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Čtenáři zvolili osobnosti roku

Děkujeme partnerům akce:

Ústí n. L.

Chomutov

MostLitoměřice TepliceDubíDěčín Louny

2.
3.

1.

4.
5.

6.
7.

11.10.9.
8.

2.  Křtem titulní strany Metropolu začínáme 9. rok 
vydavatelství.  

3.  Štěpánu Popovičovi předal cenu hejtman 
Oldřich Bubeníček.

4.  S kyticí gratuluje Karlu Edelmannovi primátor 
Ústí Josef Zikmund.

5.  Robert Kysela přijímá blahopřání od Mgr. Ra-
dovana Dostálka z agentury Noesis. 

6.  Patrik Cmorej si ocenění považuje. Předávají-
cím byl Radek Popovič, ředitel Lázní Teplice.

7. S úsměvem si slávu za celý tým Černých 

andělů vychutnaly M. Jeřábková a L. Súkeníková. 
Předával Ing. Vladimír Rouček, generální ředitel 
společnosti VUAS. 
8.  Moderátor Vladimír Hron zpovídá úřadující Miss 

Czech Press Veroniku Dejovou z Plzně. 
9.  Šek na 5 000 Kč věnoval Diakonii Litoměřice ředitel 

vydavatelství Metropol Ing. Jiří Morštadt.
10.  Hosty galavečera potěšily dvě autorské módní 

přehlídky ze severu Čech.
11.  U mikrofonu se s pěveckým vystoupením vystří-

dali Kamila Nývltová a Vláďa Hron.

1. Tak to jsou ony – Osobnosti roku Ústeckého kraje 2014 tak, jak je vybrali čtenáři. Na snímku zleva MUDr. Karel Edelmann, Ph. D. (kategorie veřejná správa), Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. (podnikání 
a management), Lucia Súkeníková (cena poroty – BHK Most), Robert Kysela (generální manažer HC Verva Litvínov převzal cenu pro Martina Ručinského v kategorii sport), Markéta Jeřábková (BHK Most), 
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej. MSc. (dobrý skutek) a moderátor Vladimír Hron (převzal cenu pro Josefa Aloise Náhlovského v kategorii kultura). Blahopřejeme! Foto: D. Šeiner
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Silniční a odtahová služba

UŠÁK

NONSTOP
tel. 602 287 065tel. 602 287 065 www.odtahteplice.cz

Odtahová služba UŠÁK už 23 let pomáhá, 
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

VYPROŠŤOVÁNÍ
VOZIDELVOZIDEL

ÍÍ

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zubní technik

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276

K 2015/200166K 2015/201166

015/20166

Rekonstrukce podkroví v litoměřic-
ké farní budově ČCE pokročila. Pod-
kroví bude sloužit sociální službě 
Diakonie ČCE. Stavba je podpoře-
na ze zdrojů Regionálního operač-
ního programu Severozápad v rámci 
projektu „Rekonstrukce Centra den-
ních služeb pro klienty se zdravot-
ním postižením“. Nový prostor je již 
zateplený, má podlahu, vestavěnou 
galerii, připravenou elektroinstala-
ci. Rodí se nové příčky a co nevidět 
bude instalován výtah, který propo-
jí všechna podlaží domu. Celý pro-
stor bude nejen moderní a bezbari-
érový, ale pojme také více klientů. 
V jednom okamžiku zde bude mož-
no poskytovat službu až 25 klien-
tům. Dodavatel stavby Metall Qua-
tro a.s. předpokládá, že hotové dílo 
bude možné předat s předstihem již 

v červnu tohoto roku, a tak lze oče-
kávat, že již v druhé polovině roku ji 
začnou využívat klienti sociální služ-
by. „Cena stavby činí přibližně 7,2 mi-
liónů Kč,“ říká člen dozorčí rady Di-
akonie a farář ČCE Zdeněk Bárta, 
a pak hned dodává: „Nakonec nás to 
ale bude stát víc, v průběhu stavby se 
objevuje potřeba dalších souvisejících 
a nezbytných investic, a tak jsme vděč-
ni za jakýkoliv dar.“ 

Oba představitelé Metropolu odpo-
věděli na otázku: Jaký nejsilnější do-
jem si z třídenní návštěvy preziden-
ta republiky odnášíte?
Miloš Zeman: „V Ústí jsem byl za po-
sledních 20 let nejméně stokrát. Vždyc-
ky mi představitelé města slibovali, že 
převezmou do vlastnictví a opraví zá-

meček Větruše. Jsem rád, že už je to 
skutečností a já děkuji těm, kteří se 
o to zasloužili, bez ohledu na politic-
kou příslušnost“. 
Oldřich Bubeníček: „Znovu jsem se pře-
svědčil o tom, že slova o Šluknovském 
výběžku jako o výspě kraje nejsou prav-
divá. Investice, které do tohoto regio-

nu Ústecký kraj posílá, ať už do oprav 
komunikací nebo do rozvoje a podpo-
ry technického vzdělávání nesou ovo-
ce. Svědčí o tom nové fi rmy, které jsou 
úspěšné na světových trzích, nabízejí 
práci a dobré výdělky lidem a uplatnění 
právě pro technicky zaměřené obory“. 
 Foto a text: Metropol

Jaký nejsilnější dojem vyvolala 
prezidentská návštěva

Ústecký kraj | Prezident České republiky Miloš Zeman ukončil ve středu 4. února odpoledne třídenní návštěvu 
Ústeckého kraje. Jak na závěrečné tiskové konferenci v Rytířském sále zámku Červený hrádek u Jirkova shodně 
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem konstatovali, splnila očekávání obou stran.

Stavba v Diakonii Litoměřice 
úspěšně pokračuje

PŘISPĚJTE fi nančními dary
•  na účet CZK č. 19–5905840277/0100 (KB))
•  složenkou typu A - Diakonie ČCE - SKP v Ltm, Rooseveltova 7, Litoměřice 412 01
•  v hotovosti v Diakonii, Rooseveltova 9, Litoměřice 412 01, tel. 416 733 585

Děčín | Již po šesté byla udělena 
Cena města dvěma významným 
osobnostem. Z rukou primátorky 
města Marie Blažkové převzali to-
to významné ocenění MUDr. Mahu-
lena Čejková a Karel Bělina.

Mahulena Čejková pracovala tři-
cet let jako lékařka, nejprve na in-
terním oddělení děčínské nemocni-
ce, později jako obvodní lékař. V ro-
ce 1990 byla zvolena za Občanské 
fórum do Sněmovny lidu Federální-

ho shromáždění, kde působila 2 ro-
ky. Do senátu kandidovala ještě v ro-
ce 1996 za Českou stranu národně 
sociální. Jedno volební období byla 
členkou městského zastupitelstva. 
Po ukončení politické kariéry půso-
bila v bytové komisi a aktivně pra-
covala a stále pracuje v Českobratr-
ské církvi evangelické. Od roku 2003 
do 2009 byla synodní kurátorkou. 
Celým životem ji provází také hud-
ba. Při předání ceny vzpomínala na 
začátky Děčínského pěveckého sbo-

ru a Děčínského symfonického or-
chestru. Druhým oceněným byl Ka-
rel Bělina, tělem i duší horolezec. Ve 
svých 68 letech je hlavním stavite-
lem děčínské via ferraty, kterou si 
během krátké doby oblíbili lezci ne-
jen z České republiky, ale i ze zahra-
ničí. Na svém kontě má také mnoho 
prvovýstupů v celých Čechách, pře-
vážně na pískovcích. Spolupracoval 
na tvorbě několika horolezeckých 
průvodců. Stále je aktivním horolez-
cem. (od dop.)

Cenu města Děčína za rok 2014 získala poprvé žena

Informovali jej o záměrech skupiny 
CPI v oblasti gastronomie, cestov-
ního ruchu, bydlení, zemědělství a 
výstavby areálu Park Žďárek nedale-
ko Libouchce, kde by práci nově na-
šlo 1 300 lidí.  Přesto, že se koneč-
né rozhodnutí o vydání stavebního 

povolení zbytečně vleče, investor si 
uvědomuje potřebu vzniku nových 
pracovních příležitostí v Ústeckém 
kraji, kde je v současné době 12,5 
procenta nezaměstnaných v pro-
duktivním věku, a proto zatím od-
mítá nabídky z jiných krajů.  

Hejtman Oldřich Bubeníček: Kraj má zájem o nová pracovní místa
Ústí nad Labem | Výkonný ředitel společnosti Czech Property Invest-
mens Ing. Zdeněk Havelka společně s manažerem pro Ústecký kraj Mgr. 
Josefem Štolbou a ředitelem Clarion-hotels Ústí nad Labem Vítem Kotě-
tem navštívili hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Vizualizace areálu Park Žďárek nedaleko Libouchce.

Hejtman Oldřich Bubeníček tento 
postoj ocenil, seznámil se s kom-
plexními aktivitami skupiny CPI 
včetně nových akvizic v zeměděl-
ské oblasti a přislíbil podporu při 
realizaci původního záměru in-
vestora v Ústeckém kraji. Cesta 
výkonného ředitele Ing. Zdeňka 
Havelky s doprovodem pokračo-
vala do obce Libouchec za nový-
mi zastupiteli, kterým představili 
projekt CPI Park Žďárek a diskuto-
vali o vzájemné spolupráci inves-
tora s obcí.  (r)

Czech Property Investm
ents, a. s. 

w
w

w
.cpi.cz



w
w

w
.k

zc
r.

eu
w

w
w

.k
zc

r.
eu

ne
m

oc
ni

ce
 Ú

st
ec

ké
ho

 k
ra

je
ne

m
oc

ni
ce

 Ú
st

ec
ké

ho
 k

ra
je

K
on

ta
kt

ní
 a

dr
es

a:
 K

ra
js

ká
 z

dr
av

ot
ní

, 
a.

s.
, 

S
oc

iá
ln

í p
éč

e 
33

16
/1

2A
, 

40
1 

13
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

M
as

ar
yk

ov
a 

ne
m

oc
ni

ce
 v

 Ú
st

í n
.L

., 
o.

z.
  

 N
em

oc
ni

ce
 C

ho
m

ut
ov

, 
o.

z.
  

 N
em

oc
ni

ce
 D
ěč

ín
, 

o.
z.

  
 N

em
oc

ni
ce

 M
os

t,
 o

.z
. 

  
N

em
oc

ni
ce

 T
ep

lic
e,

 o
.z

.

Kr
aj

sk
á 

zd
ra

vo
tn

í, 
a.

 s
.

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů 03
inzerce

 Pane generální řediteli, co je 
v Krajské zdravotní nového?
Popravdě, je toho tolik, že vyberu jen 
to významnější a pro čtenáře třeba 
i trochu zajímavé. Nemohu v sobě za-
přít ekonoma, a proto nejdřív zmíním 
kladný hospodářský výsledek minulé-
ho roku, vylepšený i nad původní oče-
kávaní. Jsem rád, že po nelehkých do-
bách snižování úhrad od plátců zdra-
votní péče a jiných nejistotách české-
ho zdravotnictví jsme se dostali do 
období, kdy nemusíme řešit pouze to 
nejnutnější, ale můžeme připravovat 
a realizovat větší akce napříč všemi 
nemocnicemi. Nové představenstvo 
má navíc plnou podporu Ústeckého 
kraje a i prostředky, kterými kraj na-
výšil základní jmění své zdravotnické 
společnosti, se jednoznačně projeví ve 
zlepšení stavu nemocnic a jejich vyba-
vení, jelikož jsou určené jako spoluú-
čast k mnohonásobně větším fi nanč-
ním prostředkům z nejrůznějších do-
tačních programů.

 Můžete některé z akcí zmínit?
Jen v minulém roce jsme připravi-
li a postupně realizujeme 15 velkých 
dotačních projektů v řádech  sta mi-
lionů korun, pominu desítky těch 
menších, a další se připravují. V kaž-
dé z nemocnic jsme vybrali významný 
projekt, který by měl posunout kvali-
tu a úroveň zdravotní péče i zlepšení 
prostředí pro pacienty, ale i zdravotní-
ky a další zaměstnance. Opravdu zá-
sadní rekonstrukcí prochází druhá 
největší - mostecká nemocnice. Ús-
tecká Masarykova nemocnice bude 
mít novou dětskou emergency a kom-
plexně zrekonstruovanou dětskou kli-
niku. Významné a všemi dlouho oče-
kávané úpravy právě fi nišují v areálu 
ústecké onkologie V Podhájí. Tam také 
pořizujeme druhý lineární urychlovač 
včetně tzv. stínící kobky a rekonstruo-
vali jsme i oddělení nukleární medicí-
ny včetně vybavení novými špičkový-
mi přístroji. Po navrácení chomutov-
ské onkologie do plnohodnotného re-
žimu se také chomutovská nemocnice 
dočká nového lineárního urychlovače, 
nové přístroje získá i nukleární medi-
cína, v Chomutově zrekonstruujeme 
také celý stravovací provoz. V děčín-

ské nemocnici opravíme a zateplíme 
největší pavilon – internu, přístavby 
a oprav se dočkají také operační sá-
ly. V teplické nemocnici jsme otevře-
li blok zrekonstruovaných chirurgic-
kých ambulancí a připravujeme do-
stavbu a modernizaci operačních sálů 
a ve spolupráci s městem Teplice pro-
jde již v příštím roce generální rekon-
strukcí parkoviště před poliklinikou. 
V každé z nemocnic bude pokračovat 
obměna zdravotnické techniky, té vel-
ké, ale i objemného balíku té běžné. 
Tolik jen stručně.

 To opravdu není málo. A to ještě 
máte od Ústeckého kraje převzít ne-
mocnice následné péče. Není toho 
příliš?
Málo toho opravdu není. Dnes již ale 
Krajská zdravotní může stavět na pě-
ti spolupracujících nemocnicích s no-
vým vedením a postupnými organi-
začními změnami zkonsolidovaným 
personálním zázemím. Model ze-
štíhleného vedení s generálním ředi-
telstvím a pěti řediteli zdravotní péče 
v nemocnicích funguje a je připraven 
i na převzetí dvou zařízení násled-
né péče. Stejně, jako jsme nedávno 
od Ústeckého kraje převzali sanitní 
dopravu s 80 zaměstnanci, připravi-
li jsme se i na transformaci následné 
péče v Mostě a Ryjicích. Krajská zdra-
votní je zvyklá plnit zadání Ústecké-
ho kraje - svého jediného akcionáře, 
nikoli o úkolech polemizovat. Ústecký 
kraj se řídí svou Strategií poskytování 
zdravotní péče, přijatou v loňském ro-
ce, ve které má Krajská zdravotní jas-
nou a pevnou pozici, odpovídající po-
slání a vyplývající úkoly.

 Nemocnice, to jsou ale především 
pacienti a poskytování zdravotní pé-
če, pojďme k této oblasti. Co je v ní 
nového?
Opravdu významným úspěchem by-
lo získání statutu spolupracujícího 
onkologického pracoviště pro cho-
mutovskou nemocnici. Těžce ne-
mocní pacienti tak již nemusí za léč-
bou jezdit z celého kraje až do Ús-
tí nad Labem. Po letech nejistot nám 
v tomto významně pomohl minis-
tr zdravotnictví. A my nyní může-
me ve všech směrech dál rozvíjet ob-

last péče o onkologické pacienty. Dal-
ší, úplně novou událostí, je rozhod-
nutí Krajské zdravotní akreditovat 
všech pět nemocnic prostřednictvím 
Spojené akreditační komise, o. p. s.,
v rámci ČR ministerstvem zdravotnic-
tví oprávněné k provádění této hod-
notící činnosti. Zjednodušeně řečeno, 
jde o hodnocení kvality a bezpečí při 
poskytování zdravotních služeb. Jed-
ná se o velký, náročný, a svým rozsa-
hem v Česku zřejmě ojedinělý projekt, 
s velkým významem pro nemocnice 
i pacienty. Začali jsme v lednu a jed-
notné národní standardy bychom 
chtěli mít akreditovány do dvou let. 

 Můžete přiblížit podstatu pro-
jektu?
Kvalita je relativní, nikoli absolutní 
pojem, a lze ji tudíž stále zlepšovat. 
A z toho vycházejí i snahy a inicia-
tivy ke stálému zlepšování a řízení 
kvality zdravotní péče. To vyžaduje 
měření kvality, srovnávání výsled-
ků a jejich analýzu a následnou kon-
frontaci kvalifi kovanými a nezávis-
lými auditory, opírající se o standar-
dy, vypracované odborníky ve zdra-
votnictví. Někdy se kvalita zaměňuje 
za počty přístrojů, lůžek, personálu 
atp., což jsou ale jen předpoklady 
kvalitní péče. Je třeba komplexního 
přístupu. Nemocnice je svým způso-
bem jakýsi servis pro zdraví a sou-
časně dějiště mnoha obvyklých a sa-
mozřejmě celé řady složitých dějů 
a přítomnost rizik je velká. Proto je 
logická snaha o sledování a zlepšo-
vání všech dějů a odhalování mož-
ných rizik. Naše snaha o akredita-

ci je dobrovolný proces, při němž 
si specializovanou, nestátní a nezá-
vislou autoritou necháváme hodno-
tit všechny myslitelné děje a proce-
sy související a ovlivňující poskyto-
vání zdravotní péče v našich nemoc-
nicích. Je to proces, jehož cílem je 
poskytování maximálně bezpečné 
zdravotní péče na nejvyšší možné 
úrovni kvality. Velmi zjednodušeně, 
nastavené standardy dávají vlastně 
systematický návod, jak v nemoc-
nici „zavést pořádek“. Dosud jsme 
v nemocnicích samozřejmě akre-
ditační standardy uplatňovali, by-
ly ale roztříštěné, neúplné a nejed-
notné, což není pro pět spolupracu-
jících nemocnic optimální stav. Bu-
de to velmi náročné, ale věřím, že 
akreditaci zvládneme. Výsledných 
efektů je mnoho včetně ekonomic-
kých, ty jsou dokonce poprvé moti-
vačně zakomponovány do úhrado-
vé vyhlášky, jejímž prostřednictvím 
nemocnice dostávají od zdravotních 
pojišťoven platby za poskytnutou 
zdravotní péči. Je tu tedy celá řada 
motivací s mnoha možnými pozitiv-
ními dopady. 

 Chápu-li správně, na komplexním 
přístupu ke zlepšení kvality poskyto-
vané péče vydělají její plátci, nemoc-
nice jako poskytovatelé, ale v koneč-
ném důsledku především pacienti.
Ano, je to tak. Navíc je komplexní pří-
stup nesmírně potřebný nejen z hle-
diska bezpečí pacienta, ale i jeho cel-
kového dojmu z nemocnice. Efekt se-
belépe provedené operace může být 
velmi snadno smazán banálním ne-

příjemným negativním zážitkem. Pro-
ces zkvalitnění poskytované zdravot-
ní péče má proto významné přínosy 
také pro zaměstnance nemocnic, pro 
jejich každodenní práci a nepřímo je 
dostává do větší pracovní jistoty, tím 
zlepšuje výkonnost a má řadu dalších 
pozitivních efektů.

 Předpokládám, že zřízení pacient-
ského ombudsmana v Krajské zdra-
votní nějak souvisí s výše popsaný-
mi snahami. Počítám-li dobře, je to 
rok od zahájení jeho činnosti, jak ji 
hodnotíte?  
Nové představenstvo spolu s vede-
ním Krajské zdravotní si vytyčilo řa-
du systémových opatření, která jsou 
postupně uváděna do praxe. Jedním 
z nich je i pacientský ombudsman. Je-
ho posláním je věnovat se podnětům 
veřejnosti a pacientů nemocnic Kraj-
ské zdravotní svým osobnějším pří-
stupem, než tomu bylo v minulosti. 
Smyslem ustavení pozice pacientské-
ho ombudsmana je přechod ke zcela 
novému způsobu vyřizování podně-
tů veřejnosti. Jeho úkolem je přispět 
k vytvoření funkčního systému vyři-
zování těchto podnětů, se zvýšeným 
důrazem na zlepšení komunikace me-
zi zdravotníky a jejich pacienty, ale 
i ostatními, nezdravotnickými profe-
semi. Naším cílem je tak dosažení  lep-
ší kvality zdravotnických služeb a po-
skytované zdravotní péče.

 Pane generální řediteli, děkujeme 
za rozhovor a přejeme, aby se vám 
i vašim spolupracovníkům v Kraj-
ské zdravotní dařilo plnit očekává-
ní pacientů. Nakonec, vaším úkolem 
je leckdy nelehké naplňování jejich 
očekávání včetně vyřešení zdravot-
ních problémů. 
Naše priorita je jasná, je to naplňová-
ní základního poslání, kterým je po-
skytování co nejkvalitnější zdravotní 
péče obyvatelům Ústeckého kraje. Po-
slání našich nemocnic se sice vejde do 
jedné věty, v realitě je ale jeho naplňo-
vání velmi složité a stále je co zlepšo-
vat. Pro to jsou samozřejmě důležité 
zdroje, které neustálé zlepšování kva-
lity poskytované zdravotní péče ovliv-
ňují. Mám samozřejmě na mysli ne-
jen ty ekonomické, ale především ty 
lidské. Sebelepší prostředí a špičková 
zdravotnická technika nejsou praktic-
ky ničím bez pracovitých a také pro 
věc zapálených lidí. A těch máme na-
štěstí v Krajské zdravotní dost. Za je-
jich práci i podíl na naplňování poslá-
ní Krajské zdravotní proto chci všem 
našim zaměstnancům a spolupracov-
níkům poděkovat a pacientům po-
přát, aby s poskytovanou zdravotní 
péčí byli spokojeni. 
 Text: Metropol, foto: archiv KZ

Krajská zdravotní se zaměřuje na další zvýšení 
kvality a bezpečnosti zdravotní péče

Kvalita lidského života a zdravotního stavu obyvatelstva jsou v Ústeckém kra-
ji vnímány mnohem citlivěji, než v těch oblastech naší země, které historicky 
nebyly tolik zatížené rozsáhlou těžbou surovin a těžkým průmyslem, jako prá-
vě krajina pod Krušnými horami. Lidské zdraví a zdravotní péče, a dnes i pro-
dlužování života a zlepšování jeho kvality, to je to podstatné, čím se každoden-
ně zabývá největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, společnost 
Krajská zdravotní, a. s., sdružující pět krajských nemocnic, poskytujících zdra-
votní péči obyvatelům kraje. Na novinky v Krajské zdravotní jsme se zeptali 
Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, a při rozhovoru jsme se mimo 
jiné dostali i k otázkám zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče, s lid-
ským zdravím a zlepšováním kvality života přímo souvisejících.
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Zprávu o stanovisku radních města 
Ústí nad Labem, kteří se staví proti 
pokračování těžby v Ústeckém kra-
ji, jsem přijal s rozpaky. Předně mě 
napadlo, proč by se město, které těž-
bou vůbec není dotčené, mělo vyjad-
řovat k této věci. Kolik z občanů Ús-
tí se cítí těžbou uhlí v jiném okre-
se reálně ohroženo a vědí vůbec, na 
kterých lokalitách se těží? Hlasují 
snad radní ostatních měst například 

o provozu Spolchemie téměř v cen-
tru města Ústí? Ale uznávám, jsme 
demokratická země a můžeme tedy 
všichni vyjádřit své názory na coko-
li, jen bychom měli vzít v potaz, zda 
k tomu máme dostatečný mandát. 
A tím nemyslím mandát politický 
nebo dokonce politické zadání.
Chápu, do jisté míry snahu zbavit 
se stigmatu průmyslového kraje. Je 
to ale vůbec možné?  A je  rozumné, 

brát to jako urážlivé stigma? Není na 
místě si spíše vlastního průmyslu vá-
žit a dělat vše proto, aby využíval mo-
derní technologie, šetrnější k životní-
mu prostředí a vracel část zisku do 
rozvoje regionu. Souhlasím s tím, že 
je třeba dokončit přeměnu našeho 
kraje, dá se to ale udělat uzavřením 
uhelných lomů a dovážením uhlí ne-
bo plynu z ciziny. Je rozumné oběto-
vat vlastní zdroje nerostných surovin 

a dovážet je za cenu toho, že se před 
našimi úřady práce zdvojnásobí fron-
ty?  Jaký je tedy  plán B zaměstna-
nosti, když se nám jej za posledních 
dvacet let nepodařilo zrealizovat? Ja-
ké usnesení přijmou radní města Ús-
tí, až nezaměstnanost v Mostě do-
sáhne 20%? Heslo ústeckých radních 
„prosperita občanů“ kraje se pak mů-
že dostat do úplně jiného světla. A to 
nemluvím o riziku, že pomyslné ko-

houty plynu může kdykoli dodavatel 
utáhnout. Měli jsme několik desetile-
tí na dokončení restrukturalizace na-
šeho kraje a Česká republika nemůže 
říct, že by v tomto byla úspěšná. Má-
me ještě několik měsíců, než vláda 
s konečnou platností rozhode co dál, 
využijme tento čas k hledání optimál-
ního řešení pro rozvoj Ústeckého kra-
je a přestaňme se strašit průmyslem, 
je to to, co tento kraj živí. 

Stanovisko Richarda Falbra k usnesení Rady města Ústí nad Labem o limitech těžby uhlí

 Pane doktore, byl jste osm let před-
sedou Českomoravské konfederace od-
borových svazů, osm let senátorem za 
Mostecko, 10 let poslancem Evropské-
ho parlamentu, členem Výboru EP pro 
zaměstnanost a sociální věci a již 14 let 
předsedáte regionální tripartitě Ústec-
kého kraje. V čem Vy osobně vidíte pří-
činu tak vysoké nezaměstnanosti v Ús-
teckém kraji a proč se jí stále nedaří 
úspěšně řešit?
Myslím, že se jedná o celou řadu vzájem-
ně provázaných příčin. V 90. letech pro-
šla Česká republika nepříliš úspěšnou 
ekonomickou transformací a privatizací. 
Řada významných a prosperujících pod-
niků v té době vzala za své, to se pocho-
pitelně odrazilo i v Ústeckém kraji. Zde 
navíc byla situace komplikována sklad-
bou průmyslu, která po několik deseti-
letí ovlivňovala skladbu obyvatel a jejich 
vzdělanostní strukturu. Lidé, kteří v Ús-
teckém kraji tehdy ztratili zaměstnání 
v těžebních společnostech a chemickém 
průmyslu, jen těžko našli uplatnění v ji-
ných profesích. Stát se v té době rozho-
dl řešit tuto situaci systémem sociálních 
dávek, který se dnes ukazuje jako demo-
tivační a řadě lidí se „vyplácí“ nepraco-
vat. V severních Čechách, ale i jiných čás-
tech republiky došlo k tomu, že vyrůstá 
generace, která nikdy neviděla své rodi-
če pracovat, která na otázku „kam pů-
jdeš po škole“ odpovídá „na úřad práce“. 
Nedá se ale paušalizovat, že všichni, kdo 
nemají práci, o ni nestojí. Je mnoho lidí, 
kteří se jí zoufale snaží sehnat, bohužel 
však jejich vzdělání, původní profese, ne-
bo doba, kterou již strávili na úřadu prá-
ce, jim to neumožňuje. Nejhůře jsou na 
tom lidé ve věku nad 50 let a absolven-
ti bez praxe.

 Zmínil jste absolventy škol, kteří ne-
nacházejí zaměstnání, čím si vysvětlu-
jete tento jev? 
To je opět celorepublikový trend. Čes-
ká republika měla velmi dobrý systém 
školství, který v průběhu několika vlád 
úspěšně zlikvidovala a nyní se ho snaží 
pracně obnovit. Navíc mladí lidé logic-
ky inklinují k lehčím studijním oborům, 
což většinou znamená humanitním, pro-
tože se obávají matematiky, fyziky, che-
mie a technických předmětů. A ruku na 
srdce, kdo z nás nechce mít dítě ekono-
mem, právníkem nebo úředníkem „pěk-
ně v kanceláři“. Lidé si přestali vážit ře-
meslníků, dělníků, práce v průmyslu se 
považuje za špinavou. Je to předsudek 
a velká chyba. Technologický vývoj po-
kročil natolik, že řadu technických i děl-
nických profesí si lidé dnes už ani nedo-
vedou představit.
Zajímavostí Ústeckého kraje je, že byť 
jde o region tradičně průmyslový, ne-
existovala zde technická univerzi-
ta a v celém kraji je jen jedna vysoká 
škola, která zde má sídlo, ostatní ško-
ly zde otevřely pouze detašovaná pra-
coviště. Mnoho mladých lidí odchá-
zí studovat na vysokou školu do jiné-
ho kraje, odkud se v minulosti vraceli 
na umístěnky, dnes je ale nic k návra-
tu nemotivuje. 

 Jaké řešení tedy navrhujete vy a Hos-
podářská a sociální rada?
Na začátku jsem řekl, že příčina problé-
mů Ústeckého kraje spočívá v několi-
ka vzájemně provázaných problémech, 
proto i jejich řešení je možné jen v je-
jich vzájemné vazbě. Nezvýšíte zaměst-
nanost bez výrobních podniků, ty se zde 
v kraji ale neusídlí bez jistoty, že najdou 
kvalifi kovanou pracovní sílu, nebude-li 
dostatečně kapacitní a moderní doprav-
ní infrastruktura a tak dále. 
Proto jsme před 16ti lety založili Hospo-
dářskou a sociální radu Mostecka, ná-
sledně vznikly rady ve všech okresech 
a v roce 2001 se sdružily do Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého kraje. Ta-
to organizace stojí na principech regio-
nální tripartity, tedy spolupráce zaměst-
navatelů, odborů a samosprávy. Nechtěli 
jsme však omezit kohokoli, kdo měl zá-
jem se na činnosti ve prospěch rozvoje 
regionu podílet, proto členem může být 
jakákoli fyzická i právnická osoba.

 Jak konkrétně ale HSR-ÚK přispívá 
k řešení problémů a usiluje o zvýšení 
počtu pracovních míst v kraji?
Naši členové defi novali hlavní problé-
my regionu a navrhli jejich řešení a my 
se v jednáních s městy, krajem a jednot-
livými ministerstvy snažíme prosadit je-
jich řešení a získat fi nanční prostředky 
na realizaci. Jde o to spojit síly a zefektiv-
nit tak úsilí jednotlivých členů. Současně 
se snažíme o zlepšení image našeho kra-
je, aby přestal být vykreslován jako „čer-
ná díra v barevném dýmu“, dávno tomu 
tak není a v lidech tato představa přetr-
vává. Bohužel i v mnohých obyvatelích, 
kteří jako by odmítali vidět tu úžasnou 
proměnu krajiny, kterou obdivuje celý 
svět, zlepšení životního prostředí, obno-
vu památek, výstavbu sportovišť a rekre-
ačních zón. 

 S tím vším a zejména na Mostecku 
úzce souvisí otázka dalšího pokračová-
ní těžby uhlí. Jaký je váš názor na tzv. 
prolomení limitů?
Limity – tedy hranici, za níž těžební 
společnosti nesmí pokračovat v těž-
bě, s ohledem na tehdy špatnou eko-
logickou situaci, schválila vláda v roce 

1991 usnesením č. 444. Podle horního 
zákona by totiž těžební společnosti 
měly právo a dokonce povinnost dotě-
žit zásoby v celém dobývacím prosto-
ru. Rád bych zdůraznil naprosto zá-
sadní věc - tak zvané prolomení limi-
tů těžby uhlí, čili zrušení jmenované-
ho usnesení vlády, ještě automaticky 
neznamená pokračování těžby! Obce 
a jejich obyvatelé jsou chráněni hor-
ním zákonem, podle něhož by k dal-
ší těžbě a ke zbourání obcí mohlo do-
jít pouze v případě vypořádání všech 
dotčených subjektů. 
Současná jednání se vedou o to, zda ona 
hranice těžby zůstane zachována, nebo 
zda usnesení, které je již překonáno, vlá-
da zruší a bude se postupovat v souladu 
s horním zákonem. 
Protože vláda ČR má schválit Státní ener-
getickou koncepci, musí rozhodnout, 
s jakými surovinami bude počítáno, 
a proto se na pořad dne dostala znovu 
otázka zásob uhlí v severních Čechách 
a to, zda je skutečně odepsat.
Limity se také netýkají pouze lomu ČSA, 
ale více lokalit. Situace se však logicky 
komplikuje tím, že na dole ČSA by pokra-
čování těžby za ekologické limity také 
znamenalo bourání dvou obcí. Jak jsem 
ale již řekl, to řeší horní zákon.

 Hospodářská a sociální rada je tedy 
pro zrušení limitů těžby a je také pro 
následné pokračování těžby. Jaké jsou 
tedy hlavní argumenty HSR-ÚK? Nebylo 
by lepší těžbu zastavit a najít propuště-
ným horníkům jiné uplatnění díky při-
lákání nových investorů?

Hlavní argumenty jsou: 
•  Zajištění energetické soběstačnosti ČR
•   Omezení případných ekonomicko-bez-

pečnostních rizik
•  Zachování stávajících pracovních míst 

a vznik nových
• Udržení sociálního klidu
• Udržení ekonomického rozvoje
•  Možnost kvalitní obnovy krajiny, která 

je z výnosů z těžby fi nancována 
•  Zajištění spolehlivosti dodávek hnědé-

ho uhlí zejména do tepláren
•  Zachování cenově dostupného tepla 

pro obyvatele ČR

Otázka proč pokračovat v těžbě, má dvě 
hlavní odpovědi. Aby naše země nebyla 
závislá na dovozu uhlí nebo plynu, a to 
zvláště v dnešní politicky nestabilní do-
bě. Konfl ikt na Ukrajině nám ukázal, že 
o žádné politické a ekonomické stabili-
tě nemůže být řeč. Dodavatel nám mů-
že pomyslné kohouty kdykoli utáhnout 
a naše jaderné elektrárny ještě dlouhá 
léta nebudou mít takovou kapacitu, aby 
nahradily dodávky energie. 
Druhým hlavním důvodem je již zmí-
něný nárůst nezaměstnanosti zejmé-
na na Mostecku a celkově v Ústeckém 
kraji. Lákání nových investorů a po-
stupná transformace místního tradič-
ního průmyslu na jiná odvětví je roz-
hodně důležitá a usilujeme o ni, ale za-
tím se nepodařilo vyřešit již stávající 
nezaměstnanost, útlumem těžby hro-
zí další zvýšení. Podle údajů agentu-
ry CzechInvest vytvořili noví investo-
ři v Ústeckém kraji postupně kolem 30 
tisíc pracovních míst, aktuálně je však 
v regionu dalších více než 60 tisíc ne-
zaměstnaných.
V případě lomu ČSA, který je kvůli mož-
nému bourání obcí nejdiskutovanější, 
by přišlo o práci asi 1 800 zaměstnanců 
těžebních společností, dalších 4 500 by 
podle výpočtů ztratilo práci v navazují-
cích odvětvích. To je celkem přes 6 000 li-
dí. Když se v těžbě pokračovat bude, do-
jde k zachování těchto míst a další vznik-
nou. To pak už mluvíme o 12 000 pracov-
ních místech. 

 Z čeho při těchto výpočtech vychá-
zíte?
Ze studie, kterou v roce 2011 zpracoval 
Ústecký kraj a nyní aktualizovaly odbory.
Ale abychom měli jistotu, zadala Hospo-
dářská a sociální rada Mostecka vlastní 
studii. A velmi vítám skutečnost, že je-
jí zpracování zahájilo také Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR.
Než vláda rozhodne o tak závažné věci, 
která ovlivní nejen náš region, ale  v po-
době dodávek energie celou Českou re-
publiku, musí pečlivě posoudit všechna 
pro a proti, a to se dle našeho názoru za-
tím nestalo. 

 Pokračování těžby má ale mnoho od-
půrců a rozdělilo region na dva tábory.  
Jak vnímáte tuto situaci?
Myslím, že se z toho stalo politikum. Řa-
da lidí si s odvoláním na to, že chrání zá-
jmy občanů, na tomto tématu postavila 
politickou kariéru. Lidé nejsou dostateč-
ně informováni, mnozí si pamatují špat-
nou ekologickou situaci v 90. letech a bo-
jí se, že se tento stav vrátí, což ovšem 
není možné a dá se to podložit vědec-
kými daty. Celkově se diskuse odklonila 
od faktů spíše k populistickým argumen-
tům a nepomáhají tomu ani média, kte-
rá straší lidi lživým vykreslováním Mos-
tecka jako měsíční krajiny. 
Mimochodem vzpomeňme na odpor, 
když se rozhodovalo o výstavbě Temelí-
na, dnes elektrárna funguje a mluvíme 
o tom, že se zastaví těžba uhlí a dostaví 
další kapacita jaderných elektráren. Je to 
tedy velmi relativní.
Tento týden jsem se pozastavil nad názo-
rem radních města Ústí nad Labem, kteří 
chtějí požádat vládu, aby se v těžbě uh-
lí nepokračovalo, protože prý hájí zdra-
ví a prosperitu občanů a nechtějí pověst 
průmyslového kraje. No upřímně, při-
padá mi to zvláštní od radních vyslove-

Na to, co pro zvýšení zaměstnanos-
ti dělá Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje - regionální tripar-
tita jsme se zeptali jejího předsedy 
JUDr. Richarda Falbra.

ně průmyslového města, na něhož ne-
má těžba uhlí žádný negativní vliv. A to 
je to, o čem mluvím, stala se z toho věc 
politická.

 A co když se těžba nakonec přeci jen 
zastaví?
I o tom zástupci Hospodářské a sociální 
rady jednali s premiérem. Pokud se v těž-
bě pokračovat nebude, musí vláda svým 
usnesením jasně deklarovat řešení, defi -
novat konkrétní opatření a fi nanční zdro-
je na jejich realizaci. Musí okamžitě začít 
systematická pomoc lidem, kteří o práci 
přijdou, na což se dají využít prostředky 
z tzv. Globalizačního fondu EU a dále mu-
sí vláda zafi nancovat programy na posí-
lení zaměstnanosti, podnikání, vzdělává-
ní a další. Bohužel zatím takový program 
vládou navržen nebyl a stále tedy neví-
me, jaké alternativní řešení stát v přípa-
dě odepsání zásob uhlí a zastavení těžby 
tomuto kraji nabízí. 
Na tvorbě programu jsme připraveni se 
podílet spolu s dalšími regionálními sub-
jekty v rámci Paktu zaměstnanosti, který 
společně založily Ústecký kraj, Regionální 
tripartita, Krajská hospodářská komora, 
Univerzita Jana Evangelisty a odbory. Na 
uvedených tématech spolupracujeme ta-
ké se zmocněncem vlády pro Moravsko-
slezský a Ústecký kraj. Já však stále dou-
fám, že těžba pokračovat bude a ke zvý-
šení nezaměstnanosti nedojde. Podpůrné 
programy, o něž usilujeme, pak poslouží 
ke zlepšení současného už tak dost tíživé 
sociální a ekonomické situace kraje.

Hospodářská a sociální rada Ústecké-
ho kraje (dále jen „HSR-ÚK“) je kraj-
skou tripartitou, jejíž strukturu tvo-
ří sedm okresních rad sdružených na 
krajské úrovni formou spolku. Na-
příč všemi okresy regionu čítá kolem 
200 členů. HSR-ÚK byla zřízena v roce 
2001 jako iniciační, koordinační a do-
hodovací subjekt pro jednání s Vládou 
ČR, ministerstvy, správními úřady, or-
gány Ústeckého kraje a regionálními 
partnery v otázkách hospodářského 
a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. 
Mezi největší přínosy HSR-ÚK patří zís-
kání dvou miliard Kč na realizaci Glo-
bálního plánu revitalizace a zásadní 
podíl na vyjednávání tzv. 15 miliard 
Kč, které vláda uvolnila na rekultivaci 
a revitalizaci krajiny po těžbě uhlí.
Kromě úsilí o systémové změny na le-
gislativní úrovni a jednání o konkrét-
ních opatřeních pro rozvoj regionu, 
plánuje HSR-ÚK v roce 2015 řadu ak-
cí, mezi které můžeme řadit napří-
klad konferenci k tématu sociálně vy-
loučených lokalit a sociálnímu bydle-
ní či veletrh investičních a podnikatel-
ských příležitostí. Zaštítí také výstavu 
Ing. Štýse o rekultivacích krajiny po 
těžbě uhlí konanou na Pražském hra-
dě.  Stejně jako v předešlých letech bu-
de pokračovat v motivačně informač-
ní kampani ke zvýšení zájmu studen-
tů o přírodovědné a technické obory, 
podporovat rozvoj konceptu společen-
ské odpovědnosti organizací a spolu-
pracovat v rámci Paktu zaměstnanos-
ti Ústeckého kraje na zvýšení zaměst-
nanosti.
Práce všech členů sdružených v rám-
ci HSR-ÚK je dobrovolná bez nároku 
na odměnu.

(Ne)zaměstnanost v Ústeckém kraji
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Ústecký kraj

Další zprávy z kraje najdete na: www.kr-ustecky.cz

inzerce

Cena hejtmana 2014
Ještě do konce února je možné 
zasílat Krajskému úřadu Ústecké-
ho kraje návrhy na udělení Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje za rok 
2014, která ocení vynikající ob-
čanské zásluhy o rozvoj Ústecké-
ho kraje nebo hrdinské a jiné výji-
mečné činy jednotlivých osob ne-
bo skupin osob. Oceněné osoby 
musí být některým z uvedených 
způsobů spjaty s Ústeckým kra-
jem: na území kraje se narodily, 
žijí, s Ústeckým krajem je spoje-
no jejich působení, jejich život, 
dílo, činnost nebo jejich jednání 
reprezentuje v určité oblasti  Ús-
tecký kraj a přispívá k jeho věhla-
su a dobrému jménu.
Cena hejtmana Ústeckého kraje je 
udělována fyzickým osobám bez 
věkového omezení, a to v těchto 
pěti  kategoriích: Regionální roz-
voj, Sociální a zdravotní oblast 
včetně záchrany lidského života, 
Věda a výzkum, Kultura a Sport. 
Více informací a příslušné for-
muláře najdete na webových 
stránkách Ústeckého kraje.

Dostavba, která navazuje na již 
v minulosti ukončené prostory tě-
locvičny a jídelny, finálně dotváří 
moderní areál školy spolu s ven-
kovními prostory pro studenty. Po 
slavnostním zahájení a symbolic-
kém přestřižení pásky ukázal ře-
ditel školy Alfréd Dytrt hostům 
nově zrekonstruované prostory 
školy.
Investiční akce zahrnuje výstav-
bu nového dvoupodlažního pavi-
lonu nových učeben, který je pro-
pojen jak s historickou budovou 
školy, tak s dokončeným objek-
tem tělocvičny. V pavilonu je cel-
kem osm nově vybavených uče-
ben a jedenáct kabinetů. Součás-
tí zmodernizovaného areálu školy 
jsou také dvě nová venkovní hřiš-
tě a upravené zahradní prostory 
s oplocením. 
„Vznikl moderní gymnaziální kom-
plex. To je výhra jak studentů, tak 
nás a samozřejmě zřizovatele,“ ře-

kl ředitel gymnázia Alfréd Dytrt. 
Investorem posledních dvou etap 
dostavby školy je Ústecký kraj, 

její zřizovatel. Celkové náklady 
stavby činily přes sto třicet mili-
onů korun. 

Obsluhovali 
mongolského 

prezidenta
Už po dvaadvacáté byli na Praž-
ském hradě žáci teplické hote-
lovky, která je součástí jedné 
z páteřních škol Ústeckého kra-
je (Hotelová škola, Obchodní 
akademie a Střední průmyslo-
vá škola Teplice). Prezident Mi-
loš Zeman tu 19. ledna pořádal 
slavnostní oběd pro svého hos-
ta, prezidenta Státu Mongolsko 
Tsakhiagiina Elbegdorje. 
Žáci teplické hotelovky jezdí na 
Pražský hrad pravidelně od ro-
ku 2006 a jejich „rukama“ pro-
šla řada nejmocnějších mužů 
světa, prezidenti USA George 
W. Bush a Barack Obama, pre-
zident Ruska Dmitrij Medve-
děv, ale i svatý otec Benedikt 
XVI. nebo korunní princ Char-
les. Nejčastějším hostem byl 
slovenský prezident Ivan Gaš-
parovič.

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál

 200 Kč - ostatní prostory

Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015

na pokladně Krajského úřadu Ústeckého kraje (tel.: 475 657 414)

na pokladně Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem (tel.: 457 211 713)

Změna programu vyhrazena

Hejtman Ústeckého kraje 
Vás srdečně zve na

Vystoupí: moderátor Vladimír Hron, 
Leona Machálková, Petra Janů, Petr Kotvald, 
Eliška Lüftnerová, Orchestr Bonus, 
Cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem a další.

V průběhu večera bude možné 
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Na pozvání hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka navštívil Ústecký kraj 
ve dnech 2. – 4. února prezident 
České republiky Miloš Zeman.  
Jak sám řekl, byla to už snad stá 
návštěva za doby jeho působení 
v politice, nicméně ve funkci hla-
vy státu byl letos v únoru u nás 
na ofi ciální návštěvě podruhé. 
Poprvé to bylo v říjnu roku 2013. 

Prezident během tří dnů navštívil 
Ústí nad Labem, Dubí, Teplice, Varn-
sdorf, Krásnou Lípu, Děčín, Most- 
Komořany a Jirkov. Ve všech těchto 
místech besedoval i s občany, před-
staviteli nejvýznačnějších podniků, 
poslanci a senátory, starosty a primá-
tory, krajskými zastupiteli nebo s ře-
diteli krajských či městských příspěv-
kových organizací. Byl například me-
zi pracujícími TOS Varnsdorf, dubské-
ho Českého porcelánu, Lázní Teplice 
nebo horníky Severní energetické. 
Ofi ciálně byl Miloš Zeman přivítán 
v pondělí 2. února před ústeckým 
hejtmanstvím, s krajem se rozloučil 
na zámku Červený Hrádek ve středu 

v podvečer po tiskové konferenci pro 
novináře, kteří o jeho návštěvě psali 
v průběhu všech dnů.  

Kromě společného přijetí na Krajském 
úřadu Ústeckého kraje měla preziden-
tova choť Ivana v doprovodu manžel-

ky hejtmana Jitky separátní program. 
Při něm navštívila závody STAP Vilé-
mov, Mikov Mikulášovice, prohlédla si 

Českou Kamenici a Úštěk a navštívila 
zařízení Klokánek v krajském městě či 
ZŠ a MŠ v Děčíně – Nebočadech. 

Tři dny u nás pobýval prezident Miloš Zeman

Významné výročí vzniku Diecézního muzea a jeho ob-
novení motivovalo Biskupství litoměřické ke spoluprá-
ci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměři-
cích k přípravě výstavy, která by tuto skutečnost přiblí-
žila. Záměrem autorů bylo prezentovat umělecky a his-
toricky cenná díla od období románské kultury, gotiky, 
renesance až po pozdní baroko a provenienčně pocháze-
jící z litoměřické diecéze. Návštěvník výstavy má mož-
nost seznámit se s díly význačných uměleckých veličin, 

od anonymních mistrů až po klíčové umělecké osobnos-
ti české výtvarné kultury (Mistr evangelisty ze Žitenic, 
Madona z Litoměřic, Madona ze Zahražan, Madona z Be-
čova, Pieta z Bedřichova Světce, Mistr IW, Karel Škréta, 
Antonín Kern, Matyáš Bernard Braun, František Antonín 
Kuen a další). Výstava prezentuje nejen samotná, čas-
to unikátní umělecká díla, ale i heuristickou činnost sa-
motných zakladatelů Diecézního muzea a jejich pokra-
čovatelů. 

Návštěvu kraje zahájil prezidentský pár v pondělí 2. února na hejtmanství. 
V průběhu setkání se zastupiteli a nedávno nově zvolenými starosty si prezident 
a hejtman navzájem předali drobné dárky. 

Výstava ke 130 letům 
Diecézního muzea v Litoměřicích

Výstava v litoměřické galerii, připravovaná ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým a s Ústavem pro dějiny 
umění Filozofi cké fakulty UK, připomíná výročí založení Diecézního muzea v Litoměřicích v roce 1885. Výstava, 
která se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, litoměřického biskupa Jana Baxanta, hejtmana Ús-
teckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče, potrvá do 19. dubna.

Modernější gymnázium v Ústí n. L.

Mezi horníky z lomu ČSA, jenž patří Severní energetické, a. s., byl o setkání s pre-
zidentem opravdu velký zájem. Rádi slyšeli, že i Miloš Zeman má s nimi shodný 
názor na potřebu prolomení  limitů těžby.

V Gymnáziu Jateční v Ústí n.L., páteřní škole Ústeckého kraje a rovněž zařízení, jež vloni získalo titul Dobrá ško-
la, byla ukončena 5. a 6. etapa rekonstrukce. 

Zleva jsou při slavnostním aktu stříhání pásky hejtman Oldřich Bubeníček, jeho 
náměstkyně  pro školství Jana Vaňhová a ředitel gymnázia Alfréd Dytrt. 

Díky spolupráci Ústeckého kra-
je a česko-americké televize Czech 
American TV byly nedávno odvysí-
lány snímky Výlet z ptačí perspekti-
vy a Brána do Čech, které ukazují tu-
ristické zajímavosti Ústeckého kra-

je. Snímky měly velký úspěch u kra-
janů s českým původem a zejména 
u diváků, kteří chtějí Českou repub-
liku navštívit v následujících letech. 
Czech American TV nabízí možnost 
odvysílat zajímavá videa propagu-

jící turistické cíle všem veřejným 
institucím v České republice. Zmi-
ňované snímky bude možné zhléd-
nout minimálně po dobu následují-
cích šesti měsíců na webovém por-
tálu www.catvusa.com.

Reportáže o kraji v televizi v USA
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 Jaké důvody vedly k partnerství 
na Osobnosti roku Ústeckého kraje 
za loňský rok?
Protože od roku 1992 podnikáme 
ve Velkých Žernosekách v Ústeckém 
kraji, podporujeme regionální aktivi-
ty. Obzvlášť ty, které oblast a lidi, kte-
ří v ní žijí, vyzdvihují. Takovou akti-
vitou je právě anketa Severočeského 
Metropolu. V Ústeckém kraji najde-
me spoustu osobností, ostatně každý 
člověk je osobnost, a je třeba, aby se 
o nich vědělo. Zaujala mě kategorie 
Dobrý skutek. Člověk, který v dneš-
ním světě nezištně pomůže druhému 
člověku, je vzácností. Bohužel.

 Žernosecké víno, galavečer na 
Hradě Litoměřice, kde se konají vi-
nařské dny. Nabízí se zeptat se, zda 
jste vinař?
Sommeliéři ve mně nemají konku-
renta, dovolím si ale tvrdit, že ví-
nu trochu rozumím. Když se na-
skytne vhodná příležitost, rád si po-
chutnám na bílém i červeném víně. 
Barvu volím podle nálady a rozpo-
ložení. Žernosecká vína patří mezi 
moje oblíbená, lahodná jsou pro mě 
i vína moravská.

 Zmínil jste kategorii Dobrý sku-
tek. Vy sám se synem a dcerou jste 
jeden významný „dobrý skutek“ 

Priorita? Prvotřídní kvalita, říká Josef Matějka

Ing. Josef Matějka, jednatel a ředitel CS-BETON, s.r.o., zakladatel Nadačního fon-
du Evy Matějkové, prezident Asociace českých betonářů.  Foto: D. Šeiner

CS-BETON s.r.o. byl jedním z hlavních partnerů čtenářské ankety Osob-
nost roku Ústeckého kraje 2014. Jednatel a ředitel společnosti CS-BETON 
Ing. Josef Matějka patří k výrazným postavám regionu. 

udělal. Mám na mysli Nadační fond 
Evy Matějkové.
Vznikl jako pocta mojí manželce Evě, 
která podlehla zhoubnému onemoc-
nění. Jeho cílem je jednak pomoci li-
dem v tíživých životních situacích, 
jednak podpořit lidi, kteří se snaží 
z vlastní vůle a v rámci svých možnos-
tí prospět svému okolí a přispět k lep-
šímu životu alespoň některým z nás. 

 S manželkou jste v roce 1992 za-
chránili bývalou žernoseckou beto-
nárku a dali se na podnikání.  
Začali jsme vlastně „od píky“. Snad 
nebude znít neskromně, když řeknu, 

že dnes jsme jedním z největších vý-
robců betonových výrobků pro tvor-
bu malé architektury, chodníků, ko-
munikací a letišť. Naše dlažby jsou 
rozmanité, co se týká typů a barev. 
Vyrábíme obrubníky, žlaby, vegetač-
ní tvárnice, okrasné zdi. V nabídce 
je i takový sortiment, který dovolu-
je řešit odvodnění zpevněných povr-
chů komunikací dálnic a letišť, a to 
opravdu v širokém spektru kapacit-
ních požadavků na odvodnění.

 Za výsledky je třiadvacetileté 
úsilí. Vaše a vašich zaměstnanců.  
Zaměstnanci denně průběžně kontro-
lují výrobu a dohlížejí, aby byly pro-
dukty co nejkvalitnější. Na kvalitě se 
podílí i bezchybná infrastruktura. Pra-
covníci se při kontrolách zaměřují mi-
mo jiné na výrobní stroje, jejich ope-
rační systémy, správnost měřících zaří-
zení. Máme vypracovaný metrologický 
řád a v souladu s ním provádíme údrž-
bu veškerých měřících zařízení. Na-
še priorita je nadstandard a prvotřídní 
kvalita výrobků. A samozřejmě spoko-
jenost zákazníka.

Ing. Josef Matějka (vpravo) gratuluje Karlu Edelmannovi k získání titulu Osobnost roku 2014 Ústeckého kraje.
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Objem investic na rok 2015 vychází ze 
schváleného Podnikatelského záměru 
SVS do roku 2015, zároveň zohledňuje zá-
konnou povinnost vlastníka k zajištění 
náležité obnovy vodohospodářského ma-
jetku v souladu s Plánem fi nancování ob-
novy vodovodů a kanalizací, a refl ektuje 
také výsledky jednání s akcionáři, staros-
ty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné 
části Libereckého kraje, v rámci kterých 
jsme společně hledali kompromisy na 
straně potřeb do obnovy majetku s ohle-
dem na sociální únosnost ceny vody. 

Důsledek v minulosti 
podinvestované obnovy 

Cílem SVS je pečovat o svěřený majetek 
s péčí řádného hospodáře a zajistit oby-
vatelům na severu Čech lepší životní 
komfort, tj. dodávku kvalitní pitné vody 
a adekvátní odkanalizování a čištění od-
padních vod. SVS však při svém vzniku 
v roce 1993 převzala vodohospodářský 
majetek za minulého režimu dlouhodobě 
podinvestovaný a daleko za svou život-
ností. Vlastní fi nanční prostředky získa-
né z vodného a stočného zdaleka nepo-
krývají skutečnou potřebu obnovy podle 

stavu infrastruktury, takže za současné-
ho tempa obnovy budeme potřebovat na 
celkovou obnovu 133 let. Znamená to, že 
majetek přes veškerou snahu nadále stár-
ne. Snažíme se proto maximálně využívat 
nástroje k analýze, hodnocení a bodování 
stavu majetku tak, aby prostředky do ob-
novy směrovaly do majetku nejstaršího 
a v nejhorším stavu – tam, kde se na vo-
dovodní síti projevuje inkrustace, nedo-
statečný tlak vody a dochází k zákalu vo-
dy, kde kanalizační stoky jsou popraska-
né, s prorůstajícími kořeny a v důsledku 
kaveren hrozí propady komunikací. 

Rostoucí podíl obnovy 
v rámci investičního plánu 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
SVS, dodává: „Celkový objem prostředků 
určených na investice do vodohospodářské-
ho majetku SVS,  tzn. 1,25 miliardy korun, 
bude v plném rozsahu kryt z vlastních zdro-
jů společnosti. Celková částka bude rozděle-
na v tomto poměru: 80 % je určeno na obno-
vu vodohospodářského majetku společnosti, 
a to v objemu 1 miliarda Kč, a 20 % půjde 
na strategické investice vyvolané legislati-
vou, což představuje objem 250 mil. Kč. Ten-

to poměr rok od roku stále navyšujeme, pro-
tože naší prioritou je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku.“

Transparentnost 
výběrových řízení 

Díky zavedení fl exibilního systému výbě-
rových řízení zhotovitele staveb pomo-
cí rámcových smluv se SVS podařilo do-
sáhnout snížení cen konkrétních zakázek 
o 20% a více pod ceníkem ÚRS (Ústav ra-
cionalizace stavebnictví). Rovněž je třeba 
zmínit větší transparentnost výběrových 
řízení, protože součástí výběrových komi-
sí SVS jsou v posledním roce i nominova-
ní zástupci akcionářů SVS z okresu, kde 
konkrétní stavba bude probíhat. Realiza-
ci staveb někdy negativně ovlivňuje pro-
dlužování výběrových řízení nedůvod-

ným odvoláváním účastníků nebo nereál-
né nabídkové ceny, které pak přináší sna-
hu zhotovitelů snížit kvalitu prováděných 
prací. Přes to vše, díky plnému nasazení 
našich pracovníků, byl již v září 2014 spl-
něn investiční plán na 75%, což se v před-
cházejících obdobích nikdy nepodařilo 
a vše se „dohánělo“ na sklonku roku.

Problémy spojené 
s realizací staveb

Realizace našich liniových staveb, vede-
ných převážně v komunikacích, je zpravi-
dla spojena s dopravním omezením, praš-
ností i hlučností. Uvědomujeme si tyto 
komplikace a snažíme se zvýšeným úsi-
lím našich investičních pracovníků a in-
tenzivnější činností dozoru stavby dosáh-
nout realizace staveb ve stanoveném ter-

mínu a v co možná nejlepší kvalitě i vy-
soutěžené ceně. V rámci několika stovek 
realizovaných staveb v regionu SVS však 
může dojít na ojedinělé případy, kdy musí 
zhotovitel provést na své náklady nápra-
vu ještě před převzetím díla nebo v rámci 
reklamace -  aktuálně v Lounech, Chelčic-
kého ul., kde díky špatně uložené kanali-
zaci musí zhotovitel opětovně zasáhnout 
do již hotových povrchů komunikace 
a provést znovu výkopové práce a ulože-
ní kanalizace ve správné nivelitě – za což 
se obyvatelům omlouváme. Po zkušenos-
tech z právě skončeného roku jsme ještě 
zpřísnili podmínky kontroly realizace sta-
veb a případné sankce ve smlouvách o dí-
lo. Zavádíme také speciální kontroling do-
držování bezpečnosti práce na staveniš-
tích nad rámec povinností technického 
dozoru investora.
O jednotlivých stavbách v rámci investič-
ního plánu 2015 budeme v předstihu in-
formovat na svých webových stránkách 
a tiskové zprávy k zahajovaným stavbám 
budeme poskytovat místně příslušným 
médiím. SVS bude zároveň úzce spolu-
pracovat se všemi akcionáři, aby své oby-
vatele o stavebních pracích a s tím spo-
jených dopravních omezeních v místech 
stavby informovali, ať s využitím rad-
ničních zpravodajů či webových stránek 
měst a obcí.

Pro rok 2015 plánujeme investice ve výši 1,25 miliard korun

Investi ční plán SVS 2015 - souhrn dle jednotlivých skupin

1. Strategické investi ce            v ti s. Kč      

Dostavba kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2 ti s. obyvatel 65 000

Odstranění nutrientů v aglomeracích nad 10 ti s. EO 20 000

Sekundární čištění v aglomeracích 2-10 ti s. EO 20 000

Přiměřené čištění v aglomeracích pod 2 ti s. EO 30 000

Kvalita pitné vody - náhrady zdrojů 10 000

Kvalita pitné vody - úpravny vod 105 000

Strategické investi ce celkem 250 000

2. Obnova majetku v ti s. Kč

Obnova majetku - pitná voda 440 000

Obnova majetku - čištění OV 480 000

Ostatní rekonstrukce SVS 80 000

Obnova majetku celkem 1 000 000

Investi ční plán SVS celkem 1 250 000

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, 
po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 
2015 ve výši 1,25 miliardy korun.

ý ý

Rozdělení investi čních prostředků po okresech

obnova majetku
celkem vč. strate-
gických investi c

příklad nejvýznamnějších staveb

CV: 20 staveb … cca 98,4 mil. Kč  101,1 mil. Kč 
Chomutov nám. TGM a okolí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Chomutov Čelakov-
ského, Polit. vězňů a Dostojevského - rek. kanalizace a vodovodu

DC: 20 staveb … cca 104 mil. Kč 160 mil. Kč 
Děčín E. Krásnohorské – rek. kanalizace a vodovodu, Chřibská u mostu – rek. vodovodu, 
Krásná Lípa Varnsdorfská – rek. vodovodu, Děčín Dělnická – rek. kanalizace a vodovodu

LN: 21 staveb … cca 78,8 mil. Kč  89,5 mil. Kč
Měcholupy – odstranění výusti , Louny, Jimlínská – rek. přivaděcích řadů,  Peruc Hřivčice – 
rek. vodovodu a vodojemu

LT: 18 staveb … cca 67,5 mil. Kč  91,7 mil. Kč 
ÚV Bechlín, náhrada zdroje, Lovečkovice Knínice – rek.  vodovodu, Terezín hlavní pevnost 
– rekonstrukce stok

MO: 21 staveb … cca 86,8 mil. Kč 132,4 mil. Kč 
Meziboří - intenzifi kace ÚV, Most, Ke Skále, Na Výšině – rek. vodovodu, Litvínov – rek. vo-
dovodu DN 400 Horní Litvínov

TP: 23 staveb … cca 157 mil. Kč 166,5 mil. Kč 
Bílina Komenského, Mírové nám. – rek. kanalizace a vodovodu, Bílina Všechlapy – rek. při-
vaděče, Teplice Alejní – rek. kanalizace a vodovodu

UL: 14 staveb … cca 72,9 mil. Kč  77,4 mil. Kč
Ústí  n. L. železniční most přes Labe – rek. vodovodu, Ústí  n. L., Podhoří – rek. vodovodu, 
Ústí  n. L., Moskevská, Špitál. nám. – rek. kan. a vodovodu

PRO VŠECHNY SPORTOVCE 
S CITEM PRO DESIGN.

OD 6 999 Kč MĚSÍC.*

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Pořiďte si BMW řady 2 Active Tourer s měsíční splátkou od 6 999 Kč bez DPH při 0% akontaci 
a s BMW Service Inclusive. Více informací Vám podají naši prodejci.*

*Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 218i Active Tourer s paketem JOY za podmínek 0% akontace, 36 měsíců, 15 000 km/rok, 
obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel, balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 
5 let nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň a koncesionářský poplatek. Nabídka platí do 31. 3. 2015.
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 2 Active Tourer: 3,8–6,1 l/100 km, 99–143 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 2
Active Tourer

www.autogral.cz
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
dovolte, abych se s vámi poděli-
la o dojmy ze slavnostního veče-
ra vyhlášení výsledků čtenářské an-
kety Osobnost roku Ústeckého kra-
je 2014, o kterých informujeme na 
předchozích stránkách.
Věřte, že mě hřálo u srdce, když si 
vítězové přicházeli na pódium pro 
certifikáty, publikum na Hradě Lito-
měřice spontánně tleskalo a dávalo 
tak najevo, že si práce a umu oceně-

ných váží. Ať už se jednalo o kate-
gorii podnikání a management, ve-
řejnou správu, kulturu, sport či dob-
rý skutek. Moje profese mi umožňu-
je skoro každý den nahlédnout do 
životů lidí, kteří pracují s velkým 
osobním nasazením ve prospěch 
druhých a celé společnosti a je ško-
da, že o tom veřejnost často ani ne-
ví. A to je právě smyslem ankety, 
ve které nás čtenáři upozorňují na, 
a teď nechci, aby to vyznělo pate-
ticky, hrdiny všedních dnů ve svém 

okolí a my jejich příběhy rádi zpro-
středkujeme ostatním. Mám velkou 
radost, že tipů přibývá, takže nám 
určitě anketa ještě několik let vydr-
ží. A to je moc dobře.  
Obdobný pocit štěstí jsem cítila 
i z obrazové a slovní prezentace Di-
akonie v Litoměřicích, která se sta-
rá o hendikepované a všelijak jinak 
zkoušené jedince.  Jí byl určen sym-
bolický šek na pět tisíc korun od Me-
tropolu a následovat budou další, 
jak mne o tom o přestávce zpravi-

li někteří z hostů večera. Bez obě-
tavých zaměstnanců a dárců by 
byl život těchto lidí hodně obtížný 
a strastiplný. Po této stránce jsme si 
večer užili i my, pořadatelé. Víme, že 
naše práce má smysl, takže tu káru 
rádi potáhneme dál… 
Vážení a milí čtenáři, děkujeme vám 
za tipy a těšíme se na další. Za celý 
tým tvůrců dnešního vydání vám pří-
jemné dny do dalšího shledání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

 Proč zrovna „Ples severočes-
kých patriotů“, jaká je charakte-
ristika této akce?
Naší dlouhodobou snahou je vy-
tvoření významné společenské 
události v severních Čechách. Ve 
většině krajských měst najdete po-
dobné akce např. v Brně ples jako 
Brno a pod. Ani my, Ústečané, ne-
chceme být pozadu, a proto již šes-

Libor Zajíček, jednatel agentury Crazy 
Production, která každoročně organizuje 
„Ples severočeských patriotů“.

Krásná zpěvačka Dara Rolins se svěžím 
nábojem zazáří na letošním 6. ročníku.

Jako každý rok, i letos se bude konat 28. 2. 2015 v Ústí nad Labem Purum-Ples severočeských patriotů. Letos již 6. ročník, který se ponese ve stylu 20. a 30. let. 

tým rokem pořádáme „Ples severo-
českých patriotů“. 

 Každý rok je ples zaměřen na ně-
jaké téma, jaké téma bylo pro letoš-
ní rok zvoleno?
Letos se přeneseme do dvacátých 
a třicátých let minulého století. Do 
časů hvězd stříbrného plátna, do do-
by Velkého Gatsbyho, a konečně do 
časů uvolněné morálky a dekadence.

 Na jaké slavné osobnosti se mo-
hou hosté těšit?
Celým večerem bude provázet mo-
derátor Jirka Mádl, který jistě vne-
se do programu zábavu a uvolně-
nost. Bavit budou Ondřej Havelka 
and his Melody Makers, Vašo Patej-
dl, Dara Rolins, Dalibor Janda se sku-
pinou  Prototip, Martin Pošta a Peter 
Nagy se skupinou Indigo, kteří vy-
stoupí na hlavním sále, v restaura-

ci The Collosimo zahraje Milan Mo-
rava a jeho kapela Fonotest. Nebude 
chybět diskotéka v BABETTE´S SUP-
PER CLUBU (KLASIK), kde se o muzi-
ku postará Dj Martin Hrdinka. Co se 
týče dámského zastoupení, Helenu 
Vondráčkovou nemůžeme mít kaž-
dý rok a zároveň chceme hosty pře-
kvapit inovací programu, a tak letos 
byla jasná volba Dara Rolins, která 
je v současné době moderním sym-
bolem a vnese do atmosféry plesu 
smyslnost a náboj.

 Jak by měl účastník plesu přijít 
správně oblečen?
Již od 4. čtvrtého ročníku klademe 
důraz na dress code. Požadujeme, 
aby každý host přišel vkusně oble-
čen, tak jak se sluší a patří. Na na-
šich stránkách www.plespatriotu.cz 
naleznete informace o tom, jaký je 

zvolen dress code pro letošní roč-
ník. Poslední dva roky jsme se za-
měřovali spíše na vhodné oblečení 
mužů, letos se zaměříme i na dá-
my. Máme dokonce i módní policii, 
která hlídá přicházející, zda jsou 
vhodně oblečení.

 Kde lze vstupenky na ples za-
koupit?
Máme zajištěný předprodej v Ob-
chodním centru Forum v Ústí nad 
Labem tzv. Ples Point. Stánek je umís-
těn v přízemí budovy, kde si každý 
zájemce může lístek zakoupit. 

 Co byste řekl na závěr?
Rád bych všechny pozval na ples 
a zároveň vzkázal, ať od nás hos-
té nečekají žádné umění, ale zába-
vu. Přejeme si, aby se každý host 
dobře bavil, a aby po akci odcházel 
s pocitem skvěle prožitého večera.
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V pátek 30. ledna přišlo na svět mládě 
žirafy, očekávané s napětím, neboť je-
ho matkou je samice Jenny, která se na 
konci února dožívá 23 let. Porody u žiraf 
jsou v tomto věku výjimečné, takže oče-
kávání provázely i obavy, zda vše dob-
ře dopadne. Díky kamerovému systému 
byl celý průběh porodu zaznamenán. 
Nejen, že proběhl bez jakýchkoli kompli-
kací, ale zároveň trval nejkratší dobu za 
celou historii chovu, a to necelou půl ho-
dinu. V půl desáté dopoledne bylo mlá-
dě na světě, po hodině se poprvé posta-
vilo na ještě vratké nožky a po necelých 
pěti hodinách začalo pít. Malý sameček 

je v pořadí desáté mládě, které se Jenny 
narodilo, je to tedy zkušená matka, kte-
rá se o ně vzorně stará a brání si je.
Další dvě mláďata se narodila následu-
jící den. Obě patří do skupiny primátů. 
Ráno zaznamenali přírůstek chovate-
lé v pavilonu opic, kde se narodil malý 
mandril rýholící. Mandrilové jsou nej-
pestřeji zbarvení primáti, zejména sam-
ci hýří všemi barvami. Obývají západní 
pobřeží rovníkové Afriky a jsou vázaní 
na stálezelené tropické deštné lesy. Ús-
tecká zoo je chová nepřetržitě od roku 
1967, momentálně v devítičlenné skupi-
ně vládne samec Albert. Matkou mládě-

te je dvanáctiletá samice Čarda, i ona je 
zkušenou matkou, takže svého potom-
ka nosí pečlivě v náručí na břiše. Stej-
ný den, ale v odpoledních hodinách, při-
šlo na svět mládě tamarínů bělohubých, 
drápkatých opiček z Jižní Ameriky. Chov-
ný pár v minulých letech míval pravidel-
ně dvojčata, letos poprvé to je jediná-
ček. Na rozdíl od afrických primátů no-
sí jihoamerické druhy své potomky na 
zádech. Drápkaté opičky jsou známé ot-
covskou péčí o mláďata, kdy je nosí sam-
ci, starají se o ně a půjčují je matce vět-
šinou jen na kojení. Ústecká samice je 
v prvních dnech úzkostlivá a nosí je sa-
ma. Až po několika dnech se zapojí také 
otec a o něco později i dva starší souro-
zenci, kteří jsou dosud součástí skupiny. 
Přijďte se podívat. 

Nové přírůstky v ústecké zoo se mají čile k světu
Druhým mládětem roku 2015 se stal sameček žirafy Rothschildovy, tře-
tím byl malý mandril a dalším mládě tamarína bělohubého. To je nadíl-
ka mláďat v posledních dvou lednových dnech.




