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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od začátku června na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla a loďky.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

NOVINKA

VYHLAZENÍ VRÁSEK

SJEDNOCENÍ PLETI

OMLAZENÍ

geneO+

Tel.: 603 440 820 

NO

VYH

SJED

OML

gegegggge

Tel

StudioJana

Martina Vysloužilová
Narodila se 1. června 1986. Vystudovala Podkrušnohorské Gymnázium 
v Mostě. V klubu DHK Baník Most hraje od roku 1993, v sezónách 2007/2008 
a 2008/2009 hostovala v Jindřichově Hradci (WHIL). S týmem Černých andě-
lů se stala vítězkou evropského poháru Challenge Cup 2012/2013, mistryní 
WHIL 2012/2013, mistryní ČR 2013/2014 a 2012/2013, držitelkou bronzu WHIL 
2013/2014 a vítězkou Českého poháru 2013. Mezi její koníčky patří sport, ces-
tování, fotografování a četba. 

Chtěli náš skalppChtěli náš skalpChtěli náš skalpěli ášChtěli náš skalpi náš skalp
 DHK Baník Most 

letos v pětizápa-
sové bitvě se Sla-
vií opět zopako-
val ligové vítěz-
ství. Byla letošní 
sezona těžší než 
ta loňská?
Byla. Troufnu si říct, 
že letošní sezona 

byla mnohem těžší, 
než loňská. Zatímco před ro-
kem jsme se vezly na vlně eu-
forie, letos jsme už měly lať-
ku nastavenou výš, vyšší cíle 
a hodně se toho od nás oče-
kávalo. V lize to pak občas při-
pomínalo tzv. „hon na Most“, 

každý chtěl skalp mistra. Už 
před začátkem sezony jsme vě-

děly, že to nebudeme mít lehké, ale 
jen málokdo si dovedl představit, jak 

náročné to opravdu bude. 
 V týmu Černých andělů hraje i va-

še sestra Kamila. Má házená ve vaší 
rodině nějakou tradici?
Upřímně řečeno, ani ne. Naši rodi-
če nás ale odjakživa ke sportu vedli. 

V první třídě ZŠ jsem navštěvovala 
kroužek míčových her, kde se děti 
učily prostorové orientaci, zlepšo-
valy motoriku a koordinaci pohy-
bu. Po zaniknutí kroužku nám 
byla nabídnuta alternativa v po-
době mezinárodní házené. Ne-
trvalo dlouho a Kamilka tak ně-
jak přirozeně následovala moje 
krůčky. Tenhle sport si nás zís-
kal a obě jsme u něj vydrže-
ly dodnes.  

 Není žádným tajemstvím, že 
i když hrajete házenou na vrcholo-
vé úrovni, stejně jako většina ostat-
ních hráček se mu věnujete při za-
městnání. Máte čas i na nějaký dal-
ší sport?
Házená se v Česku ani na nejvyšší 
úrovni nedá dělat profesionálně. Vět-
šina děvčat, až na pár výjimek, má 
normální zaměstnání, případně stu-
dují. Já pracuji jako manažerka zaká-
zek v energetice. Znamená to, že kaž-
dý den po práci, zhruba v pět, šest 
odpoledne, přejíždím do Mostu na 
trénink. A pak už na moc věcí, ať už 
koníčky, nebo další sporty, mnoho ča-
su, ani energie, nezbývá. Kombinace 
vrcholového sportu s prací na plný 
úvazek není jednoduchá záležitost, 
na druhou stranu, když člověk akcep-
tuje, že vždy je to něco za něco a do-
držuje určitý režim, je to zvládnutel-
né. Když se navíc dostaví výsledky, 
dodává mu to potřebnou energii. 

 Na nějakého koníčka si ale čas ur-
čitě najdete….
Už před časem jsem propadla foto-
grafování. V současnosti preferuji 
sportovní fotografi i, člověk v ní za-
chytí tolik emocí!  A navíc musí být 

pořád ve střehu, což je výzva.  Za-
tím se však této zálibě nemohu z ča-
sových důvodů věnovat tak, jak bych 
si přála, do budoucna si ale dovedu 
představit, že bych se fotografová-
ní věnovala i na nějaké vyšší úrovni. 
A pak také ráda čtu, utéct občas do ji-
né reality je moc příjemný relax. 

 Kdybyste měla říct, co se za po-
slední dobu nejvíc změnilo, co by to 
bylo?
Změnilo se určitým způsobem oče-
kávání lidí. Občas mám z příchozích 
diváků a fanoušků pocit, že nabyli 
dojmu, že naše případná klopýtnutí 
bolí víc je, než nás. Což je na jednu 
stranu moc milé, protože to zname-
ná, že ty zápasy opravdu žijí s námi. 
Na stranu druhou to v nás prohlu-
buje vědomí odpovědnosti za jejich 
vložené naděje a vyrovnat se s tou-
to tíhou, není vždy snadné. Za vel-
mi příjemnou změnu pak považuji, 
že se nám v klubu rozrostla členská 
základna. Děti přicházejí a chtějí být 
také Černými anděly. A když můžeme 
být vzorem pro děti, které se rozhod-
nou věnovat sportu, má to, co dělá-
me, opravdu smysl.   

Text: Jan Pimper, foto: archiv 

Chtěli náš skalp
Házenkářky DHK Baník Most mají za sebou další úspěšnou sezonu. Na loňské ligové vítězství a spa-
nilou jízdu pohárovou Evropou navázali Černí andělé ziskem ligové trofeje i letos. U obou titulů stá-
la i Martina Vysloužilová, odchovankyně mosteckého klubu, která dnes patří k jeho oporám.
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www.internethome.cz

Ten nejsilnější
z Ústecka
u Vás doma!
za 249 Kč

Profesionální servis

Stabilita

800 330 073 zdarma

více na www.internethome.cz

Spolehlivý internet

2 měsíce po 1 koruně

nejsilnejsi_internethome_96x240_usti.eps   1   22.05.14   15:38

Magistrát města Ústí nad Labem

Poplatek
za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplati t všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí  nad 
Labem s výjimkou dětí  do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se i v letoš-
ním roce vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1.1.2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle 
dříve platných OZV) – tato je zveřejněna také na www.usti -nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.    

Ve srovnání s předchozím rokem 2013 zůstává poplatková povinnost stejná, tj. výše poplatku je 500 Kč na 1 občana a rok. 
Termín splatnosti  zůstává také stejný jako v loňském roce, a to do 30.6. každého běžného roku, a to na bankovní účet 
č. 882833329/0800. Při platbě použijte variabilní symbol – tí m je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsaho-
vat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem).

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. vyplněné a pode-
psané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1.1.2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlá-
sit žádné změny oproti  původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova.  Pokud poplatek hradíte za 
více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plát-
ce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude mu zvýšen až na trojnásobek, 
tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, 
zde je možné využít i možnosti  úhrady poplatku bankovní kartou.

Adresa: 
Magistrát města Ústí  nad Labem
Velká Hradební 2336/8
fi nanční odbor, 
inkasní oddělení

Pokladní hodiny:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 11.00

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015
 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zdravotnický záchranář
 Diplomovaný zubní technik

ř

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

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276

K 2014/2010155

014/20155
Projekt Střední školy obchodu, řemesel a služeb
Projekt Starší pomáhají mladším s volbou povolání je v závěreč-
né fázi. Zaměřen byl především na učební obory a na praxi těch-
to oborů. Cílem bylo, aby si žáci základních škol udělali konkrét-
ní představu o oboru vzdělání, na který se chtějí přihlásit, aby žá-
ci z Ústí nad Labem studovali na střední škole v Ústí nad Labem 
obor, který je baví a zajímá s předpokladem, že po ukončení stu-
dia v našem městě najdou práci – třeba ve firmách, kde budou bě-
hem studia vykonávat praxi.
„Dnes již víme, že aktivity projektu přispěly k řešení pro-
blematiky volby povolání u žáků základních škol,“ říká ředi-
tel školy Mgr. Pavel Caitaml. „Na naši školu se tak přihlásili 
ti, kteří již mají představu, co je u nás čeká. Chceme proto 

v obdobných nebo stejných aktivitách pokračovat i v dalších 
letech. Budeme hledat další finanční zdroje, sledovat výzvy 
k dalším projektům, nadále spolupracovat s firmami. Tato 
práce přináší výsledky.“

Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z výnosů pří-
spěvku Nadačního investičního fondu a prostředků společnos-
ti Black&Decker (Czech), s.r.o., kterým tímto děkujeme za po-
skytnuté finanční prostředky.

Stále svěží informace

Po převzetí jmenovacího dekretu, 
stvrzeného podpisem hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka, řekl nový člen 
Komise pro regionální rozvoj Rady 
Ústeckého kraje Jiří Morštadt, kde 
vidí priority své práce: „Dlouhodo-
bě podporuji náš region a všechny 
obyvatele, kteří v něm žijí a pracu-
jí. Dosud jsem o to usiloval jako asi-
stent senátora Jaroslava Doubravy, 
a proto věřím, že se mi na předcho-
zí činnost podaří navázat i z pozice 
člena komise. Mým cílem bude pře-
devším podpora rozvoje dopravní in-

frastruktury včetně dálniční sítě, po-
moc při hledání a realizaci nových 
pracovních míst a také vyšší bezpeč-
nost v našem regionu. Ústecký kraj 
si podle mého názoru zaslouží větší 
pozornost vlády i jednotlivých minis-
terstev a dynamičtější rozvoj v rám-
ci České republiky“. 
Se svými náměty a připomínkami se 
mohou občané i instituce na nového 
člena Komise po regionální rozvoj Ra-
dy Ústeckého kraje Jiřího Morštadta 
obracet prostřednictvím e-mailové 
adresy: jiri@morstadt.cz. (met)

Jiří Morštadt podpoří 
rozvoj Ústeckého kraje

Ústí n. L. | Zastupitel krajského města a předseda fi nančního výboru statutárního města Ústí nad Labem, ředitel vydavatel-
ské skupiny Metropol Jiří Morštadt byl usnesením Rady Ústeckého kraje jmenován členem Komise pro regionální rozvoj. 
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Moderní medicína se vyvíjí mílo-
vými kroky a je dobře, že to platí 
i o špičkových pracovištích Ma-
sarykovy nemocnice, o. z. , Kraj-
ské zdravotní, a. s. Jedním z nich 
je Klinika urologie a robotické 
chirurgie, jejímž přednostou je 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., laure-
át na udělení Ceny hejtmana Ús-
teckého kraje za rok 2014, které-
ho jsme požádali o rozhovor.

 Co všechno dokáže robotická 
chirurgie?
Stručně řečeno, robotická chirur-
gie je vyšší stupeň laparoskopie, je 
to miniinvazivní operační techni-
ka, která minimálně poškozuje okol-
ní tkáně, pro pacienty znamená niž-
ší riziko infekce a krvácení, tím pá-
dem minimalizuje nutnost podání 
krevního převodu, minimální riziko 
vzniku kýly, méně bolestivý zákrok, 
rychlejší rekonvalescenci a návrat 
do běžného života. 

 Jak dlouho se jí zabýváte?
Od roku 2008, kdy byl v Masarykově 
nemocnici instalován první robot.  
Jsem tomu moc rád, považoval jsem 
to za určitou  kompenzaci „dluhu“ 
vůči občanům Ústeckého kraje, kte-
rý je historickým energetickým srd-
cem republiky. Bohužel, tento kraj 
a Ústí nad Labem, jako jediné z his-
torických krajských měst, nemá kar-
diochirurgii a tarnasplantologii,  ale 
naštěstí v oblasti robotické chirur-
gie patříme mezi průkopníky nejen 
v ČR.  Tímto krokem získali severo-
čeští pacienti špičkovou medicín-
skou technologii. 

 Které výkony provádíte?
Jedná se v zásadě o tři okruhy výko-
nů, které hradí zdravotní pojišťovny. 

A sice radikální odstranění prostaty 
po nádoru, dále nízká přední resek-
ce rektosigmatu pro rakovinu a vý-
kony ve vztahu k zhoubnému one-
mocnění dělohy. Robotické výkony 
v oblasti ORL provádíme díky gran-
tu výrobce přístroje. Ostatní výkony, 
jako například „pouhé“ odstranění 
nádoru z ledviny, pojišťovny od ro-
ku 2013 neproplácejí, a tak je prová-
díme výjimečně samoplátcům, hlav-
ně ze zahraničí.

 Kde jste získal první zkušenosti 
a jaká byla vaše první operace pro-
vedená touto technikou?
Už od roku 2005 jsem nevynechal 
jedinou příležitost získat zkušenosti 
v robotických centrech v zahraničí, 
abych byl připraven začít operovat 
hned, jakmile získala Masarykova 
nemocnice prvního robota.  Poprvé 
jsem tímto způsobem odstranil ná-
dor z ledviny, pacient žil dalších pět 
let bez obtíží s funkční ledvinou. Do-
sud jsme provedli přes 1 400 robo-
tických operací, z toho nejvíc - 1 100 
prostatektomií pro karcinomy. 

 Nyní už máte roboty dva. Pracu-
jí oba naplno?
Díky instalaci druhého robota se 
podařilo z robotického centra udě-
lat edukační pracoviště nejen pro 
země bývalého východního bloku, 
ale našich znalostí využívají i v Ho-
landsku, Slovinsku apod. Vynikající 
spolupráci máme i s Ruskou federa-
cí, kde velmi často operujeme a pře-
dáváme naše zkušenosti. Měl jsem 
možnost díky robotické chirurgii 
oprášit znalosti ruštiny a podívat se 
i na Sibiř a poznat ruskou zimu. Ně-
kteří ruští pacienti jezdí na operace 
do našeho centra. Druhý robot také 
umožnil zvládnout a používat tuto 
techniku dalším lékařům z Krajské 
zdravotní, a.s. 

 Jaké máte žáky?
Řekl bych, že přímo slovutné. Jezdí se 
k nám učit například „guru“ na poli 
onko-urologické operativy – doc. Ja-
rolím, nebo prof. Babjuk, přednosta 
Urologické kliniky v Motole a před-
seda České urologické společnosti. To 
myslím, že hovoří za vše. A pochopi-

telně, možnost pracovat špičkovou 
technologií láká do Ústí nad Labem 
i mediky. Škoda, že lékaři, po té, co 
u nás získají erudici - zkušenosti, mi-
zí pracovat za hranice, kde mají lepší 
platové ohodnocení. 

 Jste laureátem Ceny hejtmana za 
rok 2013. Co pro vás toto ocenění 
znamená? 
Je to ocenění celého týmu mých spolu-
pracovníků, bez kterých bych toho vše-
ho nedosáhl. Já naopak oceňuji podpo-
ru a prostor, který nám dávají akcionáři 
Krajské zdravotní, a.s. – zastupitelé Ús-

teckého kraje -  napříč politickým spekt-
rem a přál bych si, aby to tak zůstalo. 

 Čeho chcete ještě ve svém oboru 
dosáhnout?
Rád bych, aby pokračoval nastolený 
proces moderního rozvoje v této ne-
mocnici, abychom špičkovou pozici 
moderní medicíny i edukační činnosti 
v rámci ČR i v zahraničí udrželi i do bu-
doucna. Proto jsem veřejně deklaroval, 
že pokud Cenu hejtmana za rok 2013 
za svůj kolektiv získám, věnuji celou fi -
nanční odměnu s ní spojenou na další 
rozvoj robotiky v našem centru.

S MUDr. Janem Schramlem o robotické chirurgii

Na tuzemském trhu se denně ob-
jevují nové značky zboží i služeb. 
Úkolem reklamy je pomoci spo-
třebitelům se v nich orientovat. 
Jak to v praxi chodí, o tom jsme 
hovořili s Mgr. Radovanem Do-
stálkem, ředitelem agentury Noe-
sis, která v tomto oboru úspěšně 
působí už bezmála dvacet let. 

 Co vám učarovalo na reklamě? 
Proč jste si zvolil jako profesi ten-
to obor a jak dlouho v něm podni-
káte?
K reklamní branži jsem se dostal 
náhodou přes kamarády v Pra-
ze, kteří tehdy pracovali v nadná-
rodních reklamních agenturách. 
Oslovila mne zejména skuteč-
nost, že se v ní zhmotňovaly ná-
pady a myšlenky jednotlivců i tý-
mů, které dokázaly zvýšit prodej, 
nabídnout služby a navíc posílily 
image firem. Reklamu stále pova-
žuji za obor, který se člověk nemů-
že nikdy úplně naučit. Chtěl jsem 
to zkusit, a proto jsem v roce 1998 
v Ústí nad Labem založil reklamní 
agenturu Noesis. 

 Jaká byla vaše první práce, ne-
soucí copyright Radovan Dostálek 
& agentura Noesis?
Vzpomínám na ni rád.  Jednalo se 
o spolupráci s Jiřím Bartoškou a teh-
dejší ředitelkou Mezinárodního fi l-
mového festivalu Karlovy Vary Evou 
Zaoralovou na prezentaci MFF for-
mou plakátů, billboardů, katalo-
gu, programu festivalu atd. K tomu 
jsme museli shlédnout kupu materi-
álů prakticky z celého světa a to by-
la velká zkušenost.

 Jak na vás osobně působí rekla-
ma. Řídíte se jí? 
Jako spotřebitel nejsem odpůrce re-
klamy. Myslím ale, že je dnes zbyteč-
ně agresivní a lidem většinou v ori-
entaci na trhu mnoho nepomáhá.

 Kde se můžeme dnes s reklamní 
kampaní vaší agentury setkat?
Osobně jsem pyšný na projekty, kte-
ré jsme připravili pro Ústecký kraj. 
Speciálně se jedná o oblast cestov-
ního ruchu, kde úspěchy doma i za 
hranicemi slaví především Brána do 
Čech.  Tento projekt  vyhlašovatelé 
soutěže – Vydavatelství COT media, 
BVV Veletrhy Brno, veletrh GO a Re-
gion Tour ocenili v roce 2012  1. mís-
tem za nejlepší jednotnou kampaň 
v oblasti cestovního ruchu a o rok 
později 1. cenou za nejlepší webo-
vý portál. Uznání je o to cennější, 
že partnerem soutěže jsou Minis-
terstvo pro místní rozvoj, Asociace 
krajů ČR, Czech Tourism, ACK a AČC-
KA. Vzpomenu ještě starší reklam-
ní kampaň, která ale pořád fungu-
je, a sice uvedení značky Zlatopra-

men v plastových lahvích. Těší mne, 
že tento produkt je v oblasti oblíbe-
nosti a spotřeby piva stále lídrem na 
českém pivním trhu.

 Jak získáváte spolupracovníky?
Mít skvělé spolupracovníky pro 
mne vždycky byla a je klíčová ob-
last. Stroje a technologie si můžete 
koupit, ale přidaná hodnota je právě 
v lidech. Opravdové kapacity k nám 
přišly na doporučení a reference vel-
kých agentur, další spolupracovníci 
se hlásí sami a o jejich nástupu roz-
hoduje výběrové řízení. Jsem rád, 
že základní, pětadvacetičlenný tým 
agentury Noesis je stabilní a pokud 
je třeba, oslovujeme další externí 
spolupracovníky.

 Na čem právě pracujete?
Na komunikační kampani Turistika 
bez hranic na podporu přeshraniční-

ho cestovního ruchu Ústeckého kra-
je a sousedního Německa, na marke-
tingové kampani Českého Švýcarska 
na podporu cestovního ruchu v té-
to lokalitě a okolí, dále na redesignu 
etiket piva Březňák pro fi rmu Heine-
ken a připravujeme další komunika-
ci společnosti Centropol na trhu mo-
bilních operátorů. 

 Jsme jako Češi v reklamě ve srov-
nání s Evropou v něčem na špici?
Kreativci i týmy z českých reklam-
ních agentur jsou velmi vysoko hod-
noceni. Důkazem je skutečnost, že 
sbírají mnohá ocenění v mezinárod-
ních soutěžích. 

 Kde berete inspiraci pro návrhy 
reklamních kampaní?
Především v rodině. Manželka Marti-
na je často prvním oponentem při tes-
tování nových kampaní, především 
v cestovním ruchu a životním prostře-
dí.  Hodně čerpám také ze zahranič-
ních zdrojů a určitým vodítkem jsou 
pravidelná setkávání s řediteli dalších 
reklamních agentur. Ta naše je začle-
něna v síti Win-Win nezávislých ko-
munikačních agentur od roku 2013. 

 U tohoto povolání, neřku-li po-
slání, je důležitá relaxace. Jak se 
vám daří dobíjet baterky?
To je pravda. Nejlépe se odreagu-
ji s rodinou a při sportu. Máme dvě 
skvělé dcery, Elišku, která má umě-
lecký talent pro hudbu a výtvarné 
umění, Štěpánka je zase sportovně 
nadaná a například v tenise patří 
k nejlepším hráčkám v kraji. Pravým 
odpočinkem pro mne je, když všich-
ni čtyři vyjedeme za sportem, na te-
nis, na kola, v zimě na lyže. A proto-
že sport je mým koníčkem, již před 
mnoha lety jsme založili s kama-
rády a kolegy v agentuře futsalový 
tým AC Noesis, kde relaxujeme a he-
cujeme se navzájem. Samozřejmě si 
rád také přečtu dobrou knihu nebo 
poslechnu kvalitní hudbu. (met)

Radovan Dostálek: Naší doménou je cestovní ruch

MUDr. Jan Schraml PhD.
Absolvent I. lékařské fakulty Univerz-
ty Karlovy v Praze,  první chirurgic-
ké kroky učinil na I. chirurgické klini-
ce I. LF UK, pod vedením prof. Peško-
vé a prof. Šimona. Energii po vyčer-
pávajících hodinách strávených na 
operačním sále nejlépe obnovuje při 
sportu, při častém cestování v rámci 
operační a edukační činnosti se věnu-
je zajímavé četbě.

Rekonstruovaná 
linka v provozu 

Teplice | První skla sjela z výrobní 
linky R1 v teplickém závodě společ-
nosti AGC Flat Glass Czech. Největ-
ší producent plochého skla ve střed-
ní Evropě po zhruba dvou letech 
ukončil rekonstrukci jedné z výrob-
ních linek. Investice fi rmě umožní 
rozšířit výrobu plochého skla urče-
ného pro automobilový průmysl. 
V provozu, který bude výrazně šetr-
nější k životnímu prostředí, vzniklo 
80 nových pracovních míst. 
Ofi ciálního spuštění linky se zúčastni-
lo nejvyšší vedení skupiny AGC, mezi 
nimi například Tamura Yoshiaki, pre-
zident AGC Glass Company, která je 
mateřskou společností skupiny AGC, 
či Jean Francois Heris, prezident AGC 
Glass Europe. „Jedna z nejvýznamněj-
ších investic skupiny AGC v Evropě v po-
sledních letech je důkazem posilování 
pozice AGC jakožto významného doda-
vatele skel pro rozvíjející se automobilo-
vý průmysl. Touto investicí podporuje-
me naši dlouhodobou strategii stát se 
největším dodavatelem autoskel v Evro-
pě. Jsem hrdý na to, že se skupina AGC 
rozhodla podpořit rozvoj právě v České 
republice a konkrétně v Teplicích,“ řekl 
Pavel Šedlbauer, předseda předsta-
venstva AGC Flat Glass Czech. Zre-
konstruovaná linka je jedním z nej-
modernějších zařízení svého druhu 
ve sklářském odvětví. „Díky novým 
technologiím snížíme energetickou ná-
ročnost výroby skla. Významně také 
snížíme emise oxidů uhlíku, dusíku, sí-
ry a prachových částic,“ uvedl ředitel 
závodu v Řetenicích Jiří Jangl. Investi-
ci do úsporných technologií podpoři-
la také Evropská unie z fondů LIFE+ 
(číslo dotace LIFE11 ENV/CZ000488) 
a SILC. Dotace například umožnila in-
stalovat zařízení na využití zbytkové-
ho tepla pro ohřev plynů pro vytápě-
ní sklářské vany. (od dop.)      
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Více než čtyři miliardy korun. Taková je do-
tace, kterou ROP Severozápad rozdělil me-
zi projekty schválené od začátku roku 2014. 
Konkrétně budou z evropských peněz pod-
pořeny školy, nemocnice, rekonstrukce a vý-
stavby silnic, projekty malých a středních 
měst, cestovní ruch nebo cyklostezky. 

Prvním projektem podpořeným z ROP Severozá-
pad po téměř dvouleté přestávce se v únoru stala 
výstavba jihovýchodního obchvatu Chebu. Projek-
tu byla přidělena dotace téměř 334 milionů korun. 
V březnu Výbor Regionální rady schválil rozděle-
ní dotací pro projekty podané do ROP Severozá-
pad v oblastech podpory 1.2 a 3.2. Jde o investič-
ní akce, které byly do operačního programu před-
loženy na sklonku loňského roku a byly vyhodno-
ceny jako nejlepší. „Peníze pro prvních 32 projektů, 
870 milionů korun, jsou jisté. Kromě toho Výbor Re-
gionální rady rozhodl i o podpoře pro dalších 8 pro-
jektů, které dotace dostanou v případě, že by některý 
z projektů z první skupiny byl vyřazen nebo mu byla 
dotace krácena,“ uvedl předseda Výboru Regionál-
ní rady Petr Navrátil. 
Zaměření projektů, se kterými města uspěla, je 
poměrně široké. Například město Aš počítá s re-
vitalizací městského úřadu, Ostrov zase s revita-
lizací lokality „Kopec“. Nejvyššího hodnocení no-
vě schválených žádostí v oblasti podpory 1.2 Pod-
pora revitalizace a regenerace středních a malých 
měst dosáhl projekt města Jirkov Zóna aktivní-

ho odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku. 
Schváleny byly také projekty v oblasti podpory 
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žádosti 
se ve většině případů týkaly cyklostezek, přičemž 
jisté fi nance jsou pro výstavbu druhé a třetí eta-
py Labské stezky a cyklostezek Ploučnice a Cho-
mutov – Strupčice.
V dubnu Výbor Regionální rady schválil projekty 
v pěti oblastech podpory, přičemž největší část-
ka, přes jednu miliardu korun, bude investová-
na do modernizace komunikací. V oblasti rozvo-
je dopravní infrastruktury regionálního a nadre-
gionálního významu získalo dotaci celkem osm 
projektů. Nejvíce peněz (téměř 370 milionů ko-
run) dostane Krajská správa a údržba silnic Karlo-
varského kraje na modernizaci silničního obchva-
tu Hroznětína.
V rámci oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojo-
vých pólů regionu byly předloženy projekty z In-
tegrovaných plánů rozvoje měst. Nových tramva-

jí a trolejbusů se tak díky dotacím dočkají města 
Most, Litvínov a Ústí nad Labem.
Stovky milionů přidělil ROP Severozápad také ško-
lám a nemocnicím. Do vzdělávacích zařízení putuje 
téměř 200 milionů korun, přičemž nejvyšší sumu, 
56,5 milionu korun, získá díky nejlepšímu hodno-
cení První české gymnázium v Karlových Varech. 
Nejvíce projektů bylo předloženo v oblasti podpo-
ry 2. 2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 
kde uspělo 23 žádostí malých měst. V rámci bez-
pečné alokace je však jen 21 z nich, přičemž nejvíce 
bodů v hodnocení získalo město Březová s 2. eta-
pou výstavby obecního multifunkčního centra. 
V květnu ROP Severozápad rozdělil přes 135 mi-
lionů korun, a to konkrétně v oblastech podpo-

ry 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktu-
ry CR a 4.3 Podpora a rozvoj marketingu a tvor-
by a rozvoje CR.
Nejvyššího hodnocení mezi projekty, jež se týka-
jí budování rozvoje atraktivit a infrastruktury, do-
sáhlo město Krupka, které podalo žádost na pře-
stavbu bývalé fary na hasičské muzeum. To bude 
z ROP Severozápad podpořeno více než 12 milio-
ny korun. Kromě výše zmíněného projektu budou 
z dotace fi nancovány také zázemí a dětské lyžař-
ské centrum ve Skiareálu Plešivec, Dětské zábavní 
centrum Sokolov nebo vybudování naučné stezky 
Po starých cestách okolo Ostrova.
V oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvor-
by a rozvoje CR byly schváleny čtyři projekty, při-
čemž všechny spadají do bezpečné části aloka-
ce. Přes 7,5 milionů korun bude rozděleno mezi 
projekty Prezentace Karlovarského kraje – Živé-
ho kraje, Rozšíření produktového portfolia měs-
ta Karlovy Vary, Rozšíření marketingové podpory 
cestovního ruchu na okrajové části destinace Čes-
ké Švýcarsko a marketing cestovního ruchu v Ža-
tecké chmelařské oblasti. 
Bližší informace o schválených projektech a Regio-
nálním operačním programu Severozápad nalezne-
te na www.nuts2severozapad.cz.

ROP Severozápad od začátku roku rozdělil přes 4 miliardy korun

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto

SKD Průmstav–Stavby a.s.
Rooseveltova 1804, 400 01 Ústí  nad Labem, www.skdprumstav.cz
e-mail: info@skdprumstav.cz, tel. 475 620 577, fax: 475 620 578

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
S DLOUHOLETOU TRADICÍ NABÍZÍ:
 Dodávky kompletních staveb „na klíč“

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování • průmyslové stavby • 
bytové stavby • veřejné stavby • inženýrské stavby • odstraňování staveb
 Dodávky části  staveb a stavebních konstrukcí

• opravy a rekonstrukce rodinných domů a bytů• dodávky komplet-
ních železobetonových konstrukcí • výroba a montáž betonářských 
výztuží • bednění betonových konstrukcí systémovými bednícími prv-
ky • zámečnické konstrukce • sádrokartonové konstrukce • malířské 
a natěračské práce • zateplení budov
 Dodávky polotovarů

 • dodávky armovacích prvků a polotovarů • výroba a doprava certi -
fi kovaných betonových směsí, včetně staveništní dopravy čerpadlem 
betonu • dodávky zámečnických výrobků
 Projektovou činnost ve výstavbě

NABÍDKA SLUŽEB PLATÍ JAK PRO VELKOODBĚRATELE, TAK PRO SOUKROMÉ STAVEBNÍKY

Rekonstrukce vily Praha.

Rodinný dům Brná.

Výstavba rodinného domu.

Rodinný dům - hájovna Velemín.

Bytový dům Ústí  n. L.

Podkrovní byty Praha.

Obdržené certi fi káty ISO:
QMS, EMS, BOZP

Výjimka ze zákazu se konkrétně týká 
zákazu chytat, rušit, zraňovat či usmr-
covat živočišné jedince chráněných 
druhů. Udělení této výjimky podmí-
nil Odbor životního prostřední a ze-
mědělství Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje splněním řady přísných kom-
penzačních opatření, které musí in-
vestor splnit. Patří mezi ně například 
dodržení vegetačního klidu při pří-
pravných a terénních pracích v obdo-
bí od 1. března do 15. srpna, zajiště-
ní odborného zoologického dohledu, 
který bude monitorovat aktuální vý-
skyt zvláště chráněných druhů na sta-
veništi a v bezprostředně ovlivněném 
okolí a v případě nutnosti zajistí zá-
chranné odchyty a transfery ohrože-
ných exemplářů v době od 15. srpna 
do 30. září. 
Odůvodnění povolení výjimky se opí-
rá o podklady Agentury ochrany pří-

rody a krajiny České republiky, odbor-
ných posudků, výsledků monitoringu 
výskytu chráněných živočišných dru-
hů, a řadu dalších odborných vyjádře-
ní včetně České společnosti entomolo-
gické a Správy chráněné krajinné ob-
lasti České středohoří. Do spisu měli 
možnost nahlédnout všichni účastní-
ci řízení z občanského sdružení Zdravé 
Ústí, sdružení Přátelé přírody – Občan-
ská společnost, občanské sdružení Dě-
ti Země – Klub za udržitelnou dopra-
vu, obec Libouchec a zástupci investo-
ra stavby, kteří toho využili. V době re-
dakční uzávěrky tohoto vydání ještě 
nebyly k dispozici komplexní informa-
ce o tom, zda se některý z účastníků ří-
zení proti rozhodnutí Odboru životní-
ho prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Ústeckého kraje odvolá. Potom 
by se zřejmě role „arbitra“ ujalo Minis-
terstvo životního prostředí ČR.    

Výjimka pro CPI Park Žďárek udělena. Naděje na nová pracovní místa dál trvá

V blízkosti plochy, přesněji na opačné straně silnice, kde má stát Park CPI Žďárek, už se stavět začalo. Pro nezaměstnané v Ústec-
kém kraji je důležité, že naděje na získání dalších nových pracovních míst ve fi rmě Nupharo trvá i v případě Parku CPI Žďárek. 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kra-
je vydal 22. května  v duchu platných předpisů rozhodnutí o povolení vý-
jimky ze zákazů o ochraně přírody a krajiny akciové společnosti CPI Park 
Žďárek, která chce nedaleko Libouchce postavit areál pro příjem zboží, je-
ho skladování a kompletaci, kde najde stálé zaměstnání až 1 300 lidí. 



Dohodli se na tom na společném 
jednání hejtman Oldřich Bubení-
ček a generální ředitel společnosti 
Vladimír Rouček, který informoval 
o tom, že Vršanská uhelná plánu-
je v následujících třech letech po-
skytnout na rozvoj regionu opět 
celkem patnáct milionů korun. 
Vše obě strany potvrdily podpisem 
smlouvy. Ústecký kraj s Vršanskou 
uhelnou a. s. spolupracuje od kon-
ce roku 2010. I v letech 2011 až 
2013 společnost darovala dohro-

mady patnáct milionů. V loňském 
roce fi nance významně pomohly 
s odstraňováním následků po červ-
nových povodních. 
Vršanská uhelná a. s. se podpi-
sem nové smlouvy na roky 2014 až 
2016 zavazuje k podpoře zaměst-
nanosti, zdravotnictví, sociální 
sféry, vzdělávání, kultury, sportu, 
společenského života, podnikání, 
rozvoje cestovního ruchu a dalších 
oblastí, které uzná Ústecký kraj za 
vhodné a aktuální. 
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Ústecký kraj a statutární město Děčín Vás zvou na VI. ročník 

sobota 21. června 2014 od 10.00 do 16.00 hod.
na Smetanově nábřeží v Děčíně a v blízkém okolí

DĚČÍN

Pořadatelem je
Ústecký kraj,
ve spolupráci
se statutárním
městem Děčín
a základními
složkami
Integrovaného
záchranného
systému
Ústeckého
kraje.

Mediální partneři:
• Město Děčín Zpravodaj
• Rádio Frekvence 1
• Děčínský deník
• ČRo Sever

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
Ukázka výcviku služebních psů 

Ukázka vytažení vozidla z vody 
Ukázka vyproštění osob
z havarovaného vozidla 

Ukázka lezecké techniky 
Ukázka záchrany tonoucího

za pomoci vrtulníku 
Ukázka zásahu policie

proti nebezpečnému pachateli 
Ukázka činnosti mladých hasičů

CO SI MŮŽETE VYZKOUŠET:
Dětské dopravní hřiště 
Poskytování 1. pomoci

Safety Show –
mini-elektromobil pro děti 

Svezení motorovým člunem 
Soutěž zaParkuj a vyhraj 

Znalostní soutěže

CO SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT:
Techniku Hasičského záchranného sboru,

Zdravotnické záchranné služby a Armády ČR
Historickou hasičskou techniku 

Výstroj a techniku Policie ČR a Saské policie
Lodě Povodí Labe

Celou akcí bude provázet Josef Melen

Podrobnější informace naleznete od 2. 6. 2014 na www.kr-ustecky.cz 

Čísla
tísňového

volání

150     155     158     156     112
jednotné

evropské číslohasiči policiezdravotnická
záchranná služba

městská
policie

TĚŠÍME SE
NA VAŠI

NÁVŠTĚVU

Atletický přebor škol skončil týmo-
vým úspěchem ZŠ Akademika Hey-
rovského z Chomutova. 
Nejlepší tým a také vítězové ze 
všech věkových kategorií jednot-
livců postupují na celostátní fi nále, 
které proběhne v září v Praze. Part-
nerem OVOV je Ústecký kraj. U oce-
ňování nejlepších nechyběl hejtman 
Oldřich Bubeníček. Připomněl, že 

Ústecký kraj je partnerem mladých 
sportovců. Již několik let podporuje 
projekt Atletika pro děti, díky které-
mu je kraj vybaven speciálními sa-
dami pro atletickou přípravu i těch 
úplně nejmenších dětí. Letos ta-
ké zastupitelstvo uvolnilo 15 mili-
onů na podporu mládežnických zá-
kladen týmových sportů, které mají 
v kraji profesionální zázemí.

Litvínov: Soutěž seniorů – sportovců
Sportovní hry seniorů již po sedmadvacáté ovládly Letní stadion v Litvínově, 
opět za podpory Ústeckého kraje. Na místě účastníky pozdravili hejtman Ol-
dřich Bubeníček a radní pro bezpečnost a sociální věci Martin Klika. Nejstar-
šímu závodníkovi bylo 92 let! Senioři porovnávali své dovednosti v celkem de-
seti disciplínách. Na pět set seniorů ze třiceti klubů z celého kraje (Most, Lit-
vínov, Meziboří, Roudnice nad Labem, Štětí, Třebenice, Litoměřice, Varnsdorf, 
Ústí nad Labem, Bílina, Hrob atd.) si tak vyzkoušelo například házení šipek, 
běh na čas s kolečkem, ruské kuželky, házení kroužků na tyč a další.

Novinky krajské 
webové televize

Webová televize Ústeckého kraje je 
teď dostupnější. Prošla úpravami 
a od pondělí 2. června je možné ji 
sledovat i na počítačích, tabletech 
a chytrých telefonech s operačními 
systémy Android a iOS. 

Sledování krajské internetové televize 
je dostupné z titulní stránky krajského 
webu nebo přímo na adrese www.u-tv.
cz. Nová moderní verze umožní přístup 
z kteréhokoli typu prohlížeče webo-
vých stránek a z počítačů a mobilních 
zařízení pracujících na různých počíta-
čových platformách. Webová televize 
prošla i mírnou úpravou vzhledu a ten 
se vždy přizpůsobí zařízení, ze kterého 
chce uživatel videa sledovat. Televize 
nabízí přes 470 reportáží různého dru-
hu – aktuality, tipy na výlety, pozván-
ky na nejrůznější akce. Webovou tele-
vizi kraj provozuje už čtvrtým rokem 
a stal se z ní jeden z důležitých komuni-
kačních kanálů s veřejností. Každý mě-
síc kraj uveřejňuje 15 až 20 nových re-
portáží. Největší sledovanost má televi-
ze samozřejmě v Ústeckém kraji, pravi-
delní diváci jsou ale v celé republice.

Projekt byl zaměřen na problematiku 
čistoty ovzduší ve vztahu ke zdraví oby-
vatelstva. Závěrečné konference se zú-

častnilo asi devadesát odborníků z Pol-
ska i z dalších zemí, zejména střední 
Evropy. V Ústeckém kraji byly charak-

terizovány jako zdroje emisí lokální to-
peniště, doprava a průmysl. Velký zá-
jem vzbudilo vystoupení Mgr. Jakuba 
Bucka, který je autorem Generální roz-
ptylové studie v Ústeckém kraji a kte-
rý vysvětlil metodu zpracování studie 
a na mapách ukázal, kde je největší 
znečištění ovzduší i jeho příčiny. 

Paní Ines Trohu Brdar, velvyslan-
kyni Chorvatské republiky v ČR, 
přijal nedávno hejtman Oldřich 
Bubeníček. 

Chorvatská ambasadorka se zajíma-
la nejen o Ústecký kraj, ale také ko-
mentovala aktuální situaci na Balká-
ně. Oblast Chorvatska, Srbska, Bos-
ny a Hercegoviny momentálně bo-
juje s následky rozsáhlé povodně. 
Hlavním tématem tedy byly rady tý-
kající se zvládnutí velké vody.
Ústecký kraj od roku 2012 jedná o už-
ší spolupráci s Istrijskou župou, která 
je jedním z celkem 21 regionů Chor-
vatska. V letošním roce by se mohla 
podepsat smlouva o vzájemné spo-
lupráci, zaměřující se mimo jiné na 
energetiku, obchod a cestovní ruch.

Vzácná návštěva na hejtmanství Smlouva s významným partnerem
 – Vršanskou uhelnou, a. s. 

I v letech 2014 až 2016 se bude Vršanská uhelná a. s., člen skupiny Czech 
Coal, podílet na zkvalitňování života obyvatel Ústeckého kraje a rozvo-
ji celého regionu. 

O čistotě ovzduší – Nadechni se!

Finále Odznaku všestrannosti
Prokázat svou všestrannost v sedmi sportovních disciplínách museli fi nalisté 
krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Chomutově. 

Šestého celorepublikového srazu hasičstva se v Litoměřicích ve dnech 6. a 7. června zúčastnili členové více než dvou stovek dobrovolných 
hasičských sborů i profesionálové z celé ČR i ze zahraničí.  Hasiči se vrátili do královského města na Labi opět po čtyřech letech (vloni se 
6. sraz musel kvůli povodním odložit). Mezi těmi, kdo celostátní akci letos zaštítil byl vedle prezidenta Miloše Zemana také hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten také, spolu s místopředsedou české vlády a ministrem fi nancí Andrejem Babišem, ministrem vnitra 
Milanem Chovancem a s dalšími řečníky, druhý den litoměřické slávy ofi ciálně na Mírovém náměstí zahájil.   Foto: Zbyněk Šebesta

Litoměřické hasičské slavnosti

Mezinárodní projekt Take a breath! (Nadechni se!), 
kde partnerem je i Ústecký kraj, se dostal do závěreč-
né fáze. Ve dnech 3. – 5. června se konalo v polských 
Katowicích již poslední setkání partnerů projektu. 
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Jedná se o prostory prodejny, sociální-
ho zařízení pro obsluhu a technické-
ho zázemí. Nabízené nebytové prosto-
ry jsou bez vybavení a jeho zařízení je 
nezbytnou podmínkou. 
Prohlídka nabízených nebytových 
prostor a bližší informace po předcho-
zí dohodě na e-mailu: 
martina.zirovnicka@msul.cz.
Nezbytnou podmínkou pronájmu 
prodejních jednotek je účel využi-
tí dle projektu (viz. tabulka), vedení 
samostatného odděleného účetnic-
tví a předkládání výše ročních příjmů 
a výdajů pronajímateli. Dále předlože-
ní potvrzení o bezdlužnosti vůči Sta-
tutárnímu městu 
Ústí nad Labem od 
Finančního odboru 
Magistrátu města 
Ústí nad Labem.

Vaši nabídku s uvedením identifi kač-
ních údajů uchazeče, stručného po-
pisu záměru provozovaných služeb 
a nabízené ceny za pronájem speci-
fi kované v Kč / m2 bez DPH za rok 
zasílejte v uzavřené obálce nade-
psané „Zanádraží - nabídka“ na ad-
resu Městské služby Ústí nad La-
bem, příspěvková organizace, Panská 
1700/23, 400 01 Ústí nad Labem a to 
nejpozději do 31. 7. 2014.
Hodnotícím kritériem při výběru 
budoucího nájemce bude výše na-
bídkové ceny. V případě obdržení 
dvou nabídek se stejnou výší nabíd-
kové ceny, bude rozhodnuto o výbě-

ru podle data doruče-
ní nabídky resp. bu-
de vybrána nabídka 
s dřívějším datem do-
ručení.

Nabídka volných prodejních jednotek 
v objektu Zanádraží

číslo 
prodejní 
jednotky

výměra 
v m2

účel využití  dle projektu

100 131,65 rychlé občerstvení, apod.

200 62,00 kavárna, cukrárna (možnost konzumace na místě)

300 70,10
prodejna pečiva, cukrovinek, kávy, čaje, stáčené víno 
(bez možnosti  konzumace na místě)

400 85,95 kadeřnictví

500 44,35
kancelářské prostory, kde mohou být umístěny i jiné 
provozovny podobného charakteru (fotoateliér, galerie, 
apod.)

600 44,40
kancelářské prostory, kde mohou být umístěny i jiné 
provozovny podobného charakteru (fotoateliér, galerie, 
apod.)

700 88,90
prodejna nebo půjčovna sportovního oblečení nebo po-
třeb, nebo nepotravinového zboží obdobného charakte-
ru, cykloservis apod.

Podatelna nicméně ještě bude žá-
dosti přijímat do naplnění počtu 
30 náhradníků. 
„Doporučuji všem zájemcům, aby neče-
kali a žádosti donesli co nejdříve. I jako 
evidovaní náhradníci mají poměrně vel-
kou šanci na úspěch. V loňském roce by-
li nakonec po vyřazení chybných žádos-
tí zapojeni všichni náhradníci. Rádi by-

chom vyhlásili další výzvu i v příštím ro-
ce,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. 
Žadatel o dotaci obdrží nejpozději 
do 5 měsíců vyrozumění o Rozhod-
nutí Rady Ústeckého kraje nebo Roz-
hodnutí ministra životního prostředí 
o poskytnutí dotace s pokyny k uza-
vření smlouvy nebo vyrozumění o ne-
poskytnutí dotace v případě nepod-

pořených žadatelů. Úspěšný žadatel 
má potom 9 měsíců na likvidaci sta-
rého kotle, koupi a instalaci nového 
kotle a předložení kompletních dokla-
dů ke kontrole před podpisem smlou-
vy o poskytnutí dotace. Po podpisu 
smlouvy poslední ze smluvních stran 
obdrží žadatel do 30 dnů dotaci na 
svůj účet. (od dop.)

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu níže uvedené volné prodejní jednotky 
v objektu Zanádraží v bližším centru města Ústí nad Labem, vybudovaném 
v rámci stavby „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. etapa“.

Třicet milionů na kotlíkovou
dotaci za 9 dní vyčerpáno!

Ústecký kraj - Pouhých devět dnů letos stačilo 584 zájemcům o dotaci, aby vyčerpali částku 30 milionů korun. 
Společný program na výměnu kotlů, který spustil Ústecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostře-
dí ČR 12. května, vzbudil mezi občany takový zájem, že uvolněná částka byla vyčerpána. 

Dne 2. 6. 2014 byla Zastupitelstvem 
Statutárního města Ústí nad Labem 
schválena Smlouva o fi nanční spolu-
práci při zajišťování příměstské dopra-
vy veřejnou linkovou osobní dopravou, 
která bude uzavřena mezi Krajským 
úřadem Ústeckého kraje a Statutárním 
městem Ústí nad Labem. 
„Změny na příměstských linkách může-
me rozdělit na dvě samostatné části“, ří-
ká ing. Radek Chobot, výkonný ředitel 
Dopravního podniku. „První část obsa-
huje linky, které Ústecký kraj vysoutěžil ve 
výběrovém řízení a kdy se jednalo o linky, 
jejichž provoz hradil v celých trasách. By-
ly to linky číslo 1 (Chabařovice, Přestanov, 
Krupka), 4 (Řehlovice, Dubice, Dubičky), 
6 (Hostovice, Stebno, Chvalov) a 12 (Cha-

bařovice, Roudníky, Přestanov). Tyto linky 
budou provozovány novým dopravcem, 
a to společností Bus Line a.s. Dochází tedy 
k ukončení provozu autobusů naší akcio-
vou společností na těchto linkách“, dodá-
vá ing. Chobot.
Druhou částí jsou příměstské linky, je-
jichž provoz z větší části trasy hradí 
Statutární město Ústí nad Labem a od 
hranice města pak Ústecký kraj. Jedná 
se o linky číslo 2, 3, 7, 11, 18, 19 a 102 
(noční linka), kdy dochází k úpravám 
dle požadavků Krajského úřadu Ústec-
kého kraje. 
Všechny změny nám níže detailněji 
představil ing. Milan Šlejtr, náměstek 
výkonného ředitele Dopravního podni-
ku pro dopravu.

Změny v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem od 1. ledna 2015
Dopravní podnik města Ústí nad Labem informuje o změnách příměst-
ských linek, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2015. 

•  Linka číslo 1 
nový dopravce BusLine a.s.

• Linka číslo 2 zrušena
•  Linka číslo 3 nový jízdní řád, 

trasa beze změny
•  Linka číslo 4 nový dopravce 

BusLine a.s.
•  Linka číslo 6 nový dopravce 

BusLine a.s.
•  Linka číslo 7 nový jízdní řád, 

trasa beze změny
•  Linka číslo 11 nový jízdní řád, tra-

sa ve vybraných spojích ukončena 
v Chlumci nebo ve Stradově, ukon-
čení obsluhy zastávek U Pomníku 
a Přestanov

•  Linka číslo 12 nový dopravce 
BusLine a.s.

•  Linka číslo 15 spoje do obce 
Dolní Zálezly beze změny

•  Linka číslo 18 nový jízdní řád, 
trasa beze změny

•  Linka číslo 19 nový jízdní řád, změna 
trasy v Trmicích, nově vedena přes za-
stávku Bělský můstek, zrušena zastáv-
ka Žižkova (směr centrum), dále v do-
bě přepravního sedla bude nově zajiš-
ťovat obsluhu lokality Pod Svahem

•  Linka číslo 102 nový jízdní řád, trasa 
ukončena v Trmicích na Václavském 
náměstí (noční linka)

„Na ostatních městských linkách MHD 
může dojít v návaznosti ke změnám li-
nek v příměstské dopravě také k úpra-
vám jízdních řádů“, informuje dále 
ing. Šlejtr. Zároveň dodává, že sna-
hou všech zaměstnanců Dopravního 
podniku bude řádně a včas informo-
vat cestující o očekávaných změnách. 
„Na Facebooku DP a na www.dpmul.cz 
budeme průběžně zveřejňovat veškeré 
relevantní informace k výše popsaným 
změnám“, uzavřel ing. Šlejtr.
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 Je to velká změna?
Docela ano. ČRo Sever dostal no-
vý zvukový obal. Vysíláme mno-
hem více aktualit ze života všední-
ho dne. Prohlubujeme přímý kon-
takt s posluchačem – ten může 
ovlivňovat náš program více, než 
dosud. Písničky na přání jsme roz-
dělili na dva bloky – první hodina 
začíná v poledne a druhá v 17.00 
hod. Ohlasy jsou dobré.

 Jak se odlišujete od komerč-
ních stanic?
Řeknu vám jeden příklad - povída-
la jedna redaktorka soukromého rá-
dia, že bedlivě poslouchala ČRo Sever 
v době loňských povodní. Vždy si po-
zorně opsala, co vysíláme z terénu, 
pak vyšla na ulici a udělala živý vstup 
do vysílání „přímo z místa neštěstí“. 
Zatímco se naši zpravodajové brodili 
po kolena ve vodě a několik dní prak-
ticky nespali, aby mohli lidem v za-
plavených oblastech přinášet život-
ně důležité informace, komerční rá-
dio několik dní předstíralo, že je se 
svými i našimi posluchači. My nelže-
me, ale pracujeme. Jsme důvěryhod-
ní, preferujeme dobrý vkus a přiná-
šíme informace, které mají pro život 
člověka smysl.  

 Od nového roku hrajete v prou-
du o něco mladší hudbu. Je to je-
nom zdání, nebo realita?

Hudba je skutečně o něco „mlad-
ší“, chceme oslovovat poslucha-
če zhruba od 50 let výše. Uslyší-
te u nás písničky od 60. let až po 
dnešní hity. Nezáleží na tom, kdy 
písničky vznikla, ale jestli je melo-
dická, hezká. Třeba taková ABBA je 
40 let stará a obstojí v rádiích vět-
šiny formátů.

 ČRo Sever je stanicí, která ni-
kdy nehrála dechovku. Teď už ale 
ano…
Dechovkové pořady vysíláme kaž-
dý všední den v 18.00 hodin. Chce-
me tím potěšit milovníky tohoto 
žánru, který už posluchači nesly-
ší na ČRo 2. Lidem, kteří dechov-
ce neholdují, nebude její vysílání 
vpodvečer určitě vadit.  (r)                                                                                          

Český rozhlas Sever 
si ladí stále více lidí
Český rozhlas Sever zahájil letošní rok s programovými změnami. Vysí-
lá nové atraktivní pořady a nabízí také více aktuálních zpráv a očeká-
vaných událostí. „ Jedno ale zůstalo stejné – naše vysílání není souborem 
vražd, dojáků a zvířátek v pravidelném retardovaném pořadí“, říká ře-
ditel stanice Milan Knotek.

Unikátní, v České republice zatím 
ojedinělý projekt, se po roce společ-
né práce podařil Odboru školství, 
mládeže a sportu Ústeckého kra-
je a osmi sportovním klubům, kte-
rým jde o kvalitní zázemí pro vý-
chovu mladé generace. Představi-
telé obou stran podepsali smlouvy 
na období 2014 – 2016. Ještě v le-
tošním roce získají od kraje na roz-
voj mládežnického sportu 15 mili-
onů korun.  

Kluby se dokázaly společně dohodnout 
a Zastupitelstvu Ústeckého kraje před-
ložit „Koncepci fi nancování sportů s ši-
rokou mládežnickou základnou pro lé-
ta 2014 – 2016. V čem projekt spočívá?  
Vzhledem k tomu, že peněz na fi nan-
cování sportovního vyžití dětí a mláde-
že se kvůli úbytku sponzorů obecně ne-
dostává, poskytuje tento společný, již 
schválený projekt, stabilizaci mládež-
nického sportovního prostředí v kraji, 
zaručuje dlouhodobou koncepční práci 

s mládeží v kolektivních sportech v re-
gionu, což nikoli v poslední řadě, pozi-
tivně ovlivní prevenci sociálně patolo-
gických jevů. 
Koncepce projektu je zcela transparent-
ní, fi nanční prostředky přidělené Ústec-
kým krajem, jsou účelově vázané pro 
mládežnický sport. Jedna třetina půjde 
na provozní náklady klubu na mládež-
nickou složku, další třetina na osobní 
náklady v klubu související s mládežnic-
kou činností a poslední třetina na pod-
poru mládežnického hnutí příslušného 
odvětví v kraji pro chlapce a dívky ve vě-
ku do dvaceti let. Kluby se zároveň zřek-
ly možnosti žádat o podporu v rámci 
dalších dotačních titulů. Z celkové část-
ky 15 milionů Kč získají sportovní kluby 
peníze u rozpočtu Ústeckého kraje pod-
le předem dohodnutého vzorce.  
A kterých klubů s moudrým vedením 
se to týká? Kromě již zmíněného Fot-
balového klubu Teplice  (I. Gambrinus 
liga) hokejových klubů JC VERVA Litví-
nov a HC Piráti Chomutov (Tipsport ex-

traliga),  dále sálových sportů basketba-
lových klubů Děčín a Sluneta Ústí nad 
Labem (oba Mattoni NBL), Sportovního 
klubu Volejbal Ústí nad Labem (UNIQA 
Extraliga mužů), Házenkářského klu-
bu Lovosice (Tipgames extraliga háze-
ná) a DHK Most (Whil Extraliga), tedy 
osmi divácky nejsledovanějších a nej-
úspěšnějších regionálních sportovních 
klubů Ústeckého kraje. Ten se tak stal 
ofi ciálním Partnerem mládežnického 
sportu na severu Čech a může být vzo-
rem pro ostatní kraje v republice. Po-
děkování patří nejen „vyjednavačům“ 
jednotlivých klubů, kteří nehleděli na 
vlastní sobecké zájmy a lobbing, ale ze-
jména představitelům Ústeckého kra-
je v čele s hejtmanem Oldřichem Bube-
níčkem i zastupitelům.  Tohle je určitě 
správná a jak je vidět i schůdná cesta, 
jak řešit sportovní i společenskou vý-
chovu mladé generace a zároveň pří-
klad pro ostatní kraje v České republi-
ce. Klobouk dolů, palec nahoru! Text 
a foto: Metropol

Ústecký kraj našel cestu, jak 
pomoci mládežnickému sportu

KONEC KONVENCÍM.
POZNEJTE NEZNÁMÉ. NOVÉ BMW X4.
#BMWSTORIES

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

Čas od času se vyplatí změnit úhel pohledu. Tím spíš, má-li podobu vůbec prvního BMW X4. 
Jeho extrovertní design, impulzivní charakter a sportovní výkon pozvedají radost z jízdy na zcela
novou úroveň. Využijte značkové financování BMW Financial Services pro nákup Vašeho BMW X4. 
Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW X4: 5,2–8,3 l/100 km, 136–193 g/km.

Radost z jízdy

Nové
BMW X4

www.autogral.cz

BMW FINANCIAL SERVICES

Méně emisí. Více radosti z jízdy.
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Tyto a podobné dotazy Vám rádi zodpoví, popřípadě pomohou při řešení 
konkrétních situací či zprostředkují kontakt na místní úřady a instituce 
pracovníci JKM Ústí nad Labem.

JSTE PODNIKATEL A CHCETE VYUŽÍT 
SVÉ DOVEDNOSTI V ZAHRANIČÍ?

„Dobrý den, jsem OSVČ a vykonávám zednické řemeslo. Mám možnost získat zakázku 
v Německu. Zatím se bude jednat o jednu, ale možná v budoucnosti své aktivity v zahraničí 
rozšířím. Za jakých podmínek lze využít moje živnostenské oprávnění vydané v ČR a co bych 
měl udělat, kdybych si musel požádat o oprávnění v Německu?“

JKM poskytuje:
•  informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti 

a kontaktní údaje správních orgánů,
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
•  kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc 

v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

Živnostenský odbor 
Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.
•  tel. +420 475 271 246

      +420 475 271 245
• e-mail: jkm@mag-ul.cz

•  úřední hodiny: 
pondělí a středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00, 
pátek 8:00 - 11:00

Právě do města Mnichovo Hradiště, 
které založili mniši z cisterciáckého 
kláštera, uprchnla v roce 1279 králov-
na Kunhuta. Město má vůbec bohatou 
historii, jelikož ho později obsadilo hu-
sitské vojsko a poté bylo za vlády Jiří-
ho z Poděbrad vypáleno lužickými kři-
žáky. V Mnichově Hradišti „vládli“ král 
Ferdinand I. Habsburský, Jindřich Ži-
břid z Velechova, Budovci z Budova 
a Valdštejnové. Příjemnou procházkou 
zámeckou zahradou se návštěvníci do-
stanou až k baroknímu šlechtickému 
sídlu, které se v 17. století téměř třicet 
let přestavovalo. Zámek byl zmoderni-
zován, zvýšen o jedno patro a od zákla-
du postavena další část zámecké budo-
vy s hodinovou věží. Vnitřní uspořádá-
ní zámku je neobvyklé a v prvním pa-
tře zámku jsou hned dva hlavní sály, 
přijímací sál a zámecké divadlo, s ne-
typickým umístěním v rozích budovy. 
Samotná prohlídka interiéru pak pře-
kvapí zvláštním půvabem, který předčí 

i daleko vyhlášenější historické skvosty. 
Na zámku si návštěvníci mohou vybrat 
prohlídku z několika okruhů. Zajíma-
vé jsou Valdštejnské interiéry, domá-
cí kaple nebo hraběnčina ložnice s my-
cí soupravou, jejíž součástí je dokonce 
i starodávný bidet. Snad nejpozitivněj-
ší místností je Delfská jídelna, kde je 
umístěn rozsáhlý soubor delfské a ně-
mecké fajánse, italské majoliky, čínské-
ho porcelánu. Zámecká knihovna s ty-
pickou vůní starých knih obsahuje asi  

22 000 svazků a spravoval je koncem 
18. stol. samotný Giacomo Casanova. 
Za zhlédnutí stojí i Hrobka Albrechta 
z Valdštejna v kapli sv. Anny (Lapidá-
rium a kostel Tří králů) či zámecké di-
vadlo, kde jsou k vidění kostýmy a re-
kvizity, jež se používaly při divadelních 
hrách, konaných v době setkání panov-
níků Svaté aliance v roce 1833. Neda-
leko zámku je Pivovar Klášter, jehož 
chodby a místnosti vytesané do ská-
ly vznikaly již od 12. století. V těchto 
prostorách se také nachází unikátní re-
staurace Skála, která čepuje klášterské 
pivo a skvělé české lahůdky, jako je tře-
ba sele opékané přímo před očima ná-
vštěvníků. Pro náročnější turisty vedou 
z Mnichova Hradiště značené turistic-
ké trasy směrem do Drábských světni-
ček nebo na hrad Valečov. Do Mnichova 
Hradiště vede železniční trat 070 Praha 
- Mladá Boleslav - Turnov. 
www.mnichovo-hradiste.cz

Text a foto: Šárka Jansová

Na zámek v Mnichově Hradišti 
za půvabem a pohodou 

Město Mnichovo Hradiště a jeho okolí uchovává několik skvostů. Jedním z nich je barokní zámek, jehož 
knihovnu kdysi spravoval samotný Giacomo Casanova. 

Cirkus Jo-Joo míří znovu do Ústeckého kraje
Po úspěšných představeních v loňském roce se do Ústeckého 
kraje znovu vrací první český národní Cirkus Jo-Joo. Letošní 
show se nese v pohádkovém duchu s tradičními prvky cirku-
sového umění. Novinkou je unikátní výcvik moniponíků, kte-
ré předvádí postava kloboučníka. Poníci dosahují svou výškou 
po cvičitelova kolena. Dále je rozšířena drezúra tygrů sibiř-
ských o nové, v cirkusu odchované exempláře, s novými cviky 
vycházejícími z posledních stylů humánních výcviků zvířat. 
Nejmenší děti osloví vtipné vystoupení trpaslíků se švihadly. 

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

dnes bych vás ráda seznámila s no-
vým projektem, který naše skupina 
společně s dalšími vydavateli perio-
dického tisku a obchodními partne-
ry v červnu odstartovala. 
Do života jsme uvedli první ročník 
soutěž krásy Miss Czech Press 2014, 
určenou dívkám a mladým ženám 
ve věku od 18 do 28 let. Se soutě-
žícími, realizačním týmem a partne-

ry soutěže, jejímž vyhlašovatelem 
je Evropská vydavatelská asociace, 
se budete v období letních dovole-
ných a prázdnin setkávat pravidel-
ně v tisku, každý den na webových 
portálech a sociálních sítích. I vy tak 
můžete zasáhnout do pořadí přihlá-
šených žen a dívek a budete vybírat 
Miss Sympatie. Přiblížíme vám pří-
běhy soutěžících, jejich koníčky, po-
stoje i životní kréda, seznámíme vás 
s tipy mediálních i obchodních part-
nerů, osobností společenského živo-

ta a showbyznysu, odborníků z ob-
lasti módy a modelingu, stylistů i vi-
zážistů tak, abyste pro své rozhodo-
vání komu dát hlas, měli dostatek 
informací. 
Letní období bude prostoupeno krá-
sou, nejen fyzickou, ale i tou vnitř-
ní. Finále soutěže, ze kterého vze-
jde Miss Czech Press 2014, 1. a 2. vi-
cemiss, Miss generálního partne-
ra a Miss Sympatie, se uskuteční ve 
druhé polovině září v Praze a o vý-
sledcích vás pochopitelně budeme in-

formovat. Na to je ještě čas. Nyní sle-
dujte www.misspress.cz a facebook 
Miss Czech Press a dozvíte se víc. Pro-
jekt má rovněž charitativní podtext, 
pomůže dětské organizaci UNICEF.
Příjemné čtení a krásné léto vám za 
celý tým tvůrců tohoto vydání i za 
pořadatele a partnery soutěže krásy 
Miss Czech Press 2014 přeje
 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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