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Starostové se sešli v Terezín ě 
03.03.2009 | 18:00 | Aktuáln ě - zpravodajství  | Miroslav Zimmer, Jan Dostal  

 TEREZÍN 

Tradiční každoroční setkání starostů Ústeckého kraje proběhlo tentokrát v Terezíně. Starostové měst a obcí v Ústeckém 
kraji se takto sešli po čtvrté a hovořili především o finanční krizi, veřejné zeleni, bezpečnost na dětských hřištích a 
odpadovém hospodářství. Do Terezína jich dorazilo zhruba devadesát a během celého dne na ně čekaly přednášky 
odborníků v jednotlivých odvětvích a také prezentace firem, které mohou obcím pomoci s jejich problémy. Starostové 
setkání takovněž využívají k vzájemnému poznávání a vyměně zkušeností. 
 
"Starostové jsou mnohem lepší hospodáři než stát. Starostové se snaží hospodařit racionálně. Čekají spíše na dotace, 
které netečou a to je hodně trápí. Motivace čerpat dotace není u státních úřadníků, ale u starostů, ale státní úředníci na 
nich sedí a diktují, jaké projekty mají psát. Starostové vědí na co potřebují peníze, chtějí si opravit kulturní domy, osvětlení, 
dětská hřiště a na to peníze nejsou. Dotace nefungují na principu "nabídka - poptávka". To je právě chyba celého 
systému. Toto starostové řeší každý rok," uvedl za pořádající společnost Regionservis a.s. její jednatel Luděk Tesař.  
 
Finanční krize většinou obce zasáhla nepřímo. Někdo řeší problémy obyvatel, kteří ztratili práci, jinde řeší odpadové 
hospodářství. "Skončil u nás jeden velký zaměstnavatel a lidé tak mají problémy. Jedná se hlavně o občany, kteří bydlí v 
našich bytech. Máme jich téměř čtyři stovky a pak se krize projeví tím, že lidé dluží na nájemném. Zatím to není tak 
dramatické a lidé si hledají náhradní zaměstnání," Vlastimil Krupka, starosta Braňan, obce s 1200 obyvateli. 
 
Zda budou muset zvýšit poplatky za svoz odpadů zatím neví starosta Bohušovic Ivo Hynl. "Budeme se muset asi nějak 
podílet na nákladech na svoz odpadů, naopak bychom možná mohli získat více peněz za vytříděný odpad, ale zatím není 
nic jistého." 
 
Se zajímavou nabídkou přišla společnost Elektrowin, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení. Od 
svého založení společnost od lidí vybrala padesáttisíc tun elektrozařízení. Z toho více než 70 % materiálu je znovu 
využitelných. 
 
"Chceme starosty seznámit s naší firmou a programy pro obce nebo školy, které realizujeme. Jde nám o to, aby zpětný 
sběr spotřebičů byl co nejefektivnější, aby sběrná místa byla maximálně dostupná a aby lidé neházeli tyto výrobky do 
komunálního odpadu. Obcím nabízíme odměny za sebrané velké spotřebiče, vyjma chlazení" a motivační programy 
spojené s informačními kampaněmi. Dále tzv. "putující kontejner". Tím umožníme sběr také obcím, kde není sběrný dvůr. 
Zpětný odběr se díky krizi zvyšuje. Sběrné suroviny tyto spotřebiče moc nechtějí a cena už není tak zajímavá, takže 
využívají našich služeb," uvedl generální ředitel firmy Roman Tvrzník.  
 
Starostové na svém IV. setkání rovněž řešili novinku v zákonu, který na ně přenesl povinnost udržovat chodníky a 
komunikace. To se mnohým z nich nelíbilo a čekají, že to přinese velké problémy. "Bude to pro nás zátěž. Nemáme tolik 
soukromých domů, ale i tak to budou další peníze, které budeme muset vydat. Podle mě je to trochu na hlavu postavené. 
Už to bylo tak zažité, že si lidé dokázali ty chodníky uklidit. V našich domech máme důvěrníky, kteří to dělali," komentovala 
informaci starostka Terezína Růžena Čechová.  Ke kritice se přidala místostarostka Hoštky Anna Podpěrová. "Podle mě to 
bude problém. Nejde o to, jestli to má dělat obec nebo lidé. Jde o to, že žádná obec ani město nedokáže chodníky uklidit 
tak rychle jako obyvatelé domu. Myslím, že u nás v Hoštce si před svým vlastním domem slušní lidé budou dále uklízet. V 
nájemních domech to třeba bude problém." 
 
Naopak žádnou velkou změnu nečeká starosta Bohušovic Ivo Hynl. "U nás už to takto funguje několik let. My už chodníky 
uklízíme, takže pro nás se nic moc nezmění," uvedl. 
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nájemník  erman@seznam.cz (IP: 85.70.144.xxx) 04.03.2009 | 08:39
On tovyřeší ten starosta LIDUMIL Soldátek. 
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Nejčtenější články za poslední týden: 

 Napsali jste nám... Reakce starosty města Roudnice nad 
Labem  

 Policie kontrolovala mladistvé v klubech  
 Zázrak zvaný Stadion Litoměřice  
 Nejen fanoušci Yamahy si prohlédli novou R1  
 Fotografické soutěže mají své vítěze  
 Vysílání MIS na stránkách města  
 Tématem konference je cestovní ruch  

 Vložit vlastní komentář 

Čtěte další aktuální články z rubriky Aktuáln ě: 

 Kubata: takovou justici nepotřebujeme!  
 Trhy budou na Husově náměstí  
 Děčín má nejlepší elektronickou službu v kraji  
 Neonacisté mohou pochodovat Klíší  
 Město přivítalo 86 občánků  
 Mezinárodní konference Zelená síť Krušných hor v rámci Cíle 

3/Ziel 3  
 Jak přiblížit studentům jadernou fyziku  

Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnicko, Podřipsko, zprávy, štětí, litoměřická, roudnická, Lovosice, Lovosicko 
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