodní
památku Písečný vrch, Přírodní památku Kozinecká stráň a Přírodní
památku Žatec a pro všechny lokality předpokládají náklady ve výši
4,58 milionů korun.
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