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OSOBNOST ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE 2014

Anketní lítek zašlete nejpozději 30. prosince 2014 na adresu 

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

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

66666666..66666666..Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management KulturaVeřejná správa Sport Dobrý skutek

Ing. Štěpán Popovič CSc. Jan Pechout, BESIP Antonín Moravec, projekt Malá Paříž 

Ladislav Hruška, živnostník Ing. Miroslav Jemelka, starosta Dolní Poustevny Josef Alois Náhlovský, bavič

Linda Krejčová, živnostnice Bc. Aleš Slavíček, Naděje Litoměřice Stanislav Oubram, herec

Lenka Lacinová, živnostnice Antonín Čajka, student UJEP PhDr. Libuše Pokorná, in memoriam, Muzeum Most

Ing. Ivan Váňa, vinař MUDr. Karel Edelmann, primář KZ, a. s. Severočeská fi lharmonie

Martin Ručinský, HC Verva Litvínov

nstržm. Ing. Jakub Pěkný, požární sport

Admir Ljevakovič, FK Teplice

Anežka Drahotová, juniorská reprezentantka

DHK Baník Most -  házená

Jiří Kruk, velitel dobr. hasičů

PhDr. Mgr. Patrik Cmorej, MSc. záchranář

prap. Michal Lipka, hlídková služba Chomutov

prap. Tomáš Kaiser, policista

MUDr. M. Provazník a nprap. J. Semerád, záchranáři
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Vážení a milí čtenáři,
předkládáme vám nominace 4. ročníku projektu Osobnost roku Ústeckého kraje 2014. Jeho 
cílem je ocenit práci lidí, kteří dávají svůj um, síly a zkušenosti rozvoji regionu a posilují je-
ho dobré jméno v doma i v zahraničí. V každé ze čtyř vyhlášených kategorií je na anketním 
lístku pět jmen. Zakroužkujte prosím toho kandidáta, který si to podle vašeho názoru nejvíc 
zaslouží. Pokud máte jiný tip, vepište ho do volného 6. pole u každé z kategorií a na mail:re-
dakce@tydeniky.cz pošlete stručnou charakteristiku vámi nominovaného kandidáta. 
Anketní lístek prosím zašlete na adresu: METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 
Ústí nad Labem do 30. 12. 2014. Od 20.11. můžete hlasovat také na www.tydeniky.cz, kde na-
jdete odůvodnění všech nominací. Tři vylosovaní tipující čtenáři získají pozvánku na slavnost-
ní večer vyhlášení vítězů, který se uskuteční počátkem února 2015.

 Proč jste před čtyřmi lety pro-
jekt založili a co je jeho cílem?
Naše vydavatelská skupina a noviny 
Metropol se snaží dlouhodobě podpo-
rovat osobnosti, fi rmy a pozitivní dě-
ní v regionu. V letošním roce jsme 

přesáhli region i republiku a za-
hájili spolupráci s UNICEFem.
Vytvořili jsme mnoho projek-
tů a jedním z nich, který vel-
mi dobře funguje, je anke-
ta Osobnost roku Ústecké-

ho kraje. Cílem projektu 
je každý rok ocenit prá-
ci lidí, kteří dávají svůj 

um, síly a zkušenosti ve pro-
spěch regionu a posilují je-
ho dobré jméno doma i v za-
hraničí.   

 Kolik laureátů už minu-
lými ročníky prošlo?
V předešlých ročnících vy-
bírali čtenáři a porota z ví-
ce než 50 laureátů z růz-
ných oblastí podnikatelské-
ho sektoru, společenského, 
kulturního a sportovního 
života a vloni poprvé ta-

ké v kategorii dobrý skutek. Mezi 
vítězi ankety nechyběli Ing. Vladi-
mír Feix z Českého porcelánu Dubí, 
prof. František Holešovský, děkan fa-
kulty UJEP, boxer Lukáš Konečný, či 
skupina Kabát. Oceněným tleskaly 
vždy zaplněné sály, ať už na Větru-
ši, nebo jinde v kraji. 

 Jak hledáte nominanty?
O nominace laureátů v jednotlivých ka-
tegoriích žádá redakce Metropolu své 
pravidelné spolupracovníky z oblasti 
hospodářských organizací, představi-
tele státní správy a samosprávy měst 
a obcí s rozšířenou působností, kultur-
ní scény a zařízení i sportovní svazy. 
Laureáty v kategorii dobrý skutek no-
minují složky Integrovaného záchran-
ného systému Ústeckého kraje a také 
vedení ústavů sociálních služeb.

 Jak probíhá hlasování?
Čtenáři vyplňují anketní lístek, zveřej-
něný v novinách Metropol a na zpra-
vodajském portále www.tydeniky.cz. 
Hlasování končí 31. prosince přísluš-
ného kalendářního roku. Hlasy čtená-
řů určí pořadí jednotlivých kandidátů 
v každé kategorii. Závěrečné slovo má 

porota, složená ze zástupců partnerů 
ankety, která zároveň dbá na čistotu 
hlasování.  

 Jsou letos v anketě nějaké no-
vinky?
Ano, každý rok se snažíme anketu 
vylepšit a obohatit. Letos jsme do 
kategorie veřejné správy zařadili ta-
ké laureáty z oblasti školství, zdra-
votnictví a sociálních služeb.

 Na co se nejvíc těšíte vy osobně?
Spolu s celým realizačním týmem se 
těšíme na nominace čtenářů, které 
mohou vepsat do volného pole kaž-
dé z kategorií. Dále na příjemné pra-
covní setkání s porotci a závěrečný 
slavnostní večer.

 Vyvrcholením bude slavnostní 
galavečer na počest vítězů. Kdy 
a kde se bude konat?
Jako vždy počátkem února 2015, ten-
tokrát bychom rádi pozvali vítěze 
i partnery do krásných prostor Go-
tického hradu v Litoměřicích, proto-
že vloni se nám na Větruši hosté jen 
tak tak vešli. Na setkání se velmi tě-
šíme a věříme, že se všem zúčastně-
ným letošní ročník bude líbit.  (met)

Startuje anketa OSOBNOST ROKU

Právě startuje 4. ročník oblíbené čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2014. O projektu,  který získává na stá-
le větší oblibě u čtenářů i partnerů, jsme hovořili s ředitelem vydavatelské skupiny Metropol Ing. Jiřím Morštadtem.
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Díky projektu, jehož partnerem je Doprav-
ní podnik města Ústí nad Labem a.s., bu-
de od letošního září do podzimu příštího 
roku postupně rekonstruováno a moderni-
zováno 51 trolejbusových zastávek MHD. 
Ještě během letošního podzimu budou 
modernizovány zastávky „Prior“, „Hrani-
čář“, „Autoškola“, „Pivovar“, „ Jungman-
nova“ a „Keplerova“. Aktuální stav zastá-
vek neodpovídá moderním vozidlům MHD 
a jejich konstrukci. Modernizace zastávek 
umožní využít nízkopodlažnosti vozidel 
a významně přispěje k posílení dostupnos-
ti MHD pro občany se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
Celkové předpokládané náklady projek-
tu činí necelých 35 mil. Kč, město spolu-
financuje projekt přibližně 7 mil. Kč, zby-
lých cca 28 mil. Kč bude uhrazeno z fon-
dů EU. Za předpokladu, že bude projekt 
Regionální radou schválen, výše podpo-
ry ze Strukturálních fondů EU (ERDF) mů-

že dosáhnout až 85 % celkových způso-
bilých výdajů projektu. Statutární město 
Ústí nad Labem zajistí spolufinancování 
projektu ve výši minimálně 15 % z celko-
vých způsobilých výdajů projektu z vlast-
ních zdrojů. Vzhledem k tomu, že dotace 
je vyplácena zpětně, musí město projekt 
předfinancovat.
Statutární město Ústí nad Labem podpo-
ruje rozvoj městské hromadné dopravy ve 
městě prostřednictvím naplňování IPRM – 
Mobilita (soubor šesti vzájemně obsahově 
a časově provázaných projektů, které jsou 
realizovány v rámci tematického přístupu 
ve městě a směřují k výraznému zvýšení 
komfortu a bezpečnosti cestujících). 

V souvislosti s realizací projektu dojde ke 
stavebním pracím na zastávkách, které si 
vynutí dočasné změny v nástupu a výstu-
pu do vozů MHD. Omlouváme se všem ob-
čanům za vzniklé komplikace. 

Rekonstrukce a modernizace 
zastávek a zálivů zastávek

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila dne 18. 8. 2014 Výzvu č. 57, v rám-
ci níž město předložilo žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zá-
livů zastávek,“ který je součástí Integrovaného programu rozvoje města – Mobilita. 

Aktuální informace naleznete na webu města: 
http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

nebo na webu dopravního podniku: http://www.dpmul.cz/

Společně s druhým vítězem komu-
nálních voleb pro období let 2014 
– 2018 Pro Ústí!, s kterým sestavi-
lo většinovou koalici, zastupitelé 
schválili náměstky primátora a de-
vítičlennou radu města i změnu jed-

nacího řádu zastupitelstva, ve kte-
rém bude větší prostor pro názory 
občanů. Ve svém inauguračním pro-
jevu poděkoval Josef Zikmund bý-
valému primátorovi Vítu Mandíko-
vi (ČSSD), který rezignoval na pozici 
zastupitele města Ústí nad Labem.  
Nový primátor zároveň vyzval koa-
liční i opoziční zastupitele ke kon-
struktivní spolupráci a věcnému 
jednání při projednávání všech zá-
ležitostí, týkajících se života občanů 
krajské metropole. Rozhovor s no-
vým primátorem města Ústí nad La-
bem přineseme v příštím čísle Me-
tropolu a také na zpravodajském 
portále www.tydeniky.cz.    (met)

Ústí nad Labem | Ustavující zasedání nového zastupitelstva města Ús-
tí nad Labem zvolilo v pondělí 10. listopadu většinou hlasů primátorem 
města Josefa Zikmunda (hnutí ANO).

Primátorem Ústí nad Labem
je inženýr Josef Zikmund
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Vzkaz MUDr. Dagmar 
Kollertové všem ženám
Primářka radiodiagnostického oddělení 
chomutovské nemocnice MUDr. Dagmar 
Kollertová se s osobním zaujetím a nasa-
zením již 14 let věnuje také mammografi i. 
Za tu dobu prošly její ordinací stovky žen, 
žel, stále platí, že ne všechny jsou ochot-
ny se o své zdraví v oblasti prevence pra-
videlně starat.
„Jeto veliká škoda, protože včasný záchyt karci-
nomu snižuje riziko komplikací a v některých 
případech i předčasného a zbytečného úmrtí.  
Zdravotní pojišťovny hradí vyšetření prsou, 
tlustého střeva a děložního čípku jednou za 
dva roky ženám ve věku 45 let a výše. Je jen po-
třeba si termíny osobně hlídat a poprosit svého 
gynekologa či praktického lékaře o žádanku. 
Ani pro ženy nižšího věku, od 40 do 45 let, by 
nemělo být mammografi cké vyšetření nepře-
konatelnou překážkou. Stojí 600 korun, ale ty, 
ruku na srdce, dokážeme utratit za méně po-
třebné a významné věci.  Mladé ženy ve věkové 
hranici do 40 let se mohou objednat na ultra-
zvukové vyšetření v hodnotě 250 korun, málo-
které to však pravidelně dělají.  Podle mého ná-
zoru chybí dostatečné informace a osvěta včet-
ně zdravotnické sekce, která by přiměla ženy, 
aby o sebe samy chtěly pečovat. Měly by si uvě-
domit, že je jejich blízcí potřebují zdravé a psy-
chicky dobře naladěné v každém věku - jako no-
vomanželky, matky i babičky a v dnešní době 
i prababičky. Na nějakou dobu se počet zájem-
kyň o vyšetření zvýšil díky iniciativě známé he-
rečky Angeliny Jolie, ta už ale odezněla a všech-
no se vrátilo do starých kolejí.  A tak mám pro 
vás, milé čtenářky, vzkaz: Nezapomínejte na 
sebe, vyplatí se to!“ 

 Radiodiagnostické oddělení chomutovské 
nemocnice obhájilo počátkem listopadu před 
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zdra-
votní pojišťovnou a za účasti prof. MUDr. Jana 
Daneše, CSc., zakladatele screeningu, akredita-
ci na další dva roky, do 31. 12. 2016. Představte 
nám, prosím, stručně vaše pracoviště…
Naše oddělení sestává z deseti pracovišť. Osm 
z nich je umístěno v budově polikliniky, dvě ve 
staré zástavbě a patří k nám také detašované 
pracoviště ve Vejprtech.  Zajišťujeme jak am-
bulantní, tak i nemocniční provoz. Na odděle-
ní pracuje celkem 19 laborantů, 4 sestry, 4 THP 
a 6 lékařů, kteří zajišťují chod skiagrafi ckých 
pracovišť, ultrasonografi e, angiografi e, skia-
skopie, CT pracoviště, mammodiagnostického 
centra, včetně RDG nepřetržitého provozu.  

 Co všechno už dnes radiodiagnostika umí? 
Dá se říci, že přístroje dnes umí „prosvítit“ 
a stanovit diagnózu všech vnitřních lidských 
orgánů jakými jsou například kosti, plíce, bři-
cho, cévy, měkké tkáně a tak dále. Zkrátka, do-
kážeme osnímkovat celého člověka.

 Jsou vyšetření bezbolestná?
Při snímkování rentgenem ano, při intervenč-
ních vyšetřeních používáme lokální anestezii. 
Přestože má každý pacient práh bolestivosti ji-
ný, snažíme se maximálně bolestivost omezit. 

 Musí mít pacient, který k vám přichází, 
vždycky žádanku a jaké jsou čekací doby?
Ano, naše služby patří mezi vyžádanou pé-
či a pacienti přicházejí se žádankou od indi-
kujícího lékaře. Obsluhujeme poměrně znač-
ně velkou spádovou oblast Lounska, Žatecka, 
Chomutovska a v některých případech i Mos-
tecka. Čekací doby se nijak nevymykají repub-
likovému průměru, například ultrazvukové 

vyšetření provádíme v rozmezí 3 až 6 týdnů, 
CT vyšetření do 8 týdnů, skiagrafi cká vyšetře-
ní bez objednání termínů. 

 Co byste v rámci RDG oddělení přivítala?
Pro doplnění  přístrojového vybavení bychom 
uvítali magnetickou rezonanci, především 
s ohledem na vyšetření dětí a také přítomnos-
ti Iktového centra. Společně s vedením cho-
mutovské nemocnice se v této záležitosti ob-
rátíme na představenstvo Krajské zdravotní, 
a. s. Další naší vizí je vytvoření nového scre-
eningového centra v prostorách 4. patra bu-
dovy polikliniky. A v neposlední řadě bychom 
přivítali mezi sebe „novou krev“. 

Radiodiagnostické přístroje umí zmapovat celého člověka
Medicína se v dnešní době vyvíjí mílovými kroky. Platí to i o radiodiagnostice, která slouží téměř všem oborům. O tom, co všechno dnes doká-
ží lékaři a laboranti prostřednictvím přístrojů zjistit, jsme hovořili s primářkou RDG oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. Krajské zdravotní, a s. 
MUDr. Dagmar Kollertovou.

Primářka RDG oddělení Nemocnice Chomutov MUDr. D. Kollertová při vyhodnocování snímků.

Mammografi ckým vyšetřením projde denně na 
šedesát žen. Ilona Matoušová a Jana Písaříková 
za okénkem se mají co ohánět při osobním i tele-
fonickém objednávání pacientek.

Pro objednávání pacientů jsme zřídili novou telefonní linku 800 770 710, v provozu zůstává i původní 474 447 687.

SNÍH. SLUNCE.
RADOST Z JÍZDY.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
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VŠE, COBUDETE V ZIMĚ POTŘEBOVAT.
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SVS je zdaleka největší 
vlastnická vodárenská 
společnost ČR. O maje-
tek svěřený městy a ob-
cemi se od roku 1993 sta-
rá s péčí řádného hospodáře. 
Cílem je předat jej budoucím genera-
cím funkční a v dobré kondici. Jeho 
rozsah je v rámci ČR ojedinělý: Délka 
vodovodní sítě v regionu SVS vzrostla 
na 8 892 km, počet vodojemů na 1 006 
a úpraven vod na 53. Kanalizační síť se 
prodloužila na 3 905 km, počet čistíren 
odpadních vod vzrostl na 196. Tuto síť 
je potřeba nejen udržovat a opravovat, 
ale jednou bude potřeba ji obnovit v ce-
lém rozsahu původní investice.  Prů-
měrně 65% majetku SVS je již za svou 
dobou životnosti. Problémem a záro-
veň prioritou číslo jedna je proto v SVS 
obnova majetku. Je neodiskutovatel-
nou skutečností, že i za současného vy-
sokého tempa obnovy oproti předcho-
zím letům, pokračuje stárnutí majet-
ku, a proto SVS hledá možnosti řešení. 
Hlavní zdroj na obnovu vodohospodář-
ského majetku, který musí sloužit i bu-
doucím generacím, je cena vody - pro-
to rozhodně nelze cenu vody „zmrazit“, 
jak se leckdy populisticky volá, a tím 
tempo obnovy zastavit či omezit a ma-
jetek krátkozrace „vybydlet“.
Aktuálně platí obyvatelé za kubík při-
vedené a odkanalizované pitné vo-
dy vč. DPH 92,46 Kč (viz grafi ka). Z té-
to částky SVS jako vlastník dostane 
33 % (31,11 Kč), SčVK jako provozovatel 

41 % (37,61 Kč) a zbývají-
cích 26 % stát (23,74 Kč). 
SVS v souladu s aktuál-
ním podnikatelským zá-

měrem používá tyto příjmy 
v celém objemu na obnovu majetku 

a přiměřený rozvoj, vyvolaný zejména 
legislativou. Do opravy sítí ale inves-
tuje ze svého také SčVK jako provozo-
vatel, a to letos 4,90 Kč z kubíku vody. 
Celková částka na opravy, obnovu, re-
konstrukce, investice a rozvoj sítí tak 
v regionu SVS představuje 36,01 Kč 
z každého kubíku vody, tj. 39 % z ceny 
vody. Ruku na srdce, která společnost 
u nás (i v Evropě) investuje 39% svých 
příjmů zpět do obnovy majetku.
Na co dlouhodobě SVS upozorňuje? 
Obrovskou rezervu v ceně vody na-
dále představuje položka, kterou si 
z ceny vody ukrajuje stát – celých 
26 %, a to formou DPH, daně z pří-
jmu, poplatků za surovou povrcho-
vou a podzemní vodu, za vypouště-
ní vyčištěných vod z čistíren zpět do 
řek aj. Tím omezuje vlastníkům vo-
dohospodářského majetku fi nanční 
prostředky potřebné na obnovu ma-
jetku, neboť ty pocházejí výhradně 
z ceny vody. Přitom i země EU využí-
vají pro vodu snížené sazby DPH, kte-
rá je určená pro základní životní po-
třeby. Nemusíme se rozhlížet nikam 
daleko, jen za nejbližší hranici: Nej-
nižší zdanění vody má Německo. Saz-
ba 7 % se přitom vztahuje pouze na 
pitnou vodu, protože voda odpadní 

tu vůbec nepodléhá zdanění! V Ra-
kousku je v Salcbursku surová voda 
pro veřejné zásobování zdarma, za-
tímco u nás musí vodárenské společ-
nosti surovou vodu pro výrobu pit-
né vody nakupovat. A ještě se začí-
ná mluvit, v souvislosti s bojem proti 
suchu, o několikanásobném zdražo-
vání poplatků za surovou vodu, kte-

ré ve svém důsledku zaplatí odběra-
telé pitné vody z veřejných vodovo-
dů. A jak je z grafi ky patrné nejdená 
se o malou částku.
Podíl 26 % z ceny vody nevypadá na 
první pohled nápadně, ale pokud to-
to procento znásobíme objemem roč-
ně fakturované vody (50,522 mil. m3), 
dostaneme výslednou částku odvádě-

nou ročně státu ve výši 1,2 miliardy 
korun! A to nejsou započítány další 
odvody pro stát, jako např. zdravotní 
a sociální pojištění z mezd, které také 
tvoří složku v ceně vody. 
Smysl by samozřejmě mělo, pokud by 
stát tyto vybrané prostředky vracel 
zpět do rozvoje vodního hospodářství. 
Která vodárenská společnost by nepři-
vítala např. podporu zasíťování odleh-
lých, tzn. pro ni ekonomicky nevýhod-
ných lokalit? Nebo se logicky nabízí in-
vestice na ochranu vodních zdrojů a je-
jich kvality… Kvalitu surové vody jako 
nakupované vstupní suroviny pro výro-
bu pitné vody totiž stát u nás vodáren-
ským společnostem negarantuje, takže 
je mnohdy problematická a úprava vo-
dy se pak vzhledem ke stále se zpřísňu-
jícím požadavkům legislativy prodra-
žuje. A nejsou snad vedle protipovod-
ňových opatření žádoucí také investi-
ce státu do opatření k zajištění retence 
(zadržování) vody v krajině? (A pokud 
již zmiňujeme zadržování vody – ne-
mohl by u nás být inspirací němec-
ký propracovaný systém, který moti-
vuje vlastníky pozemků a nemovitostí 
k co největšímu využívání dešťové vo-
dy, namísto jejího odvádění do kanali-
zace a na čistírny odpadních vod? Zvý-
šené náklady provozu čistírny se totiž 
rozpočítávají na nás všechny, připoje-
né a platící…)
Ing. Bronislav Špičák, generální ředi-
tel SVS, doplňuje: „Na pravidelných se-
tkáních s našimi akcionáři podrobně pre-
zentujeme stav vodohospodářského ma-
jetku, jeho životnost, stupeň opotřebení, 
a projekci stavu do dalších let s ohledem 
na vývoj ceny vody. Představujeme pro-
to podrobně cenotvorbu, spolu s vysvětle-
ním fi nancování vodohospodářských sta-
veb s využitím dotací a dopadu na sociál-
ní únosnost ceny vody. Neustále hledáme 
rezervy v ceně vody s cílem zvýšit objem 
obnovy majetku.“

Kam tečou peníze z vodného a stočného?
V poslední (předvolební) době jste mohli v médiích zaznamenat články, 
připomínající privatizaci vodárenství v 90-tých letech a poukazující na to, 
jak velká část vytvořeného zisku končí v zahraničí. Jak je to konkrétně na 
severu Čech? Vlastníkem vodárenské infrastruktury je Severočeská vodá-
renská společnost (SVS), která pronajímá tuto infrastrukturu Severočes-
kým vodovodům a kanalizacím (SčVK). SVS, vlastněná severočeskými měs-
ty a obcemi, ve SčVK drží minoritní podíl (49,9 %) a těsná většina patří kon-
cernu Veolia. Uvádíme fakta, vysvětlující strukturu ceny vody, ale i rezer-
vy, které v ceně vody stále hledáme - i ve srovnání se zahraničím.

v roce 2014 1m3

92,46 Kč s DPH

I CHVÍLE BEZ ELEKTŘINY MOHOU BÝT 
FAJN, KDYŽ O NICH VÍTE PŘEDEM ZAREGISTRUJTE SE A MY 

VÁM VČAS POŠLEME SMS 
O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKÁCH 
ELEKTŘINY

Pokud chcete dostávat informace 
o plánovaných odstávkách elektřiny 
přes SMS nebo e-mailem, zaregistrujte 
se na www.cez.cz/online. Budeme 
vám včas posílat zprávy, abyste nebyli 
zaskočení. 

Máme pro vás nejlepší služby,  
protože vaše energie je na prvním 

Tato služba má pouze informativní charakter a nenahrazuje 
zákonnou povinnost provozovatele distribuční soustavy oznámit 
přerušení dodávek elektřiny. Služba je poskytována společností 
ČEZ Prodej, s.r.o., a to pouze na distribučním území 
ČEZ Distribuce, a. s.
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Krajský radní pro dopravu Jaro-
slav Komínek spolu se zástup-
ci příslušného odboru pokraču-
je v kontrolních cestách do pro-
vozů výrobců nových autobu-
sů, které nasadí krajští dopravci 
v rámci Dopravy Ústeckého kra-
je od ledna 2015. 

Třetí návštěva, předcházející byly ve 
fi rmách SOR Libchavy a IVECO Vy-
soké Mýto,  proběhla ve společnos-
ti Solaris Bus & Coach S.A v polské 
Poznani.
Krajská delegace si prohlédla ce-
lý proces výroby vozidel pro dva 
z dopravců Dopravy Ústeckého kra-
je, společnosti ARRIVA Teplice s.r.o. 
a BusLine a.s. Autobusy Solaris zele-
né barvy v počtu 31 kusů budou od 
ledna 2015 využívat cestující v ob-
lastech Teplicko, Ústecko a Děčínsko. 
Z fl otily zelených autobusů Dopravy 
Ústeckého kraje nabízejí nejvyšší ka-
pacitu míst a nasazovány budou na 
páteřních linkách. 

Sto odborníků 
na 4. Energetickém 

fóru v Ústí n. L.
V Ústí nad Labem proběhl 
6. listopadu 4. ročník konferen-
ce s názvem „Energetické fórum 
Ústeckého kraje 2014“. Akce se 
zaměřila na problematiku evrop-
ské politiky klimatických změn 
a energetiky a související úpravy 
Státní energetické koncepce Čes-
ké republiky. Na konferenci se 
hovořilo i o opatřeních potřeb-
ných pro zajištění fungování fé-
rového trhu s palivy a o podpo-
ře lokálního růstu v Ústeckém 
kraji. Na konferenci dorazilo ví-
ce než 100 hostů z řad zástup-
ců lokální samosprávy, význam-
ných fi rem regionu, médií a poli-
tické reprezentace ČR.
„Ústecký kraj je energetickou zá-
sobárnou celé republiky, proto by 
vládní představitelé i laická veřej-
nost měli mít zájem o jeho úspěš-
ný a trvalý rozvoj. Po fosilních pa-
livech, zemním plynu a elektrické 
energii se letošní ročník Energetic-
kého fóra zaměřuje na problemati-
ku kapalných paliv a mě velice tě-
ší, že jsme akci mohli připravit za 
podpory stěžejních partnerů, kteří 
zde v Ústeckém kraji v daném od-
větví působí,“ řekl hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček.

V pátek 30. října se na Krajském 
úřadu Ústeckého kraje uskuteč-
nil podpis rezervační smlouvy 
se španělským investorem Gon-
varri Corporación Financiera, 
S. L. Společně s hejtmanem Ol-
dřichem Bubeníčkem smlouvu 
za španělskou stranu podepsal 
představitel společnosti Carlos 
Monteagudo Tejedor. 

Firma Gonvarri, která se zabývá vý-
robou komponent pro automobilo-
vý průmysl, chce zkušební provoz 
spustit za rok a zaměstná 125 lidí.
„Velmi vítám, že o obsazení průmys-
lové zóny Triangle je zájem. Vznik 
každého nového pracovního místa 
je v tomto kraji užitečným činem. 
Další investor naváže svým umístě-
ním i výrobním zaměřením na spo-
lečnosti, které se v zóně již zabydle-
ly,“ uvedl hejtman Oldřich Bubení-
ček a současně ujistil představite-
le investora o podpoře ze strany 
kraje. „V příštím roce v zóně vybu-
dujeme další infrastrukturu a zá-
zemí pro investory a jejich zaměst-
nance v podobě Triangle City. Tím se 
zvýší atraktivita zóny. Současně zde 
v příštím roce by měl zahájit staveb-
ní práce dosud největší investor zó-
ny, korejská společnost Nexen Tire,“ 
dodal hejtman.
Podpisem této smlouvy si španělská 
společnost zarezervovala pozemky 

o rozloze 7,64 hektaru pro svůj in-
vestiční záměr vybudovat v severo-
západní části strategické průmys-
lové zóny Triangle závod na přes-
né laserové vyřezávání kovových 
komponentů z ocelových pásů, dá-
le určených pro automobilový prů-
mysl. Výstavba závodu by měla být 
zahájena v prvním čtvrtletí 2015. Se 
spuštěním zkušebního provozu in-

vestor počítá na podzim téhož roku. 
Předpokládaná výše počáteční in-
vestice dosáhne přibližně 247 mili-
ónů Kč. Společnost plánuje vytvořit 
až 125 přímých pracovních míst do 
konce roku 2017.
Společnost Gonvarri patří do evrop-
ského nadnárodního seskupení v ob-
lasti servisních center pro zpracová-
ní oceli, v automobilových součást-

kách a obnovitelných energiích, kte-
rým je Corporación Gestamp. 
Projekt spočívá ve výstavbě a provo-
zu nového výrobního centra, v rámci 
kterého bude investor zajišťovat sub-
dodávku pro společnost Gestamp, 
která již v zóně operuje. Součástí zá-
měru je také speciální zařízení, které 
představuje nejlepší dostupnou tech-
nologii pro laserové 3D řezání.

Nový investor na průmyslovou zónu Triangle

Po podpisu smlouvy s japonským investorem: Carlos Monteagudo Tejedor je třetí zprava, po jeho levici dále hejtman Oldřich 
Bubeníček a radní Ladislav Drlý.

Autobusy Solaris pro Dopravu Ústeckého kraje

Radní Jaroslav Komínek (první zleva) se seznamuje s postupem výroby au-
tobusů Solaris. 

Díla zachycují práci kriminalistic-
kých techniků, technické prostřed-
ky používané v kriminalistice, sto-
py z místa činu, reálné předměty 
i fotografi e vytvořené v laborator-
ních podmínkách. Do soutěže by-
lo zasláno 125 fotografi í od 26 au-
torů. Odborná nezávislá porota vy-
brala padesát fotografi í do expozi-
ce a určila pořadí vítězů. Nejvyšší 
příčku obsadila Jana Charouzko-
vá z Ústeckého kraje, občanská za-

městnankyně krajské policie, se 
snímkem Daktyloskopická stopa 
trochu jinak. Před rokem za ni zís-
kala kromě diplomu také fotoapa-
rát Nikon D3200. 
Padesátka nejlepších fotografií je 
v Regionálním muzeu v Teplicích 
na Zámeckém náměstí vystavena 
až do 14. prosince, a to ve všed-
ní dny od 12 – 17 hodin, o sobo-
tách a nedělích vždy od 10 – 12 
a 13 – 17 hodin. 

Hlasování v anketě Dopravce 
roku 2014 skončilo o půlnoci 
15. listopadu 2014.
 
Cestující vybírali i nejlepšího do-
pravce v kraji, a to vyplněním an-
ketních lístků zveřejněných mi-
mo jiné v novinách Metropol 
a jejich zasláním Krajskému úřa-
du Ústeckého kraje nebo ode-
vzdáním v kancelářích jednotli-
vých dopravců. Stovky lidí využi-
ly i hlasování po internetu. Deset 
vylosovaných výherců získá hod-
notný dar - poukázku na nákup 
elektroniky nebo dárkový balí-
ček Ústeckého kraje. 
Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne 1. prosince v Ústí  
nad Labem, spolu s výherci z řad 
účastníků ankety je zveřejníme 
na krajském webu a ještě před 
Vánocemi v našich novinách. 

Do soutěže se mohly zapojit školy, kte-
ré jsou zřizované Ústeckým krajem. 
Postupně pak získávaly body v jed-
notlivých hodnocených oblastech, na-
příklad v úspěšnosti ve vědomostních 
soutěžích, ve spolupráci s vysokými 
školami a se zaměstnavateli, dále ve 
vydavatelské činnosti, např. za vlastní 
školní časopis, v oblasti vzdělávacích 
kurzů a ve výsledcích ve vzdělávání. 
Peníze školy například na nákupy po-
můcek a další možnosti, jak zlepšit vý-
uku a tím i studijní výsledky svých žá-
ků.  Rada Ústeckého kraje na svém po-
sledním zasedání schválila vyhlášení 
dalšího ročníku soutěže. 

Oceněné školy v soutěži Dobrá 
škola Ústeckého kraje: 

1. Gymnázium, Ústí nad Labem, Ja-
teční 22, ve výši 1 000 tis. Kč,
2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobro-
volců 11, 750 tis. Kč,

3. Střední průmyslová škola, Ústí 
nad Labem, Resslova 5, 500 tis. Kč,
4. Podkrušnohorské gymnázium, 
Most, 400 tis. Kč,
5. Hotelová škola, Obchodní aka-
demie a Střední průmyslová ško-
la, Teplice, Benešovo náměstí 1, 350 
tis. Kč,
6. Gymnázium, Kadaň, 5. května 
620, 300 tis. Kč,
7. Střední škola obchodu, řemesel, 
služeb a Základní škola, Ústí nad La-
bem, 250 tis. Kč,
8. Střední škola technická, Most, 200 
tis. Kč,
9. Vyšší odborná škola ekonomic-
ká, sociální a zdravotnická, Obchod-
ní akademie, Střední pedagogická 
škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, 150 tis. Kč a 
10. Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, 100 tis. Kč.

Teplická výstava 
Kriminalistika ve fotografi i
Putovní výstava Kriminalistika ve fotografi i, která byla vloni otevřena v Mu-
zeu Policie ČR v Praze, se po několika zastaveních ve městech ČR dostala ta-
ké do Ústeckého kraje. Až do 14. prosince je zpřístupněna veřejnosti v pro-
storách Regionálního muzea, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje.  

Nejlepší v soutěži Dobrá škola
U příležitosti setkání všech ředitelů středních škol zřizovaných Ústeckým 
krajem předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová fi nanční šeky pro ví-
tězné školy v soutěži Dobrá škola. Letos ji vyhrálo Gymnázium Jateční Ús-
tí nad Labem, trofej a šek řediteli školy Alfrédu Dytrtovi předal spolu s ná-
městkyní i hejtman Oldřich Bubeníček.

Dopravce 
roku 2014
Ústecký kraj

ÚSTECKÝ KRAJ
ve spolupráci s agenturou FOR a společností ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., uvádí:

Galakoncert se koná pod záštitou 

hejtmana Ústeckého kraje 

a biskupa litoměřického.

Akce se koná za podpory statutárního města 

Ústí nad Labem a Biskupství litoměřického.

Galakoncertem bude provázet herec Jan Šťastný a dále vystoupí soubor 

Linha Singers, smyčcové kvarteto Antic a Ústecký dětský sbor.

33333000. lissstooppaaddduu 222001144 oooodd 1177.0000 hhhooodinnnnnn
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Labem

Předprodej: Informační středisko v Paláci ZDAR a CK FIRO TOUR v OC Forum

Vstupné: 130 Kč
Částka 80 Kč z každé prodané vstupenky bude věnována na opravu varhan v kostele, 
kde se akce koná.
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Téměř sto třicet projektových žádostí zaevi-
doval Úřad Regionální rady v rámci šesti vý-
zev týkajících se infrastruktury v oblasti roz-
voje lidských zdrojů, fyzické a dopravní in-
frastruktury, revitalizace a regenerace a ces-
tovního ruchu. 

Územní pracoviště v Ústí nad Labem a Karlových 
Varech přijala přesně 129 projektů s žádostí o dota-
ce ve výši přes 2 miliardy korun podílu dotace z EU. 
Alokovaná částka je přitom 1, 5 miliardy korun.
Z výzev je patrné, že města, obce i instituce o pe-
níze z regionálního operačního programu sto-
jí a chtějí prostřednictvím svých projektů zvýšit 
kvalitu života a prostředí, v němž lidé žijí.

Celkem bylo podáno 31 žádostí do oblasti 
podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenera-
ce, 16 žádostí do oblasti podpory 1.3 Infra-
struktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 

50 žádostí do oblasti podpory 2.2 Investice 
pro zlepšení fyzické infrastruktury, 12 žádos-
tí do oblasti podpory 2.2 Investice pro zlep-
šení fyzické infrastruktury (malé projekty), 
17 žádostí do oblasti podpory 4.1 Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovní-
ho ruchu a 3 žádosti do oblasti podpory 3.1 
Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního 
a nadregionálního významu.

Nejvíce projektových žádostí podaly na Úřad Re-
gionální rady obce a města, mezi potenciálními 
příjemci podpory ale nechybí ani Ústecký a Karlo-
varský kraj nebo soukromé společnosti. Co se tý-
če konkrétních projektů, s revitalizací veřejného 
prostranství by rád uspěl například městys Slavě-
tín. Ve Vilémově by dotace pomohly s revitalizací 
sportovně rekreační zóny, v kadaňském gymnáziu 
by pak vzniklo multifunkční výukové centrum.

O dotace z ROP Severozápad je velký zájem, během září
a října přijal úřad téměř 130 projektových žádostí

RUSTIKÁLNÍ
&& MÓDNÍ MÓDNÍ

NÁBYTEK
Otevřeno Po-Pá 9.00 - 17.30

So 9.00 - 12.00

Děčín 12, Vilsnice 1
 412 535 359

Teplice, Dubská 815
 732 459 352ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY A MONTÁŽEZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY A MONTÁŽE

www.nabyteknatex.cz

Otev

LEVNÝ
LEVNÝ

Silniční a odtahová služba

UŠÁK

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

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

VYPROŠŤOVÁNÍ
VOZIDELVOZIDEL

ÍÍ

V rámci ekonomického podnikání sá-
zí společnost na důsledné dodržování 
kvality. Řízení celého procesu začíná 
už při výběru dodavatele. Odsouhla-
sení nového výrobce a jeho násled-
ného zařazení mezi stávající portfo-
lio dodavatelů společnosti ADLER pa-
tří mezi klíčové interní procesy, které 
jsou velmi přísné a striktně dodržova-
né. Výrobce je povinen předložit pří-
slušné přísné certifi káty potřebné pro 
výrobu a export. „Pokud tak není scho-
pen učinit, jsou jednání o možné spolu-
práci okamžitě ukončena, nemáme to-
tiž jistotu, že se nejedná o černé výrob-
ny, které se nachází mimo dohled pří-
slušných orgánů“, konstatuje Radek 
Veselý, generální ředitel.
Dalším krokem k dodržení kvality je 
osobní návštěva potenciálního doda-
vatele. Provádí ji ředitel oddělení stra-
tegického nákupu nebo pracovníci 
oddělení kontroly jakosti společnos-
ti ADLER, kteří jsou v Asii nepřetržitě 
fyzicky přítomni. Pořizují rozsáhlou 
fotodokumentaci a důkladnou kont-
rolu nastavených interních procesů. 
Vždy a za každých okolností poža-
dují předložení dokumentace týkající 
se plánování výroby. Díky těmto do-
kumentům lze okamžitě odhalit, zda 
výrobce dodržuje lidská práva včetně 
povinné předepsané přestávky a po-
vinné pracovní doby, k čemuž se za-
vázal svou žádostí o certifi kaci. Jedná 
se o zdánlivé maličkosti, ale právě ty 
v důsledku vypovídají o celkovém sta-
vu továrny. „Právě každodenní přítom-
nost našich zaměstnanců ve výrobních 
továrnách nám umožňuje aplikovat ev-
ropské standardy kvality a vyvíjet sou-
stavný tlak na zlepšování pracovních 
podmínek u našich dodavatelů v Asii,“ 
upřesňuje Aleksandar Alačkov, busi-
ness director. „Například v Bangladé-
ši se potkáváme ve stejné továrně s vý-
robci produktů světově známých retailo-

vých a sportovních značek. Výrobna po 
vzoru Tomáši Bati poskytuje pro své děl-
níky ze vzdálenějších oblastí ubytová-
ní a také základní lékařská ošetření pří-
mo na půdě továrny. Vlastní i certifi kát 
„Fair Trade“, který zaručuje, že každé-
mu rolníku bude vyplacena spravedlivá 
cena za dodanou bavlnu, ze které pak 
produkty vznikají. “ 
Integraci sociálních a ekologických 
hledisek do každodenních fi remních 
činností potvrzuje společnost i člen-
stvím v uskupeních Podnikáme bez 
korupce a Zelená fi rma. ADLER již ně-
kolik let podporuje Onkologické od-
dělení Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem. V letošním roce spo-
jil své jméno s neziskovou organiza-
cí Linka bezpečí a příští rok podpoří 
nový projekt dobročinné organizace 
Dejme dětem šanci. „Společný úspěch 
stavíme na základech společenské od-
povědnosti a soustavném tlaku na zvy-
šování kvality,“ objasňuje jednoduchý 
recept Radek Veselý a dále pokračuje: 
„Odpovědnost, ať už jednotlivce nebo ce-
lé společnosti je základní hodnotou na-
šeho fungování. Zvyšující se kvalita na 
všech úrovních je tím dynamickým prv-
kem našeho rozvoje a pevně věříme, že 
i rozvoje našich obchodních partnerů.“

Úspěch stavíme na základech 
společenské odpovědnosti

Na přelomu letošního roku tomu bude již 15 let, kdy produkt značky ADLER do-
putoval ke svému prvnímu zákazníkovi. Dnes společnost patří mezi přední do-
davatele reklamního textilu ve střední a východní Evropě. Své jméno si buduje 
i na západ od našich hranic. Dlouhodobě vyváží do 13 zemí Evropy, zákaznické 
portfolio zahrnuje více než 60 000 fi rem, primárně z řad reklamních agentur, 
společností zabývajících se potiskem a výšivkou či prodejců pracovních oděvů. 

V poslední době se Ústeckému kraji za 
pomoci agentury Czechinvest daří zís-
kávat zahraniční investory pro průmys-
lovou zónu Triangle v blízkosti Žatce. 
To samé ale nelze říci o východní čás-
ti regionu. V blízkosti dálnice D8 neda-

leko Libouchce začala stavět vědecko-
technický park společnost Nupharo (na 
snímku), avšak po jeho zprovoznění 
bude hlad po nových pracovních mís-
tech trvat dál. Přitom je v této oblasti 
připravena investovat z vlastních zdro-

CPI Park Žďárek: Chceme spolupracovat s místní samosprávou
Ústecký kraj dlouhodobě trápí vysoká nezaměstnanost. Na konci letošního 
prvního pololetí bylo bez práce 10,8 % produktivního obyvatelstva (republi-
kový průměr činil 7,4 %). Proto region a nejvíce postižená města a obce vítají 
všechny příležitosti ke vzniku nových příležitostí, které zaručí jejich rozvoj. 

láním. Podnikatelským záměrem je vy-
budovat zde areál pro lehkou výrobu, 
kompletaci a skladování zboží. Provoz 
odpovídá všem ekologickým normám 
a nebude vytvářet žádné vedlejší pro-
dukty určené k likvidaci. Kromě sníže-
ní nezaměstnanosti je investor připra-
ven poskytnout účinnou fi nanční po-
moc obci Libouchec a jejích součás-

tí prostřednictvím odváděných daní 
z nemovitosti a příjmů, podílet se na 
budování a údržbě místní infrastruktu-
ry a rozvoji obchodu a služeb a tím při-
spět k dalšímu posílení obecního roz-
počtu. Zájem o vzájemnou spolupráci 
investora a nově zvolených zastupitelů 
nadále trvá, stejně jako naděje na nová 
pracovní místa.

jů významná realitní skupina CPI Pro-
perty Group. Jejím záměrem je vybudo-
vat tady CPI Park Žďárek, kde by pravi-
delný měsíční příjem našlo až 1 200 ro-
din z místa i blízkého okolí, především 
uchazečů o zaměstnání registrovaných 
na Úřadu práce v Ústí nad Labem, pří-
padě v Děčíně a v Teplicích, odkud je 
sem dobré spojení veřejnou i individu-
ální dopravou. Nabídka bude lukrativ-
ní i pro mladé lidi se základním vzdě-
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BMW ŘADY 3 SEDAN S PAKETEM JOY.

ZA 14 318 Kč BEZ DPH/MĚSÍC.*

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

Pořiďte si BMW 320d xDrive Sedan s paketem JOY obsahujícím bohatou volitelnou výbavu zdarma prostřednictvím Operativního leasingu 
s 0% akontací, kompletním pojištěním a balíčkem servisních služeb BMW Service Inclusive, který je součástí měsíční splátky 14 318 Kč bez DPH.*

*Nabídka Operativního leasingu pro BMW 320d xDrive Sedan s paketem JOY s pořizovací cenou 842 975 Kč bez DPH, za podmínek 0% akontace, 36 měsíců, 15 000 km/rok obsahuje povinné ručení, 
havarijní pojištění, GAP, skla a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň 
a koncesionářský poplatek. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management CZ, a.s. Ceny jsou kalkulovány 
bez DPH, při kurzu 26 Kč/EUR. Příkladová kalkulace je určena pro plátce DPH, kalkulaci pro neplátce připravíme na požádání. Nabídka platí do 31. 12. 2014.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 3 Sedan: 4,1–8,2 l/100 km, 109–193 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 3
Sedan

www.autogral.cz

Od padesátých let minulého stole-
tí se účinky hyperbarického kyslí-
ku na lidský organismus již prově-
řují vědeckými metodami. Hyper-
barická oxygenoterapie se tak vy-
pracovala na základní součást řady 
léčebných postupů. Neškodí, proto-
že není chemická. Účinky a vhodné 
diagnózy této metody nám přiblížil 
MUDr. Peter Kriška, který ji společně 
s manželkou Zdeňkou ve společnos-
ti ALMEDEA v Ústí nad Labem pro-
vozuje.
Terapie je založena na jednoduchém 
fyzikálním principu, kdy v hyperba-
rické komoře dochází k postupnému 
zvýšení tlaku na 1,4 baru. To je to-
lik, jako kdybychom se ponořili do 
14 metrové hloubky pod vodní hla-
dinu. Přitom se při vdechování čis-
tého kyslíku v tělesných tekutinách 

rozpustí mnohem víc kyslíku, než za 
atmosférického tlaku. Tím se dosáh-
ne jeho mnohem vyšší dostupnosti 
ve všech tělesných tkáních a životně 
důležitých orgánů, a to bez poškoze-
ní. Kyslík, rozpuštěný v plazmě, se 
dostane i k buňkám, kam se vlivem 
zranění či nemoci červené krvinky 
nedostanou.
Uvedená fakta již sama předurču-
jí, pro které diagnózy je hyperba-
rická oxygenoterapie určena. Doká-
že zachránit život při otravách oxi-
dem uhelnatým, kesonové nemoci 
potápěčů, při plynaté sněti či cel-
kové sepsi (otravě krve), kdy bak-
teriální infekce postihne celé tělo. 
Současně je významnou podpůr-
nou léčbou u řady dalších onemoc-
nění. Velmi dobré jsou její výsledky 
u nedokrevnosti – ischemické ne-

Léčba v přetlakové kyslíkové komoře se rozvíjí
Metoda hyperbarické oxygenoterapie není úplnou novinkou. V padesá-
tých letech minulého století bylo dýchání pro lidský organismus tolik 
potřebného kyslíku v hyperbarickém prostředí módní záležitostí. Do té-
to doby byly o účincích metody jen empirické znalosti.

moci dolních končetin, u cévních či 
neurologických komplikací diabe-
tu, zejména k podpoře hojení dia-
betických defektů. Výrazně urych-

luje hojení infi kovaných a drtivých 
poranění a úrazů, hojení popálenin, 
dobrý je efekt při léčbě bércových 
vředů. Tato metoda významně pod-

poruje regeneraci tak citlivých or-
gánů, jako je sítnice oka nebo vnitř-
ní ucho. Hyberbarická oxygenotera-
pie výrazně urychluje také hojení 
ran po operacích, zvyšuje obrany-
schopnost organismu a zlepšuje vý-
živu kůže i podkoží.
Tato metoda se dále rozvíjí mílový-
mi kroky a přibírá další indikace. 
V USA už ji používají například při 
terapii Parkinsonovy nebo Alzhei-
merovy choroby. Seznam diagnóz 
pro léčbu v hyperbarické komoře vy-
dalo Ministerstvo zdravotnictví ČR 
a tato léčba je plně hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění.
 Text a foto: Metropol

Kontakt:
Hyperbarická oxygenoterapie
Mezní 19, Ústí nad Labem
tel. 775 366 036
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

dovolte mi dnes malé osobní vy-
znání z nedávných prožitků. Po-
prvé v životě, za bílého dne, na-
vštívil můj byt zloděj. Stačil mu 
k tomu šroubovák a možná i tro-
chu sebezapření, aby dostál své-
mu cíli: Přijít zadarmo k cizím vě-
cem, na kterých se nijak nepodílel 
a neměl k nim žádný vztah. Pro-
stě se hodily k zpeněžení. Nebu-

du popisovat, jak po jeho řádění 
místnosti vypadaly. 
Podruhé, pouhé čtyři dny nato, zmi-
zelo v noci z ulice zaparkované auto. 
Můj spolehlivý  kamarád, s kterým 
jsem toho hodně prožila. Ano, tekly 
slzy, nejhorší ale byla bezmoc a po-
myšlení, že se něco podobného mů-
že kdykoli opakovat.  Pomohli přáte-
lé, bez kterých bych situaci psychic-
ky těžko zvládla. Obou případů se 
ujali policisté, kteří usvědčili pacha-
tele během 14 dní. Díky za to! Přes-

to jsem vnitřní klid a pohodu dosud 
nenalezla a určitě to bude ještě ně-
jakou dobu trvat.
A proč to píšu? Vím, nejsem ani prv-
ní ani poslední, komu se něco po-
dobného stalo. Naše společnost je 
nemocná, slušní lidé se musí pod-
řídit lumpům. Přichází předvánoč-
ní doba, a to bývají tradiční žně pro 
zloděje a kapsáře. Dejte si na ně po-
zor, ať netrávíte adventní čas na po-
licejních služebnách, ale v kruhu 
svých blízkých.

To vám za celý tým tvůrců dnešního 
vydání přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

www.ozp.cz

Asistenční
služba OZP
Doktor na telefonu nonstop

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

Nová Kia Sportage  
s programem 777 
se zvýhodněním  
až 165 000 Kč

ACME neveřejná doprava Odvoz objednávejte:

PO - PÁ od 7:00 do 15:00 na

tel.: 475 216 331, 475 216 582

Ve všední dny po 15. hodině, 

v sobotu, neděli a ve svátek

volejte na tel.: 774 410 715
telefon: 475 216 331, 475 216 582
mobil:  775 261 110, 777 612 654
e-mail: info@acmepece.cz 

www.acmepece.cz

Přeprava klientů
do zdravotnických zařízení a zpět
Na  základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme 
se rozhodli rozšířit naše služby o  přepravu klientů 
k  lékaři, rehabilitace a  do  jiných zdravotnických zařízení. 
(Neprovádíme převoz ležících klientů.)

Řidič  Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření 
odvézt zpět domů. Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně, 
zdravotní pomůcky ve zdravotnických potřebách, apod.

Přeprava není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Cesta ke klientovi je zdarma!

acme inzerát 246x47 mm.indd   1 13. 11. 2014   9:14:54

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
10.00-17.00H 
• VÁNOČNÍ TRH S UKÁZKAMI ŘEMESEL
•  VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

S DIVADLEM NAVENEK
• ADVENTNÍ VÝROBNA DDM ŠUPLÍK
• DOMÁCÍ MINIZOO
• „OTEVŘENÍ JEŽÍŠKOVY POŠTOVNY“

13.00H ZAHÁJENÍ ADVENTU 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU 
KLEMENTA SLAVICKÉHO

14.00H  KDYŽ NÁM CHCÍPNUL PES 
(VYSTOUPENÍ DIVADLA NAVENEK)

15.00H JAK ANDĚLÉ ZDOBILI A ZLOBILI 
(VYSTOUPENÍ DIVADLA KVELB)

16.00H VYSTOUPENÍ ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA 
SLAVICKÉHO

16.30H  KDYŽ NÁM CHCÍPNUL PES
(VYSTOUPENÍ DIVADLA NAVENEK)

PROGRAM NA BALKONĚ 
KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
17.00H
•  VYSTOUPENÍ ZAKLADNÍ UMĚLEC-

KÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO
•  PŘEDÁNÍ HORNICKÉHO SVĚTLA 

SV. BARBORY KRUŠNOHORSKÝ-
MI HAVÍŘI

•  ROZSVÍCENÍ PRVNÍ SVÍČKY 
NA ADVENTNÍM VĚNCI

NA ZÁVĚR PROGRAMU 
OHŇOSTROJ A SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER:FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER:
18.00H BOHOSLUŽBA SLOVA A ŽEHNÁNÍ 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ (každý zájemce o po-
žehnání si může přinést svůj věnec)
18.30H ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ a VÝKLAD 
K MALBÁM, které byly v posledních dvou le-
tech odhaleny na klenbě klášterního kostela 
• Během bohoslužby a na závěr progra-
mu zazní adventní písně v podání členů 
souboru Stella Nova

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA POŘADATELEM

V RÁMCI AKCE POJEDE ZVLÁŠTNÍ „MIKULÁŠSKÝ VLAK“ DO KADAŇSKÉHO ROHOZCE

A D V E N T
V KADANI

29. LISTOPADU 2014

Virtuální prohlídky
Ústí nad Labem | Cestu k nejzajíma-
vějším nebo běžně nepřístupným par-
tiím elektráren nabízí pokračování 
úspěšných virtuálních prohlídek pro-
vozů Skupiny ČEZ. Také jeden ze sym-
bolů Ústí nad Labem – vodní elektrár-
nu Střekov si již můžeme prohlédnout 
virtuálně, a to na webové adrese http://
virtualniprohlidky.cez.cz/cez-strekov/
„Věřím, že tato prohlídka bude příjemným 
oživením pro ty, kteří už exkurzi na Střeko-
vě absolvovali a současně i pozvánkou pro 
ostatní,“ říká vedoucí provozu elektrárny 
Střekov Milan Machata. Každou středu 
počínaje 29. říjnem nabízí stránka http://
www.cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/
index.html premiéru virtuální prohlídky 
jedné z pěti lokalit. Virtuálně se již mů-
žeme projít vodní elektrárnou Orlík, Stře-
kov a cyklus v týdenních intervalech po-
kračuje Smart regionem Vrchlabí, přečer-
pávací elektrárnou Dlouhé Stráně a ja-
dernou elektrárnou Dukovany. (od dop.)

I přes nepřízeň počasí zavítalo 
na dva tisíce návštěvníků o stát-
ním svátku 28. října do areá-
lu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst 
Mostu a Litvínova na DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ, a to k 113. výro-
čí dopravy na Mostecku.

Návštěvníci si mohli prohlédnout 
vozový park, kde byly k vidění na-
příklad sanitní vozy, tramvaje, sou-
časné autobusy nebo i ten, který jez-
dil před padesáti lety. „Na své si přišli 
děti i dospělí, pro které byly připrave-
ny soutěže, oceněno bylo celkem de-
set výherců“, přiblížil ředitel doprav-
ní podniku Marcel Dlask. Velký zá-
jem byl zejména o ukázku činnosti 
psů Městské policie Most a techni-
ky dopravního podniku s možnos-
tí svezení zdvihací plošinou. Připra-

vena byla také ukázka práce Hasič-
ského záchranného sboru, Policie ČR 
a formulí a motokár HKC racing ne-
bo naučná akce BESIP pro malé i vel-
ké návštěvníky. „Lidé také ocenili vý-
robu čipových karet na počkání a zce-
la zdarma“, upřesnil ředitel doprav-
ního podniku Marcel Dlask. (od dop.)

Den otevřených dveří se vydařil


