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Nebuďme
pesimisty

Akademický rok na vysokých školách je právě v polovině. Letošní maturanti 
už ale uvažují, na kterou univerzitu se přihlásí. Proč je vzdělání jednou 
z nejdůležitějších veličin v životě člověka, o tom a dalších věcech jsme 
hovořili s rektorem UJEP doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. 

 V jakém věku se, podle vašeho ná-
zoru, bezpečně pozná, že je člověk 
studijní typ?
Zaprvé, jsem toho názoru, že studij-
ním typem se člověk nerodí. Ano, má-
me celou řadu geneticky daných před-
pokladů. Ovšem, podle mého, má velký 
význam vnější prostředí (rodina, přáte-
lé a učitelé), kteří tyto predispozice mo-
hou, ale také nemusí rozvinout. Dal-
ší otázkou je, co to vlastně je studijní 
typ. Čím dál více totiž vstupují na scé-
nu profesní kariéry osobnostní typy 
jednotlivců jako například kreativec, vi-
zionář, leadr nebo „dotahovač“. Záko-
nitě je v době informačních technologií 
a internetu potřeba osobností s dale-
ko variabilnějším portfoliem schopnos-
tí a dovedností, než zaručuje studijní 
typ. Proto se domnívám, že každý žák 
nebo student může být v životě úspěš-
ný, každý třeba jinak a v něčem jiném. 
Jde o to, jak využijí své šance a jak jim 
v tom vnější prostředí napomůže, ane-
bo alespoň nebude bránit.  

 Jaký jste byl žák a později stu-
dent?
Musím říci, že jsem měl velké štěstí na 
vynikající učitele jak na základní škole, 
tak na gymnáziu. Moji učitelku na prv-
ním stupni základní školy bych dnes 
přál všem žákům. Dodnes ji potkávám 
a velmi rád si s ní vždy zavzpomínám. 
K zálibě v matematice a k exaktním vě-
dám mě zase přivedl můj třídní učitel 
na gymnáziu v Jateční ulici v Ústí nad 
Labem. Ruku v ruce s tím šel v té do-
bě i můj zájem o četbu dialogů Plató-
na, děl Aristotela, Tomáše Akvinského, 
ale třeba i Descarta, Hobbse, Kanta, 
Poppera a dalších. Když na to vzpomí-
nám, musím říci, že nejdůležitější teh-
dy bylo, že mě škola a čtení bavily. Ne-
byl jsem k tomu nikým nucen a zají-

malo mě to. A to je asi to nejdůležitější 
pro vzdělávání jako takové. 

 Čím vám učarovala právě krajina 
a čeho chcete ve svém oboru ještě 
dosáhnout?
V jistém čase jsem byl na rozcestí, zda 
jít cestou dalšího hlubšího studia ma-
tematiky či krajinné ekologie. V krajin-
né ekologii se snoubí společensko-eko-
nomické vědy, tedy člověk a jeho po-
třeby, spolu s exaktními přírodními 
vědami (klimatologie, geomorfologie, 
pedologie, hydrologie a další). A na 
tomto poli se odehrává rozhodová-
ní o podobě konkrétního území. Často 
mě tehdy iritovalo povrchní odsuzová-
ní té či jiné strany, vzájemné dehone-
stace a obviňování z postranních zá-
jmů té které skupiny, které vystupova-
ly téměř vždy proti sobě. Věřím, že dí-
ky studiu mohu ze své pozice vnést do 
těchto diskusí více věcných a emocemi 
nezatížených argumentů. 

 Proč je vzdělání v životě člověka 
důležité?
Vzdělání rozhodně není o memorování 
faktů a informací. Více než kdy jindy se 
ukazuje, jak důležitá je schopnost kri-
tického myšlení, kritického posouze-
ní předkládané informace a formula-
ce vlastního názoru podloženého ob-
jektivními argumenty. Protichůdné in-
formace potkáváme na každém kroku. 
Nedílnou součástí vzdělání je, a na to 
bychom určitě neměli zapomínat,  vý-
chova k humanitě a obecným lidským 
hodnotám. 

 Jste rektorem Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem, která prochá-
zí modernizací a její společenský vý-
znam roste. Kolik nabízí oborů a jaké 
fakulty provozuje?
Univerzita v loňském roce oslavila 25. vý-
ročí vzniku. Dnes u nás studuje téměř 

devět tisíc studentů. Fakulta výrobních 
technologií a managementu vzdělává 
budoucí strojaře a techniky. Pedagogic-
ká fakulta připravuje učitele, asistenty 
a sociální pracovníky, fakulta sociálně 
ekonomická ekonomy a odborníky pro 
veřejnou správu a regionální rozvoj. Fa-
kulta zdravotnických studií připravu-
je na budoucí náročné povolání všeo-
becné sestry, porodní asistentky a fyzio 
i ergo terapeuta. Přírodovědecká fakul-
ta a fakulta životního prostředí vzdě-
lávají odborníky nanotechnology, geo-
grafy, biology, ekology, fyziky a chemi-
ky. Fakulta umění a designu připravuje 
kurátory, umělce a designéry, a fakulta 
fi lozofi cká politology, historiky a ger-
manisty.

 Najdou podle vašich statistik její ab-
solventi uplatnění v Ústeckém kraji?
Naše univerzita se může chlubit jednou 
z nejvyšších zaměstnaností svých ab-
solventů mezi univerzitami vůbec. Pra-
videlně totiž vyhodnocujeme uplatně-
ní absolventů podle jednotlivých oborů 
a analyzujeme poptávku trhu práce. To-
mu následně přizpůsobujeme nabízené 
studijní obory. 

 A váš vzkaz veřejnosti? 
Nebuďme věčnými pesimisty a ška-
rohlídy, neuvízněme ve svém myšle-
ní v plošném odsuzování a a priori na-
padání jeden druhého. Více jeden dru-
hému věřme a hlavně věřme sami so-
bě. Posuzujme předkládané informace 
kriticky a buďme schopní konsen-
su či uznání vlastní chyby. K tomu je 
třeba hodně energie a tu spolu s pev-
ným zdravím a úsměvem na rtech pře-
ji všem čtenářům Metropolu. 

Text: Metropol, foto: archiv UJEP

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Absolvent   PF UJEP v Ústí nad Labem, doktorského oboru Fyzická geografi e na Příro-
dovědecké fakultě UK v Praze.  V letech 2000 až 2005 pracoval jako asistent a pozdě-
ji odborný asistent na katedře geografi e Pedagogické fakulty UJEP.  Angažoval se ta-
ké v dalších akademických funkcích. V letech 2005 až 2010 byl proděkanem pro roz-
voj a informatizaci Přírodovědecké fakulty UJEP,  členem Akademického senátu Peda-
gogické fakulty UJEP (2000-2004), členem Akademického senátu UJEP (2004-2005), 
předsedou Akademického senátu UJEP (2011-2013) a místopředsedou Akademického 
senátu UJEP (2014-2015).  V únoru 2015 jej Akademický senát UJEP zvolil rektorem. Pre-
zident M. Zeman jej do funkce jmenoval 18. března 2015, stal se tak nejmladším rekto-
rem českých veřejných vysokých škol. Martin Balej je ženatý a má dvě děti. Celý rozhovor si přečtěte na 

emetropol.czs u nás studuje téměř emetropol.cz

Nebát se a nekrást!
Přijďte k opakovaným volbám do Senátu PČR za Mostecko 

v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin
v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin
Hlasovací lístky naleznete nejpozději 3 dny před termínem voleb
v poštovní schránce nebo je obdržíte ve volební místnosti

Za vaše hlasy děkuje MUDr. Alena Dernerová

Nebát se a nekrást!

kandidátka 

č.6
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Mých šest let v Senátu v kostce
 Podařilo se mi zachránit Zdravotní ústav pro 

Ústecký kraj. Podala jsem ústavní stížnost ini-
ciovanou  ČLK, jež se týkala mimo jiné úhrado-
vé vyhlášky, která omezovala péči o pacienty 
a Ústavní soud tuto vyhlášku zrušil. 

 Ve Správní radě Všeobecné zdravotní po-
jišťovny se mi podařilo zejména ve spoluprá-
ci s panem ředitelem Kabátkem několik dob-
rých věcí: 
  Trvalé měření hladiny cukru u dětských pa-
cientů zdarma. Pro dospělé pacienty pak hra-
zení oné pomůcky z 75%. 

  Zlevnění inkontinenčních pomůcek a tím 
možnost získání většího počtu pro lidi, kte-
ří je potřebují. 

  Pomohla jsem lidem s hendikepem sluchu. 
  Opět díky vstřícnosti VZP se mi podařilo zís-
kat pro ženy po operaci prsu pro nádor 50 
mil. Kč na implantáty a tím se výrazně zkrátí 
a posléze vymizí čekací doba. 

 Dále si myslím, že jsem se snažila hájit 
všechny čestné lidi tím, že jsem podala ústav-
ní stížnost na článek 2 amnestie Václava Klau-
se, který umožňoval osvobození mnohých tu-
nelářů. 

 Na poli cestovního ruchu jsem se snažila 
pomoci kvalifikovaným průvodcům, aby je-
jich činnost byla vázaná, nikoliv volná, proto-
že stát přichází o peníze. 

 Již řadu let se zajímám o problematiku pře-
vozu kalů z ostravských lagun na skládku Ce-
lio v Litvínově. Proto jsem iniciovala v Senátu 
kulatý stůl o této problematice. 

 Samozřejmě jsem byla zpravodajkou řady 
zákonů se zdravotnickou či sociální témati-
kou, povídání o nich by zabralo několik strá-
nek. 

Ačkoli jsem jasně vyhrála senátní volby v říj-
novém termínu roku 2016, byly zrušeny sou-
dem… V mezidobí od zrušených voleb do 
současnosti se událo:

 Čeká se na výrok Ústavního soudu ke stíž-
nosti mé a dalších senátorů na složení správ-
ních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojiš-
ťoven. Jde o to, aby stát měl větší kontrolu nad 
těmito pojišťovnami, protože i ony hospoda-
ří s penězi daňových poplatníků a mnohdy se 
chovají jako by byly soukromé. 

 Momentálně byl v Senátu zamítnut zce-
la právem zákon, který měl zjednodušit jejich 
vzdělávání a vést k tomu, aby lékaři neodchá-
zeli z ČR. Bohužel opak byl pravdou. Mohu ří-
ci, že přestože jsem v Senátu v této době ne-
byla, podařilo se mi přesvědčit některé kolegy, 
aby hlasovali proti přijetí, a jsem ráda, že se 
tak stalo. 

 Stále žhavé téma jsou pro mě mobilní operá-
toři. Můj návrh zákona na zlepšení postavení zá-
kazníka byl v roce 2016 zamítnut s tím, že bude 
zapracován do „zákona o digitální televizi.“ Bo-
hužel horko - těžko se do tohoto zákona dostal 
jen jeden nejméně významný bod. Ty podstatněj-
ší ve prospěch zákazníka tam opět nejsou…

 Konečně byl přijat senátní návrh zákona 
o veřejné službě, na němž jsem se jako zpra-
vodajka částečně podílela, a který umožní za-
pojení těch lidí, kteří jsou na dávkách, alespoň 
částečně do pracovního procesu. 

 Stále komunikuji s paní ministryní Michae-
lou Marksovou ohledně sociálních dávek a o vý-
ši nájmů pro lidi, kteří jsou na dávkách.

 V hledáčku mám nepřetržitě možný převoz 
zbytku ostravských kalů. Dle MŽP lokalita stá-
le není jasná, ale ve hře je opět i Celio a spalo-
vání v Zahradě Čech v Čížkovicích, a to by bylo 
pro obyvatele hrozné.

 V současné době si připomínáme 40. výro-
čí vzniku Charty 77. Je pro mě obrovskou ctí, 
že jsem členkou Správní rady Nadace Char-
ty 77 a že jednání tam je pro mne oázou klidu 
a moudrého rozumu, což často chybí našim zá-
konodárcům.

MUDr. Alena Dernerová, 
kandidátka č. 6  voleb do Senátu PČR za Mostecko

MUDr. Aleny Dernerové si velice vá-
žím nejen proto, že je z Mostu, kde 
jsem začínal svoji chirurgickou dráhu 
pod vedením primáře MUDr. Kotzman-
na a úžasného MUDr. Františka Krtičky, 
ale pro její výjimečnou lidskou povahu 
a čestnost. Za svoji více než čtyřicetile-
tou chirurgickou a pedagogickou praxi 
na Lékařských fakultách v Praze jsem 
dosud nepoznal lékaře s tak otevřeným 
a čistým srdcem, jakým je obdarována 
paní doktorka Dernerová. Z médií vím, 
jak statečně a neohroženě bojovala pro-
ti zvláštním praktikám a korupci někte-
rých organizací na severu Čech a to 
i s vědomím, že bude ohroženo její pro-
fesní povolání dětské neuroložky, což 
se také potvrdilo. Její postoj za sprave-
dlnost byl tak příkladný a skutečně oje-
dinělý, že obdržela jedno z nejvyšších 
ocenění charakterových vlastností člo-
věka a to plaketu Františka Kriegla „Za 
občanskou statečnost “.

Lidský postoj paní senátorky ke koná-
ní dobra názorně charakterizuje i ta 
skutečnost, že se významně podílela 
na zlepšení kvality života žen s váž-
ným onemocněním prsu. To, co se ni-
kdy nepodařilo při mnoha mých in-

tervencích u ministrů zdravotnictví, 
jejich náměstků či ředitelů zdravot-
ních pojišťoven, dokázala ona. Svým 
postojem přesvědčila vedení VZP a ta 
navýšila fi nanční částku na implan-
táty o 50 mil. Kč. Významně se tak 
zkrátí čekací doba na plastickou ko-
rekci a ženy se mohou rychleji vrátit 
do běžného života. I z tohoto důvo-
du jsem naprosto pevně přesvědčen, 
že i v dalším volebním období na po-
zici senátorky najde paní MUDr. Ale-
na Dernerová své nezastupitelné mís-
to k prospěchu nás všech. Za mne i za 
všechny postižené ženy jí proto patří 
náš veliký dík!

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,
přednosta Kliniky plastické chirurgie 
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Nemocnice Na Bulovce a vedoucí Cen-
tra komplexní chirurgické péče o ženy 
s onemocněním prsu tamtéž Věčný úsměv a energie

Již před mnoha lety jsem ztratil iluze o hře na politiku v naší zemi a víru v pravdivost 
daného slova. Asi ve stejné době jsem potkal v mostecké nemocnici půvabnou, inteli-
gentní, věčně usměvavou a nevyčerpatelnou energií sršící kolegyni, které bylo vždy 
všude plno a o které jsem vůbec netušil, že jejím dívčím snem bylo stát se političkou. 
Naše Alenka. O pár let později, když na mě zářila z volebních plakátů, jsem si jen v du-
chu říkal: „Alenko, ty máš té práce málo…?“ 
A upřímně jsem se o ni začal bát. Bát se, že ztratí ten 
svůj široký úsměv a lesk z očí, že přestane mít svůj nad-
hled a smysl pro spravedlnost, že přijde o svůj humor 
a radost ze života, že se změní a …ztratí!  Jak hluboce 
jsem se mýlil, mohu říci po několika letech. Ustála to. Do-
kázala to. Zvítězila. Stále je ochotna kdykoliv a ráda po-
moci dobré věci, stále se zajímá o prosté radosti a sta-
rosti všedního dne lidí kolem sebe, je tu, když je potřeba, 
spolehlivá a potřebná. Zůstala svá a nezměněná. Naše 
Alenka. A co víc, pomalu mi začíná vracet dávno ztrace-
nou naději, že s dobrými lidmi to má smysl. I v politice. 
A za to upřímně děkuji.
Palce ke znovuzvolení do Senátu drží MUDr. Pavel Kasal 

Dětskou neuroložku MUDr. Alenu Der-
nerovou znám již dobrých deset let, 
kdy jí Nadace Charty 77 udělila plaketu 
MUDr. Františka Kriegla  za občanskou 
statečnost jako uznání jejího odvážné-
ho boje proti nezodpovědným prakti-
kám při nákupu drahých lékařských 
přístrojů v severních Čechách.
V minulém období jsem měl možnost 
pozorovat činnost MUDr. Aleny Der-
nerové v Senátu Parlamentu ČR, ve 
Správní radě Nadace Charty 77 a při 
řešení různých společenských konfl ik-
tů jak na místní úrovni, tak i v měřít-
cích celostátních.
Jsem přesvědčen, že MUDr. Alena Der-
nerová v Senátu posílí jeho úlohu a bu-
de napomáhat řešení těch úkolů, před 
kterými naše země stojí. Proto doporu-
čuji její znovuzvolení.

Prof. RNDr. František Janouch,
zakladatel a předseda Správní rady 
Nadace Charty 77 

Kandidaturu MUDr. Aleny Dernerové podporují 

MUDr. Alena Dernerová
Po maturitě na mosteckém gymnáziu vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. 
Atestaci absolvovala v oboru dětská neurologie, v němž je již léta uznávanou odbornicí. V krajských vol-
bách v roce 2012 kandidovala jako nezávislá za hnutí Severočeši.cz na nevolitelném 55. místě, díky pre-
ferenčním hlasům se však do Zastupitelstva Ústeckého kraje dostala. Ve volbách v roce 2016 nemohla 
mandát krajské zastupitelky obhájit, jelikož byla kandidátka hnutí Severočeši.cz, za něž kandidovala, 
týden před volbami stažena za rozporuplných okolností.
Ve volbách 2010 se stala senátorkou Parlamentu ČR, když v obou kolech porazila sociálního demokrata 
Zdeňka Brabce. V komunálních volbách v roce 2014 obhájila post zastupitelky města Mostu jako nestra-
ník na kandidátce subjektu „Severočeši Most“ (v rámci kandidátky získala nejvíc preferenčních hlasů). 
Ve volbách do Senátu PČR v roce 2016 obhajovala jako nestraník za hnutí Severočeši.cz mandát v obvodu 
č. 4 - Most. Dne 29. září 2016, týden před prvním kolem senátních voleb, podala zmocněnkyně hnutí a zá-
roveň jeho 1. místopředsedkyně Hana Jeníčková návrh na vyškrtnutí Dernerové ze seznamu kandidátů. 
Mostecký magistrát však návrh nepřijal. V prvním kole získala 36,66 % hlasů a postoupila z prvního místa 
do druhého kola, v němž porazila poměrem hlasů 70,81 % : 29,18 % kandidáta ČSSD Jiřího Šlégra. Man-
dát senátorky se jí tak podařilo obhájit. Avšak Nejvyšší správní soud 10. listopadu 2016 rozhodl, že senát-
ní volby jsou v obvodu č. 4 – Most neplatné a budou se opakovat včetně fáze přihlašování kandidátů.

Paní doktorka má otevřené a čisté srdce Za občanskou statečnost

Přál bych jí, aby 
mohla pokračovat
S paní doktorkou Alenou Dernerovou jsme za hnutí Seve-
ročeši.cz v Senátu působili minulé šestileté období a vloni 
na podzim jsme oba kandidaturu obhajovali. Nebudu ko-
mentovat to, co se v Mostě stalo, ale rozhodně kandidatu-
ru paní kolegyně v opakovaných lednových volbách pod-
poruji. Pro občany nejen Ústeckého kraje odvedla v hor-
ní komoře Parlamentu ČR kus dobré a poctivé práce, přál 
bych jí, aby v ní mohla i nadále pokračovat. 
Jaroslav Doubrava, 
senátor Parlamentu ČR za volební obvod Ústecko



inzerce

03

KZ, a.s., představila nové 
fetomaternální centrum

Ke změně v odměňování došlo 1. led-
na 2017. KZ, a.s., je tak jedním z prv-
ních zdravotnických zařízení v České 
republice, hlásících se k 10 % navýše-
ní tarifních mzdových složek. Předsta-
venstvo společnosti tímto svým roz-
hodnutím naplnilo záměr schválený 
na svém zářijovém jednání. 
„Tento objem mzdových prostředků bude 
tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % 
pro všechny zaměstnance KZ, a.s. Nárůst 
schválilo představenstvo společnosti i pře-
sto, že společnost není usnesením vlády 
a příslušným nařízením vázána,“ zdů-
raznil Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva KZ, a. s., jejímž prostřednictvím 
spravuje Ústecký kraj pět páteřních ne-
mocnic regionu v Děčíně, Ústí nad La-
bem, Teplicích, Mostu a Chomutově.
Vláda České republiky svým usne-
sením č. 1195/16 ze dne 12. 9. 2016 
schválila změnu nařízení vlády, kte-
ré upravuje platové tarify pro zaměst-
nance ve zdravotnictví. Pro zaměst-
nance poskytovatelů zdravotních slu-
žeb se navrhuje s účinností od 1. led-
na 2017 zvýšení stupnic platových 
tarifů o 10 %. Finanční dopad tohoto 
zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 ti-
sícům zaměstnanců, jejichž platy jsou 

navázány na úhradu zdravotních slu-
žeb, poskytovanou poskytovatelům 
zdravotních služeb z veřejného zdra-
votního pojištění, představoval od 
1. ledna 2017 částku ve výši asi 3,2 mi-
liardy korun včetně příslušenství.
„Věříme, že v kontextu předpokládaných 
změn v úhradové vyhlášce tento krok KZ, 
jako jednoho z největších poskytovatelů 
zdravotní péče v České republice, udrží 
její postavení jako atraktivního zaměst-
navatele. Jsme také přesvědčeni, že při-

nese posílení konkurenceschopnosti spo-
lečnosti na trhu práce a pomůže zmírnit 
následky personální krize ve zdravotnic-
tví,“ dodal Ing. Jiří Novák.
Představenstvo společnosti už na 
svém jednání 15. srpna 2016 rozhod-
lo – s ohledem na pozitivní trend hos-
podaření potvrzený dobrým ekono-
mickým výsledkem za první polole-
tí minulého roku a další úspory, které 
se podařily zejména v oblasti realiza-
cí veřejných zakázek – nad rámec ko-
lektivní smlouvy navýšit objem fi nanč-
ních prostředků na motivační program 
pro zdravotnická oddělení na rok 2016 
o 20 % oproti roku 2015. Pololetním 
výsledkem byl zisk ve výši 19,67 mili-
onu korun, tedy o 3,7 milionu korun 
vyšší oproti plánovanému.  (met)

Krajská zdravotní přidala 
zaměstnancům 10 procent
Ústí nad Labem | Představenstvo Krajské zdravotní (KZ), a. s., rozhodlo o navýšení mzdových prostřed-
ků pro všechny své zaměstnance od 1. 1. 2017, a to v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících mzdo-
vých tarifů o 10 procent.

Ústí nad Labem | Krajská zdra-
votní (KZ), a.s., představila 
v polovině ledna nové Feto-
maternální centrum Gyneko-
logicko-porodnické kliniky 
Fakulty zdravotnických studií 
ústecké Univerzity J. E. Purky-
ně a KZ, a.s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Jednou z významných investičních ak-
cí v závěru loňského roku byla moderni-
zace centra péče o plod a matku, která 
umožňuje rozšíření spektra služeb spo-
jených s prenatální péčí. Naše společnost 
se snaží zvrátit nepříznivý stav počtu 
předčasných porodů,“ uvedl předseda 
představenstva KZ, a.s., Ing. Jiří Novák 
s tím, že projekt si vyžádal z vlastních 
zdrojů investici za 4,73 milionu korun 
a téměř 1 milion korun stálo vybavení 
a IT technika oddělení.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, a.s., 
doplnil, že strategie obnovy a rozvoje 
společnosti se plně projevuje ve všech 
pěti nemocnicích KZ, a.s. „Velký dík pa-
tří v této souvislosti i našemu zřizovateli, 
tedy Ústeckému kraji,“ řekl Ing. Petr Fia-
la. Jak doplnil, ústecké perinatologické 
centrum patří mezi 12 republikových 
center vysoce specializované péče. „Za-
jišťuje péči o pacientky s rizikovým a pa-
tologickým průběhem gravidity. Centrum 
navíc obhájilo svoji akreditaci. Spádová 
oblast zahrnuje kromě Ústeckého kraje 
i přilehlé okresy Libereckého a Karlovar-
ského kraje,“ dodal Ing. Petr Fiala.
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní 
péče KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., připomněl, že za 

posledních pět let byla v této části ne-
mocnice realizována řada rekonstruk-
cí oddělení i samotného objektu. „Chys-
tá se ale i řada menších investic, ať už na 
oddělení kojenců či dětské chirurgii, v pro-
storách před operačními sály či na chodbě 
ambulance. Do této poslední rekonstrukce 
směřovaly i výnosy z nadstandardních slu-
žeb,“ dodal MUDr. Josef Liehne.
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., před-
nosta Gynekologicko-porodnické kli-
niky Fakulty zdravotnických studií 
UJEP a KZ, a.s. - Masarykovy nemoc-
nice, o. z., vysvětlil, že podstatou re-
konstrukce bylo oddělit ambulantní 
část od lůžkové. „Jde tak o další krok 
posunutí prenatální diagnostiky na vyš-
ší úroveň, s čímž souvisí například scre-
ening v 13. týdnu těhotenství, který do-
sud zajišťovali ambulantní gynekolo-
gové, stejně jako doplnění spektra inva-
zivních diagnostických metod. Dalším 
naším cílem je přebudování porodního 
sálu na úroveň 21. století,“ dodal do-
cent Tomáš Binder. 

Přednosta kliniky doc. MUDr. Tomáš 
Binder, CSc., vedl prohlídku nového 
fetomaternálního centra. 
 Foto: Krajská zdravotní, a.s.
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Roman Ziegler:
Mostecko nabízí řadu krásných míst
Roman Ziegler je mosteckým patriotem, což potvrdil i v roz-
hovoru, v němž mimo jiné zmiňuje své nelehké dětství jen 
s maminkou, svá přání, ale také myšlenky, jak by rád z pozice 
senátora této části republiky pomohl.

 Jak se vám žije na Mostecku?
Opravdu dobře. Ačkoliv je náš region 
trochu démonizovaný, ve skutečnosti je 
tu mnoho krásných míst, ať už to jsou 
Krušné hory, Fláje, kopce za Mostem... 
Z paneláku, ve kterém žiji, jsem za pár 
minut v horách nebo Českém středo-
hoří. Kdo chce, ten vidí, kolik se tu 
změnilo a že se zde dá dobře žít. 

 Jste ředitelem školy, ale vaše 
cesta ke školství nebyla snadná.
To je fakt. Dodnes jsem vděčný 
své mamince, která, ačkoliv sa-
ma byla v důchodu, souhlasila, 
abych opustil práci „na šachtě“ 
a šel studovat. Tatínek byl již po 
smrti a tak jsme byli závislí jen 
na dělnickém důchodu. Ale pa-
radoxně díky tomu jsem věděl, 
že musím vystudovat, že život 
nejsou jen studentské rado-
vánky. Vystřídal jsem při studiu 

mnoho brigád a byl rád za každou 
vydělanou korunu. A tak jsem již ve 
třetím ročníku na částečný úvazek 
učil. Dnes je to snadné, ale tehdy by-

lo jen denní studium. Ta doba, ačko-
liv byla těžká, mi hodně dala. Naučila 
mě pracovitosti a schopnosti věnovat 
se mnoha věcem naráz, aniž bych ně-
jakou „fl ákal“.

 Pojďme k politice - proč jste se 
rozhodl kandidovat v senátních vol-
bách?
Byl jsem nominován lidmi, kterých si 
velmi vážím a kteří usoudili, že jsem 
vhodný kandidát. Tak jsem souhlasil, 
protože pokud se člověk nesnaží vě-
ci měnit, nikdy je nezmění. A jako ko-

Z mechanika se stal 
ředitelem školy
Kandidátem hnutí ANO v opakovaných volbách do Senátu Parlamentu ČR 
na Mostecku je Roman Ziegler, ředitel 8. základní školy v Mostě a zároveň 
člen Zastupitelstva města Litvínov a Rady města Litvínov. 
Roman Ziegler je rozený „Mostečák“ – narodil se v roce 1972. Od svých 22 
let žije v Litvínově, ale za svou prací a posláním dojíždí do Mostu. Ačkoliv 
působí ve školství již více než 20 let, nebylo tomu tak vždy.
Po vyučení v 18 letech nastoupil jako mechanik opravář na velkolomu Čes-
koslovenské armády. Při zaměstnání si doplnil maturitní vzdělávání a dí-
ky intenzivnímu samostudiu byl následně přijat na Pedagogickou fakultu 
UJEP v Ústí nad Labem. Už při zaměstnání začal učit na tehdejší 1. základ-
ní škole v Litvínově, na které se později stal ředitelem. Následně se stal ře-
ditelem na 8. základní škole v Mostě, kde působí již více jak 10 let. Ved-
le svého hlavního zaměstnání se Roman Ziegler věnuje komunální politi-
ce v Litvínově v barvách hnutí ANO, za které je členem Zastupitelstva i Ra-
dy města Litvínov.

Pokud jde o koníčky, Roman Ziegler rád hraje na kytaru, věnuje se ale také amatérsky tenisu a volejbalu, ale jeho největší zálibou je nízkonákladové cestování.
„Rád totiž poznávám nové země, ale nikoliv zpoza oken luxusních hotelů, nýbrž tím, že se pohybuji mezi obyčejnými lidmi,“ vyznal se ze své záliby Roman Ziegler.
Jak sám říká, je skvělé procházet se po ulicích a zjišťovat, že svět není jen o násilí. „Lidé žijí se svými starostmi u nás stejně jako v Kambodži, Peru nebo na Samoe,“ uzavírá.
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munální politik vidím, v kolika věcech 
jsme v obcích a městech bezmocní 
kvůli nevhodné legislativě. Je potřeba, 
aby do „vysoké“ politiky šli lidé, kteří 
vědí, co je potřeba v komunálu.

 A proč by lidé měli volit právě vás?
Celý život jsem prožil tady u nás na 
Mostecku. Jsem člověk, který je zvyk-
lý tvrdě a pilně pracovat. Vím, jaké je 
mít málo a jak je těžké vyjít s málem, 
nejsem skleníková květina zvyklá žít 
v přepychu. Pohybuji se denně mezi 
obyčejnými lidmi a vidím, co je trápí, 
štve a chci to měnit, ať už je to proble-
matické soužití s nepřizpůsobivými, 

zneužívání dávek, a jiné. A také věřím, 
že na to mám schopnosti. Ostatně to 
dokazuji i v komunální politice.

 Co považujete za hlavní problém 
Mostecka?
Bohužel Mostecko nemá jeden problém, 
má jich hned několik. Lidi jsou rozmr-
zelí, když vidí, jak lze zneužívat sociál-
ní dávky, tím, že se vyplatí nepracovat 
a tím, jakým způsobem se mnozí cho-
vají v domech a obtěžují své sousedy 
nevhodným chováním. A když na to ně-
kdo poukáže, je označen za nesnášenli-
vého. Lidé potřebují vědět, že mají za-
stání a že mají právo na klidný život.
Také by bylo potřeba rozšířit silnici I/27 
z Litvínova do Mostu na čtyřproudou. 
To by zvýšilo komfort dojíždění pro ti-
síce lidí, stejně jako zpřístupnilo Litví-
nov a okolí pro další investory.
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Amatérský sportovec rád poznává nové země

 Jak vnímáte problematiku životní-
ho prostředí?
Hodně se tu změnilo k lepšímu, ať už 
to jsou rekultivace, obnova lesů v Kruš-
nohoří nebo, a to zejména, chování li-
dí k životnímu prostředí. To, co se zde 
povedlo, je potřeba chránit a rozvíjet, 
ne ničit. Je potřeba podporovat recyk-
laci odpadů, dotáhnout zdárně rekulti-
vaci nově vzniklého jezera Most a neu-
stávat v obnově krušnohorských lesů. 
Také pomůže rozumná podpora obno-
vitelných zdrojů – tím myslím nikoliv 
vznik „skleněných polí“, ale podporu 
např. solárních panelů na jednotlivých 
domech.

 Jaké oblasti byste se chtěl přede-
vším věnovat v případě zvolení?
Určitě vzdělávání a sociální oblasti. 
V obou oblastech jsou totiž města a ob-
ce velmi omezeny legislativou a fi nan-
cemi ze státní pokladny. Jako komunál-
ní politik vidím, že samospráva doká-
že hodně, ale tam, kde nejsou kvalit-
ní zákony, je bezbranná. A také vím, že 
v případě zvolení bych intenzivně ko-
munikoval s představiteli samosprávy, 
abych věděl, co je trápí a v čem bych 
jim mohl pomoci. A v neposlední řadě 
chci být v kontaktu s lidmi, pomáhat 
jim s běžnými problémy, se kterými si 
sami nevědí rady.

 Chtěl byste něco říci čtenářům na 
závěr?
Jsme na začátku roku, a tak jim pře-
ji vše nejlepší v roce 2017. A proč ten 
rok nezahájit mimo jiné tím, že přijde-
te k volbám, když už máme to privile-
gium mít „třetí“ kolo senátních voleb. 
Pokud mi dáte hlas, slibuju, že vás ne-
zklamu.

Text: Metropol, foto: archiv
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Před 83 lety došlo na dole Nelson III. 
u Oseka na Teplicku k výbuchu, při kte-
rém tehdy zemřelo 142 horníků. I letos 
při tradičním pietním aktu u pomníku ka-
tastrofy uctil památku zahynulých horní-
ků hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček, zástupci okolních obcí a hornic-
kých spolků z české i německé strany.

Podle historiků exploze zasáhla celý důl Nelson, 
na povrchu došlo k destrukci provozních bu-
dov, v jejichž troskách zahynulo několik zaměst-
nanců. Kvůli vzduchové ventilaci došlo násled-
ně v dole k dalším lokálním výbuchům. Horníci 
zemřeli přímo při výbuchu, či následně otravou 
kysličníkem uhelnatým. Osecké neštěstí je třetí 
největší hornickou katastrofou na území nyněj-
ší České republiky. 
„Je důležité, abychom si takovéto tragédie stále 
připomínali. Abychom vzpomínali na ty, kteří ze-
mřeli a po kterých tady zůstaly desítky sirotků a 
vdov. Horníci byli pro mě vždy velmi váženým za-
městnáním a za jejich práci jsem jim velmi vděč-
ný,” uvedl při pietním aktu hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček. Spolu s hejtmanem 

se poklonili u památníku i poslanec Bronislav 
Schwarz, poslanec Vlastimil Vozka či zástupci 
vedení společnosti Vršanská uhelná a Severo-
české doly.

Pietního aktu se zúčastnili i zástupci bratrských 
spolků horníků ze sousedního Saska.

Připomenutí památky zesnulých
horníků při výbuchu v dole Nelson III.

Z této částky je minimálně 72 825 000 korun ur-
čeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Po zhod-
nocení souladu žádostí poskytovatelů sociálních 
služeb s Metodikou Ústeckého kraje pro poskyto-
vání fi nanční podpory poskytovatelům sociálních 
služeb bude stanovena optimální výše dotace na 
jednotlivé sociální služby. 
Vzhledem k tomu, že požadavky poskytovatelů 
sociálních služeb jsou vyšší než výše požadované 
dotace (požadavek Ústeckého kraje byl na částku 
1 649 133 094 korun) ze státního rozpočtu, bu-

dou požadavky poskytovatelů zkráceny za pou-
žití redukčních koefi cientů a bude tak stanovena 
reálná výše dotace. 
Po schválení budou podepisovány Smlouvy 
o poskytnutí dotace a následně bude vypláceno 
poskytovatelům sociálních služeb 60 % schvá-
lené reálné dotace. „Počítáme s tím, že do polovi-
ny března budou prostředky poskytovatelům soci-
álních služeb vyplaceny,“ uvedla vedoucí odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu ústeckého kra-
je Petra Lafková.

Kraj obdržel dotace na sociální služby

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může 
předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby 
se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty 
působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

 regionální rozvoj
  sociální a zdravotní 
oblast včetně záchrany 
lidského života

 věda a výzkum
 kultura
 sport

Návrhy je možno zasílat 
do 28. února 2017.

Více informací 
a příslušné formuláře 
najdete na stránkách 
Ústeckého kraje 
www.kr-ustecky.cz
v sekci „Aktuálně“.

Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské 
zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné 
výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.
Oceněné osoby musí být některým z uvedených způsobů spjaty s Ústeckým krajem: 
na území kraje se narodily, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, 
dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.
Cena hejtmana Ústeckého kraje je udělována fyzickým osobám bez věkového omezení.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
vyzývá k předložení návrhů na udělení 

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
vyzývá k předložení návrhů na udělení 

Na základě rozhodnutí ze začátku letošního roku byla Ústeckému kraji poskytnuta 
Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace ve výši 864 190 000 korun na podporu 
sociálních služeb pro rok 2017. V loňském roce byla kraji přiznána celková částka ve 
výši  863 910 500 korun. 

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



Roudnice nad Labem | Tradiční 
české Vánoce nabídl před svát-
ky na Karlově náměstí v Roudni-
ci nad Labem multimediální ka-
mion s obří TV obrazovkou. Vá-
noční program s kulisami betlé-
mu a zábavou pro celou rodinu 
připravila roudnická buňka ANO.

Pavel Elias, roudnický radní a krajský mís-
topředseda hnutí ANO, upřesnil, že po 
úspěšné premiéře před dvěma lety byl 
tentokrát připraven pro několik set ma-
lých i velkých zájemců ještě pestřejší svá-
teční scénář v čele s moderátorem a hous-
listou Jakubem Třasákem, zpěvačkou 
Martou Vančovou či cimbálovou muzikou 
Studánka. „Rodiče včetně dětí ocenili kromě 
kvalitního programu i vánoční poštu se šan-
cí získat zajímavé ceny, ale také stánky s tra-
dičními pochoutkami jako je staročeská za-
bijačka, vánočka či svařené víno,“ přiblížil 
povedenou akci Pavel Elias.
Místní organizace ANO v Roudnici se 
podle jeho slov díky třem radním ze 
sedmičlenné městské rady snaží být 
„vidět“, ať už jde o zásadní rekonstrukci 
plaveckého bazénu, opravu kulturního 

domu či silniční obchvat města. „V pří-
padě haly jde o výměnu bazénů, zateple-
ní a stavbu výtahu pro invalidní spoluob-
čany, celkem v řádu 60 milionů korun. Pa-
desátimilionovou rekonstrukci si vyžádá 
investice do kulturního domu včetně nové 
restaurace, většího tanečního sálu či nové-
ho pódia,“ uvedl Pavel Elias. 
Další z řady projektů, který se roudnic-
kému hnutí ANO podařilo po letech roz-
hýbat, je řidiči i samotnými obyvate-
li města často zmiňovaná třetí část ob-
chvatu Roudnice, která je plánována již 
více než 35 let. „Předchozím představite-
lům města se nedařilo tuto zásadní inves-
tici dotáhnout kvůli nevykoupeným po-
zemkům a nedořešení majetkoprávních 
vztahů. Proto jsem na své náklady po-
zemky vykoupil, nabídl je Ústeckému kra-
ji, a nyní tlačíme na to, aby se příští rok 
mohlo začít stavět,“ je přesvědčen Pavel 
Elias. Zásadním způsobem se tak uleh-
čí dopravní situaci ve městě, která je 
v současné době vážná a často i nebez-
pečná. Podstatná je podle jeho slov sku-
tečnost, že za prací hnutí ANO na Roud-
nicku jsou vidět výsledky a konkrétní 
projekty.  Text a foto: Tomáš Prchal

Pestré Vánoce nadchly v Roudnici malé i velké

PRO NI
� Kuřecí roláda s pošírovanou hruškou a švestkovou omáčkou
� Krémová dýňová polévka s dýňovým olejem
� Kuřecí prso plněné mozzarellou a sušenými rajčaty s grilovanou zeleninou a bramborovými srdíčky
� Máslové lívanečky s višněmi, zakysanou smetanou, hruškovým chutney a borůvkovou zmrzlinou
PRO NĚJ
� Carpaccio z uzeného jazyka se salátkem z čekanky, hořčičným dresinkem a zakysanou smetanou
� Hovězí vývar s masem, játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
� Telecí ossobuco se šafránovým rizotem
� Staročeský trhanec s jablky

CONGRESS HOTEL
ÚSTÍ NAD LABEM

Zveme vás 
na speciální Valentýnské menu, 
které potěší nejen Vás 
ale i Vaši drahou polovičku.
SPECIÁLNÍ VALENTÝNSKÉ MENU
PODÁVANÉ OD 13. 2.  - 18. 2.

CLARION-HOTELS.CZ

Cena 4-chodového menu pro dvě osoby s welcome drinkem a růží pro dámu je 1090 Kč.
Rezervace na telefonním čísle +420 270 004 200 nebo na e-mailové adrese provoz.cchu@clarion-hotels.cz.

Malý František 
dostal dárek

František Vilam je v Litoměřicích prvním mi-
minkem narozeným v roce 2017. Jeho ma-
minka, Blanka Koutková z Lovosic, ho v lito-
měřické porodnici přivedla na svět 4. ledna 
ve 4.27 hodin. Chlapec po porodu vážil 2,92 
kg a měřil 50 cm. Františkovi a jeho mamin-
ce přišli v pátek 6. ledna pogratulovat před-
seda Správní rady nemocnice Radek Lončák, 
člen Správní rady Jaroslav Pršala a manažer-
ka pro nelékařské zdravotnické obory Len-
ka Kalábová. Prvnímu letošnímu miminku 
předali zlatý řetízek s přívěskem a mamin-
ce květinu. „Přejeme, ať vám syn dělá samou 
radost a celé rodině hlavně hodně zdraví. A sa-
mozřejmě nás velmi těší, že jste si pro tento dů-
ležitý životní okamžik vybrala právě naši po-
rodnici,“ popřál Radek Lončák. „Rodila jsem 
u vás i první dítě a v obou případech jsem 
byla moc spokojená. Vaše porodnice je úžas-
ná,“ reagovala Blanka Koutková, která je 
sama porodní asistentkou, a dále prozra-
dila, že František dostal jméno po dědeč-
kovi a doma se na něj kromě tatínka těší 
ještě tříletý bratr Jiřík.   (nk)

INFO@FLACHWORKS.COM

• LEŠTĚNÍ NEJEN 
HLINÍKOVÝCH SLITIN •

• JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ, 
CHEMICKÉ ODLAKOVÁNÍ •

• PRÁŠKOVÉ I KLASICKÉ 
MOKRÉ LAKOVÁNÍ •
• ROVNÁNÍ, VAŘENÍ •

• VÝKUP A PRODEJ ALU DISKŮ •

+420 775 973 496

LEŠTĚNÍ A KOMPLETNÍ 
RENOVACE ALU DISKŮ

WWW.FLACHWORKS.COM

Mobilní aplikace Pinkilin je výsledkem více než ročního vývoje týmu mladých 
českých vývojářů a přináší revoluci v seznamování. Originální a stylová pomůcka 
určená zejména moderním ženám, je přelomem v rychlosti a efektivitě navazo-
vání vztahů. Pinkilin nemá za úkol nahradit běžné seznamování moderním onli-
ne způsobem, ale usnadnit a urychlit jeho začátek.

„Pinkilin je nejdůležitější věcí v kabel-
ce moderní ženy,“ říkají dva vystudovaní 
právníci Michael Živěla a Daniel Habarta, 
kteří stojí za celou myšlenkou seznamo-
vací mobilní aplikace Pinkilin. 

Český startup má vysoké ambice. Od 
spuštění aplikace v únoru 2016 si ji 
v průběhu jejího vývoje a testovacího 
provozu stáhlo přes 20 tisíc uživatelů. 
Pinkilin tak zaujal skupinu českých pri-
vátních investorů, kteří poskytli investi-
ci více než 6 milionů korun na další vý-
voj aplikace, přičemž 2 miliony korun 
jsou alokovány na zahájení první mar-
ketingové kampaně k dalšímu nábo-
ru nových uživatelů. Reálnou ambicí je 
dosáhnout výsadního postavení mezi 
seznamkami na českém trhu koncem 
roku 2017.

Jak Pinkilin funguje? 
Pinkilin díky GPS lokalizaci nabízí k se-
známení partnery, kteří se nacházejí nej-
blíže uživateli. Umožňuje jediným tahem 
odesílat či přijímat pozvánky k seznáme-
ní. Pozvánky mají poměrně krátkou lhů-
tu na reakci protějšku, čímž je dosaže-

no mimořádné efektivity a četnosti reali-
zovaných setkání. Pinkilin tak prolamuje 
základní překážku při seznamování dvou 
lidí - ostych z oslovení.
 

V čem je Pinkilin odlišný? 
Design aplikace je navržen speciálně pro 
ženy k usnandění navázání nejen milost-
ných seznámení, ale také pro nalezení 
partnera pro jakékoliv volnočasové akti-
vity. Není nutné čekat nebo několik dní 
bezvýsledně chatovat. Stačí použít Pin-
kilin k prvnímu kontaktu a následně se 
ihned osobně potkat v reálném světě. 

Kde Pinkilin získat?
Aplikace Pinkilin je aktuálně ke stažení 
na App Store i Google Play.

PINKILIN - nová lifestylová pomůcka 
pro moderní ženy
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Investice pro rok 2017 
plánujeme ve výši 1,31 miliard korun
Představenstvo Severočeské vodárenské společnos-
ti a. s. (dále SVS) schválilo, po projednání a schválení 
dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2017 
v celkové výši 1,31 miliardy korun.

Objem investic na rok 2017 vychází ze 
schváleného Podnikatelského záměru 
SVS na období 2016 – 2020, přičemž zo-
hledňuje zákonnou povinnost vlastníka 
k zajištění náležité obnovy vodohospo-
dářského majetku v souladu s Plánem 
fi nancování obnovy vodovodů a kanali-
zací. Zároveň refl ektuje výsledky jedná-
ní vedení SVS s akcionáři, starosty 458 
měst a obcí Ústeckého a převážné části 
Libereckého kraje, při hledání kompro-
misů na straně potřeb do obnovy ma-
jetku s důrazem na nutnost dodržet so-
ciální únosnost ceny vody. 

Rostoucí důraz 
na obnovu majetku 

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav 
Špičák upřesňuje: „Celkový objem pro-
středků určených na investice do vodo-

hospodářského majetku SVS, tzn. 1,31 
miliardy korun, je oproti loňsku navý-
šen o 3,15 %. Bude v plném rozsahu kryt 
z vlastních zdrojů společnosti, získaných 
z vodného a stočného. Celková částka 
bude rozdělena v tomto poměru: téměř 
86 % je určeno na obnovu vodohospodář-
ského majetku společnosti, a to v obje-
mu 1,123 mld. Kč, a zbývajících 14 % pů-
jde na strategické investice vyvolané le-
gislativou, což představuje 187 mil. Kč. 
Podíl určený na obnovu majetku je le-
tos rekordní – např. před deseti lety, kdy 
jsme byli legislativou tlačeni do masiv-
ních strategických investic v oblasti čiště-
ní odpadních vod, jsme na obnovu majet-
ku mohli dát pouze 53 %. Urychlená ob-
nova našeho rozsáhlého infrastrukturní-
ho majetku je s ohledem na stav tohoto 
majetku dlouhodobě naší prioritou. “

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, 
určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených 
do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna díl-
čích částí technologií typu čerpadla aj.), a navíc ještě prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost souvise-
jící s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.

Rozdělení investičních prostředků v roce 2017 po okresech 
LB kraj počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CL 18 staveb 108 mil. Kč

Česká Lípa, B. Němcové – rek. vodovodu a kanalizace 
Nový Bor, B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu
Cvikov, Nová, Sad 5. května, B. Němcové, Čechova - rek. kanaliza-
ce a vodovodu

JN 14 staveb 57 mil. Kč
Jablonec n. N., Na Úbočí – rek. vodovodu
Jablonec n. N., Na Hutích, SNP – rek. kanalizace
Velké Hamry, Hlavní – rek. kanalizace

LB 19 staveb 114 mil. Kč
Liberec, Vítězná – rek. kanalizace a vodovodu
Hrádek n. N., Oldřichovská – rek. kanal. a vodovodu
Bílý Kostel n.N., Panenská Hůrka -  náhrada zdroje

UL kraj počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CV 20 staveb 107 mil. Kč
Chomutov, Meisnerova, Vršovců – rek. kanal. a vodovodu
Údlice, Přečaply – rek. přivaděče
Klášterec n.O., Lestkov – náhrada zdroje

DC 19 staveb 152 mil. Kč
Chřibská – rek.vodovodu a odstranění výústí DC 92,93,94
Děčín, Riegrova – rek. kanalizace a vodovodu
Děčín Březiny, Českolipská – rek. vodovodu

LN 29 staveb 108 mil. Kč
Žatec, Volyňských Čechů – rek. kanalizace a vodovodu
Louny – rek. vodojemu Čtyřlístek
Lubenec - rek. vodojemu Záhoří

LT 24 staveb 86 mil. Kč
Litoměřice, Rooseveltova a okolí – rek. kanal. a vodovodu
Litoměřice, Palachova – rek. kanalizace
Žalhostice – rek. vodovodu

MO 25 staveb 128 mil. Kč
Most-Chanov – Želenice – rek. přivaděče DN 600
Brandov – rekonstrukce úpravny vody
Louka u Litvínova – odstranění výústí MO 27 a 28

TP 29 staveb 127 mil. Kč
Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá – rek. kanal. a vodovodu
Dubí, Dubská, Nerudův sad, K.H.Máchy, Lesní – rek. vodovodu
Krupka, Nové Modlany– odstranění výústí TP 48 a 49

UL 21 staveb 132 mil. Kč
Chabařovice, V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu
Petrovice – rek. vodovodu
Tisá – rek. vodovodu

Investiční plán SVS 2017 – souhrn podle skupin
Strategické investice IP – objem r. 2017 (v tis. Kč)
Nevyhovující zdroje pitné vody 35 000
Úpravny vod 30 000
Dostavba kanalizací – odstranění výustí 72 000
Čistírny odpadních vod 50 000
Strategické investice celkem 187 000

Obnova majetku
Obnova majetku – pitná voda 471 000
Obnova majetku – odpadní voda 557 000
Ostatní a drobné rekonstrukce 95 000
Obnova majetku celkem 1 123 000

Investiční plán SVS celkem 1 310 000

Koordinace 
a efektivita investic 

Vždy se snažíme naše stavby koordinovat 
s vlastníky ostatních sítí vedených v ko-
munikacích, a samozřejmě i s vlastní-
kem komunikace. Výsledkem jsou akce, 
kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovo-
du (zpravidla uložené v největší hloubce) 
navazují rekonstrukce sítí jiných vlastní-
ků a závěrem proběhne rekonstrukce po-
vrchu komunikace v režii jejího vlastníka 
či správce. Důležitá je pro nás součinnost 

s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, 
které v místě rekonstrukce našich sítí ná-
sledně provádějí své investiční akce, ob-
novy povrchů komunikací v celé šíři či ná-
ročnější investice typu revitalizace území. 

Důsledkem takto koordinovaných opat-
ření je zkrácení doby, která obyvatelům 
přináší komplikace v dopravě, staveb-
ní hluk a prašnost. V neposlední řadě to 
pro zúčastněné investory znamená úspo-
ru v důsledku rozdělení nákladů. Díky za-
vedení fl exibilního systému výběrových 
řízení zhotovitele staveb pomocí rámco-
vých smluv se nám daří dosáhnout sníže-
ní cen konkrétních zakázek v rozmezí 20 
až 30 % pod ceníkem ÚRS (Ústav raciona-
lizace stavebnictví).



08

Kategorie podnikání
a management

 Ing. Jan Brázda, ředitel výrobního 
závodu Knauf Insulation Krupka. Vloni 
závod oslavil deset let provozu. V na-
šem regionu patří k významným za-
městnavatelům s mimořádně vysokou 
produktivitou práce, podporované vy-
spělou automatizací výroby a prosa-
zováním prvků Industry 4.0 do výrob-
ních procesů. Závod v Krupce dodává 
minerální izolaci do 26 zemí a je pova-
žován za vlajkovou loď skupiny KNAUF 
INSULATION, která je součástí nadná-
rodní korporace KNAUF. Firemní hod-
noty jako je podnikavost, partnerství, 
oddanost nebo lidskost, nejsou prázd-
nými hesly na zdech zasedaček. Ve-
dení fi rmy podporuje změny a inova-
ce, rozvoj a růst vlastních lidí a každo-
ročně fi nančně i materiálně podporuje 
sportovní, kulturní, školní a charitativ-
ní projekty komunity z blízkého okolí.

 Ing. Eva Janíková, jednatelka společ-
ností OTHERM Teplice s.r.o. a Mýdlárna 
U Zámku, chráněná dílna. Firma půso-
bí na trhu 8 let a těší se pozitivním re-
ferencím klientů při výrobě a montáži 
oken a dveří v regionu severní Čechy. 
Radost a potěšení působí ruční výrob-
ky Mýdlárny U Zámku, která je jedi-
ná svého druhu na severu Čech. I když 
podnikání v této branži není jednodu-
ché, roste zájem o produkci této ma-
lé dílny nejen u jednotlivců, ale napří-
klad i lékáren.   

 Adolf Loos, farmář z Hory sv. Kate-
řiny. V roce 2016 to bylo dvacet let, co 
společně s manželkou úspěšně podni-
kají v zemědělství, konkrétně v chovu 
skotu plemene Limousine, které má vy-
sokou jatečnou výtěžnost při zachová-
ní špičkové kvality masa. Pravidelně se 
účastní mezinárodních i tuzemských 
soutěží, například národní výstavy Ze-
mě živitelka v Českých Budějovicích. 
„Farmařina“ je náročné řemeslo, které 
nelze měřit časem. Přesto by neměnil.

 Vojtěch Milko, rodák z Ústecké-
ho kraje se po předchozím podniká-

ní v příbuzných oborech posledních 
deset let intenzivně zabývá obnovou 
a znovuzrozením českých lázeňských 
tradic. Po uzavření exportních kanálů 
před rokem 1989 navázal na obchodní 
cesty českých léčivých vod do zahrani-
čí a vytvořil nové trhy v Asii. Od roku 
2011 se zabývá výstavbou, rekonstruk-
cí a rozvojovými strategiemi světozná-
mé zřídelní lokality Bílina. Podporu-
je teplický fotbal, litvínovský hokej 
a Českou Miss. 

 Petra Vyoralová, majitelka svateb-
ních salonů Delta v Mostě a Chomuto-
vě, které patří k největším svého dru-
hu v ČR. Už dvacet čtyři let pod hes-
lem „Luxus, který si můžete dovolit“ 
obléká nejen svatebčany, ale i účastní-
ky různých společenských akcí. Dbá na 
to, aby o zákazníky bylo postaráno co 
nejlépe po všech stránkách. Salon Del-
ta pořádá charitativní módní přehlíd-
ky, které pomáhají především dětem 
z dětských domovů.

Kategorie veřejná správa
 Jaroslav Doubrava, druhé volební 

období senátor na Ústecku za hnutí Se-
veročeši.cz. Byl dlouholetým starostou 
obce Telnice. Bohaté zkušenosti z ži-
vota a řízení samosprávy nyní přenáší 
do celostátní politiky. V hodnoceném 
období se angažoval v oblasti zahra-
niční politiky ve Výboru pro EU a dá-
le v Podvýboru pro dopravu a energe-
tiku, v komisi pro krajany žijící v za-
hraničí a zastupoval Senát v Mezipar-
lamentní unii. 

 Svatopluk Henke, ředitel meziná-
rodního Závodu míru juniorů. Čtyř-
denní závod nejlepších cyklistů z celé-
ho světa se koná na území Ústeckého 
kraje a sousedního Saska již od roku 
1995. Tento prestižní podnik je sou-
částí Světového poháru UCI Men Juni-
or Nations‘ Cup. Svatopluk Henke vede 
při jeho přípravě a realizaci tým oběta-
vých lidí a partnerů, kteří Závod míru 
juniorů udržují na vysoké úrovni a ne-
ustále zvyšují jeho věhlas.

 Gabriela Nekolová, Dis., předsedkyně 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého 
kraje je neúnavná bojovnice především 
s dlouhodobou nezaměstnaností a nega-
tivními jevy ve společnosti zejména na 
Mostecku, kde žije a situaci dobře zná. 
Její práci ocenila v závěru loňského roku 
i ministryně Michaela Marksová, která ji 
jmenovala politickou náměstkyní Minis-
terstva sociálních věcí ČR.

 Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., před-
nosta Neurochirurgické kliniky Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, vy-
nikající odborník zejména v chirurgii ba-
ze lební, uznávaný doma i v zahraničí. 
Za vynikající výsledky byl v roce 2012 
jmenován profesorem. Je rovněž předse-
dou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., 
která pod jeho vedením posouvá hranice 
možností vědy a výzkumu do praxe na 
zdravotnických pracovištích. 

 Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, dlou-
holetý ředitel Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy Šluknov, přís-
pěvkové organizace Ústeckého kraje. 
Škola na samé výspě regionu vyučuje 
studenty prakticky z celé ČR, zejména 
v oborech lesnictví, ekologie a život-
ní prostředí, ale také v bezpečnostně 
právní a sociální činnosti. Navíc si při-
brala i učební obory v pečovatelských 
službách a ve stravování.

Kategorie kultura
 Mgr. Roman Dietz, ředitel Severo-

české fi lharmonie. Profesionální umě-
leckou dráhu zahájil v Karlovarském 
symfonickém orchestru a v roce 1988 
nastoupil v Severočeské fi lharmonii 
Teplice jako zástupce koncertního mis-
tra. Působil v různých komorních sou-
borech, s nimiž absolvoval více než 
3 000 koncertních vystoupení po ce-
lé Evropě. Ředitelem Severočeské fi l-
harmonie je od roku 2000, dále je pre-
zidentem Asociace symfonických or-
chestrů a pěveckých sborů ČR, členem 
Rady Asociace hudebních festivalů ČR, 
členem Prezidia České hudební rady 
a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. 
Věnuje se aktivnímu hraní a bohatá je 
i jeho pedagogická činnost.

 Antonín Moravec je autorem projek-
tů Malá Paříž (Zahradní dům Teplice od 
r. 2010) a Malý Hamburk (mušle v Měst-
ských sadech Ústí nad Labem od r. 2015), 
kde se každou druhou neděli odpoled-
ne konají hudební vystoupení sólistů 
a regionálních kapel. Vstupné pro po-
sluchače je zdarma. Kromě toho pořádá 
A. Moravec oblíbené talk show se zají-
mavými osobnostmi veřejného života. 

 Petr Stolař je zakladatelem a princi-
pálem Divadla V Pytli. V roce 1996 se 
skupina představila české veřejnosti ja-

ko divadlo pro děti a od roku 1999, kdy 
získala stálou divadelní scénu v Hro-
bu, své aktivity rozšířila. Divadlo vyni-
ká svou skvělou schopností improviza-
ce, živým kontaktem s publikem a ak-
tivním zapojením diváků. Petr Stolař je 
vůdčí osobností, která vládne uměním 
s velkou dávkou fantazie a iluze.

 Milan Špalek, zakladatel populární 
skupiny KABÁT. Teplický rodák hraje na 
baskytaru a je dvorním textařem skupi-
ny. Jen málokdo si dovede tak dobře po-
hrát se slovy, jako právě on. Pomalejší 
songy zpívá sám (např. Ďábel a syn, ne-
bo Ohroženej druh). Kromě „kabátích“ 
textů napsal kdysi také několik textů 
pro Olympic. 

 Martina a Petr Zemanovi, sbormis-
tři Ústeckého dětského sboru UJEP. Jed-
ná se o sbor s padesátiletou tradicí 
a prestiží nejen v ústeckém regionu, ale 
i v zahraničí. Manželé Zemanovi, dlou-
holetí akademičtí pracovníci Pedagogic-
ké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ús-
tí nad Labem, jej vedou od roku 1998. 
Svůj volný čas věnují přípravám reper-
toáru, zkouškám, ale i soustředěním 
sboru a za dobu svého působení vycho-
vali dvě generace mladých zpěváků.

Kategorie sport
 Pavel Budínský, BK Děčín, (43 let), 

dlouholetý trenér basketbalu v Děčíně, 
vyzkoušel si úspěšně i angažmá u re-
prezentace. Vysoce vzdělaný a výbor-
ně jazykově vybavený trenér je stálicí 
na lavici BK Děčín, přestože měl spous-
tu nabídek od jiných klubů. Děčínský 
basketbal pravidelně vede k medailo-
vým postům v nejvyšší soutěži. 

 Admir Ljevakovič, FK Teplice, (32 
let), rodák z Bosny působí v FK Tepli-
ce od roku 2007. Je nepostradatelným 
hráčem týmu jak na hřišti, tak v kabi-
ně. Přestože pochází ze zahraničí, fa-
noušci jej berou již jako domácího bor-
ce. Výrazně se zasloužil o prezentaci 
charitativní akce „Pomáhej červeným 
nosem“ ve prospěch Konta bariéry. 

 Viktor Hübl, HC Verva Litvínov (38 
let), mistr ČR ze sezony 2014-2015, kdy 
vyhrál kanadské bodování základní části 
extraligy, člen klubu hokejových kanoný-
rů. Odchovanec chomutovského hokeje, 
nyní dlouholetá opora Litvínova, pravi-
delně se objevuje v elitní desítce kanad-
ského bodování extraligy, i v loňské se-
zoně, která se klubu nepovedla a on sám 
byl více než měsíc zraněný, nastřílel 21 
branek. V této sezoně člen elitní desítky 
kanadského bodování extraligy. 

 Jan Čaloun, HC Ústí nad Labem (44 
let), rodák z Ústí nad Labem, olympij-
ský vítěz z Nagana, jako aktivní hoke-
jista excelentní kanonýr, drtivou větši-

nu kariéry strávil v zahraničí, zahrál si 
NHL, KHL i fi nskou nejvyšší soutěž. Ak-
tuálně z pozice šéfa ústeckého hokeje 
zásadním způsobem bojuje za přežití 
tohoto tradičního hokejového klubu.

 Simona Baumrtová, TJ Slávie Cho-
mutov (25 let),  nejlepší česká znakař-
ka posledních let, držitelka národních 
rekordů v deseti disciplínách. Českou 
republiku reprezentovala vloni na Let-
ních olympijských hrách v Rio de Jane-
iru.  Startovala na prosincovém Mis-
trovství světa v Kanadě, kde se probo-
jovala třikrát do semifi nále. Trojnásob-
ná nejúspěšnější sportovkyně ÚK.

Kategorie dobrý skutek
 Prap. Miroslav Bartoš, Obvodní od-

dělení PČR Louny. Dne 22. 10. 2016 za-
chránil život panu Rudolfu Rytinovi 
z obce Peruc, který zkolaboval a upadl 
do bezvědomí. Zachránce prováděl ma-
sáž srdce až do příjezdu RZS. Díky včas-
nému zásahu a resuscitaci může tento 
člověk nadále plnohodnotně žít.

 MUDr. Jana Dušánková je paliativ-
ní lékařkou onkologie Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. Byla prv-
ním dobrovolníkem v mobilní hospi-
cové péči. Jejím posláním je starat se 
o pacienty, kterým již nemůže pomo-
ci současná medicína. Tak pomáhá li-
dem, kteří chtějí svůj životní příběh 
skončit doma, obklopeni rodinou.

 Salesiánské středisko Štěpána Troch-
ty Teplice je školské zařízení, které je fi -
nančně dostupné a otevřené pro každé-
ho, kdo by rád smysluplně trávil svůj 
volný čas. Programově se zaměřuje na 
děti ve věku od 6 do 26 let ze sociálně 
slabých rodin a vyloučených lokalit. Sa-
lesiáni vyvíjejí svoji činnost pod farností 
ŘKC od roku 1990.

 Por. Bc. Petr Šorm a nprap. Bc. Mar-
tin Myška, Krajské ředitelství policie Ús-
teckého kraje. Dne 15. 11. 2016, po tré-
ninku stolního tenisu v Chabařovicích, ko-
lem 19. hodiny přiběhla do klubovny žena 
s oznámením, že její přítel, správce haly, 
právě zkolaboval. Oba policisté ihned za-
hájili resuscitaci, povolali kolegy ve službě 
s defi brilátorem a prováděli oživování až 
do příjezdu RZS. Podle sdělení lékařů pro-
dělal správce klinickou smrt a díky zásahu 
policistů se vrátil do běžného života. 

 Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO 
Ústí nad Labem slouží od roku 1995 ja-
ko útočiště pro opuštěná a týraná zvířata 
a jako záchranná stanice. Bez obětavosti 
jeho zaměstnanců a ochotných pomoc-
níků, kteří nelitují volného času, by jeho 
obyvatelé, převážně psi a kočky, nepřežili. 
Již od začátku existence provádí centrum 
cílené kastrace potulných koček a dohlíží 
na to, aby byla zvířecí populace zdravá.
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Anketní lítek zašlete nejpozději 12. února 2017 na adresu 

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.emetropol.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management

Ing. Jan Brázda

Ing. Eva Janíková

Adolf Loos

Vojtěch Milko

Petra Vyoralová

Veřejná správa

Jaroslav Doubrava

Svatopluk Henke

Gabriela Nekolová, Dis.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor

Kultura

Mgr. Roman Dietz

Antonín Moravec

Petr Stolař

Milan Špalek

Martina a Petr Zemanovi

Sport

Pavel Budínský

Simona Baumrtová

Viktor Hübl

Jan Čaloun

Admir Ljevakovič

Dobrý skutek

MUDr. Jana Dušánková

Salesiánské středisko Štěpána Trochty Teplice

Prap. Miroslav Bartoš

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí n. L.

Por. Bc. Petr Šorm a nprap. Bc. Martin Myška

Most LitoměřiceTeplice ŽatecDěčín Chomutov DubíÚstí n. L.

Vážení a milí čtenáři a příznivci Metropolu,
rok se s rokem sešel a opět se hlásí anketa Osobnost roku 2016 Ús-
teckého kraje. Letošní ročník je v pořadí již šestý. Jeho cílem je hle-
dat a nacházet zajímavé osobnosti, které pomáhají rozvoji regio-
nu a šíří dobré jméno Ústeckého kraje za jeho hranicemi. Předklá-
dáme vám nominace v pěti kategoriích – podnikání a management, 
veřejné služby, kultura, sport a dobrý skutek. Své favority můžete 
podpořit jak písemně na níže uvedeném kuponu, tak i elektronicky 
na www.emetropol.cz do 12.2.2017. Pokud máte vlastní tip, můžete 
uvést jméno laureáta na 6. volný řádek a na adresu anketa@tydeni-
ky.cz napsat stručné zdůvodnění vaší nominace. Děkujeme a těší-
me se na vaše hlasy. Z došlých odpovědí vylosujeme autora, které-
ho pozveme na slavnostní vyhlášení výsledků ankety, jež se usku-
teční 15. února v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem.
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