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Dominik Feri, 
narozen 11. 7. 1996 Od roku 1998 žije v Teplicích, studuje zdejší gymnázium, do zastu-
pitelstva kandidoval jako nezávislý za TOP 09. V květnu ho čeká maturita, po prázd-
ninách nastoupí na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Učí se anglicky, ně-
mecky a rusky.

Jsem optimista
Je nejmladším radním v České republice. Čeká ho maturita, nedávno úspěšně složil přijímací zkoušky na vysokou školu. 
Proč vstoupil do politiky, kde čerpá zkušenosti a čeho chce osmnáctiletý Dominik Feri z Teplic dosáhnout?

 Vaši vrstevníci mívají obvykle jiné 
zájmy, než zrovna politiku? Proč se 
zajímáte o veřejné dění a co vás ved-
lo ke kandidatuře do zastupitelstva?
Už několik let se zajímám o teplickou 
historii a před pár lety jsem založil na 
Facebooku populární stránku Teplitz-
Schönau, kolem níž se vytvořila po-
měrně početná komunita. Nadto jsem 
aktivní i kolem klubu Božák a projek-
tu Platforma B. A když se člověk něče-
mu takto věnuje a pracuje s aspektem 
města, přirozeně ho to pak svede ke ko-
munální politice, protože to je ta cesta, 
díky níž se dají ideje realizovat snáze. 

 Jak se v roli radního vedle ostří-
lených matadorů cítíte a berou vás 
vážně?
Velkou pomocí je mi především to, že 
nejsem v radě nováčkem sám. Z devíti 
radních na stejném místě seděli v mi-
nulém volebním období pouze tři, tu-
díž se učím společně s ostatními. A že 
je hodně se co učit. Zdali mě berou 
vážně? Mám dojem, že ano. Snažím 
se hodně diskutovat. Je to nutné. Přeci 
jen, jsem o 20 let mladší než další rad-
ní a dokonce o 50 než primátor. Ná-
hled na mnoho věcí máme zcela od-
lišný, ale i přesto v radě až překvapivě 
dobře funguje synergie. 

 Co máte konkrétně na starosti a jak 
se na zasedání rady připravujete?
V Teplicích nemáme v radě přímo roz-
dělené gesce, ale každý se specializuje 
přirozeně na to, co ho zajímá a v čem 
pracuje. V mém případě je to přede-
vším kultura, veřejný prostor. Dlouho-
době mě zajímá historie města a vztah 

občan-město. Silně vnímám genius lo-
ci a snažím se mým entusiasmem naka-
zit i ostatní. Radu máme každé tři týd-
ny. Obvykle bývá na programu zhruba 
60 bodů, k nimž dostáváme v předstihu 
materiály. Těch jsou stovky stran a vždy 
mi to zabere několik hodin, než se jimi 
proberu. U bodů, které jsou například 
majetkoprávně složitější, strávím dlou-
hou dobu, stejně jako o nich dlouho dis-
kutujeme při samotném jednání.

 Jak budete všechno zvládat při do-
jíždění na univerzitu?
Vybral jsem si práva a tyhle znalosti 
v budoucnu v komunálu jistě upotře-
bím. Myslím, že dosavadní občanská 
aktivita mi dala dobrou školu, zejména 
co se schopnosti obstát v diskusi týče. 
Na to, jak to zvládnu od podzimu, jsem 
zvědav. Neměl by to ale být problém. 
Beztak plánuji být v Teplicích každý tý-
den, tudíž se budu moci nejen účastnit 
všech porad a zasedání, ale ani neztra-
tím kontakt s Tepličany.

 Zbývá vám čas na koníčky? Co 
vás baví?
Mým velkým koníčkem je regionál-
ní historie a sbírání starých fotogra-
fi í Teplic. Nádavkem i sám fotografuji 
a přispívám do okresního archivu. Tak 
si uchovám, jak se právě teď v Teplicích 
žije i do budoucna. Rád chodím po ho-
rách, vždycky, když se vracím odněkud 
domů, vítá mne klenba Krušných hor. 
Miluji jazz a taky jej na piano hraji. Ko-
níčky mám docela diverzifi kované, ne-
upínám se k jednomu. 

 Kdo vám nejvíc fandí?
Přijde mi, že paradoxně starší lidé. 

Zprostředkovávám jim skrze Facebook 
exkurz do Teplic jejich mládí. Jsou rá-
di, že to někoho z mladých zajímá. 
Hodně mě baví se s někým zapovídat 
o starých Teplicích. Třeba jeden starší 
pán jen tak vzpomínal na to, kam cho-
díval na pivo a kde co bylo, a já to živě 
viděl před očima na starých fotogra-
fi ích. Mladší zatím čekají, co zvládnu. 
A asi je i zajímá, co na radnici vlastně 
dělám. Snažím se o tom na Facebooku 
své okolí informovat a veřejnost tak 
zapojit do dění.

 Čeho chcete v životě dosáhnout?
Především chci vystudovat práva, vrá-
tit se do Teplic a založit tu rodinu. Ne-
bojím se, že by mě silný vztah k domo-
vu opustil. Myslím, že i dál budu ob-
čansky a kulturně angažovaný. Mým 
dlouhodobým cílem je, aby Teplice vy-
padaly jako před poválečným odsu-
nem. Ne vizuálně, nýbrž již zmíněným 
přístupem jejich obyvatel, kteří jsou na 
město hrdí a zajímají se o něj.

 Zjevem působíte poněkud exoticky. 
Není to někdy spíš na překážku?
Zatím se mi potvrzuje, že je to spíše 
ku prospěchu. Lidé mě hned pozna-
jí a spojí si mě s tím, že jsem z radni-
ce. Zdá se, že je samotné baví se mnou 
mluvit. Jsem mladý a necítí ke mně 
žádný ostych. Zeptají se na cokoliv a já 
se jím snažím dát odpověď nebo je pře-
směrovat na někoho, kdo jim pomůže. 
Tahle role spojovníku mezi veřejnos-
tí (zejména mladými lidmi) a radnicí 
mě baví a do budoucna by to mohl být 
funkční model.

Text: Metropol, foto: archiv 
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PROJEKT „PODPORA STANDARDIZACE
ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V CHOMUTOVĚ“

CZ.1.04/3.1.03/C2.00117

Statutární město Chomutov obdrželo dotaci z výzvy C2 zaměřenou na podporu 
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na projekt pod názvem 

„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí  v Chomutově“, 
jehož realizace probíhá od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

Prostřednictvím klíčových akti vit, jejichž realizace je v plném proudu, 
dojde k naplnění hlavního cíle projektu, který směřuje ke zlepšení kvality výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí  na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  v Chomutově podporou implementace 
a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí .

Statutární město Chomutov * Odbor sociálních věcí * Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Zborovská 4602 * 430 28 Chomutov * telefon: 474 637 144 * www.chomutov-mesto.cz 

Odtahová služba UŠÁK 
už 25 let pomáhá, 

ve dne v noci, v létě v zimě, 
přijet pro vás neváhá.www.odtahteplice.cz

Silniční a odtahová služba

NONSTOP  tel. 602 287 065NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN tel.................................. 6OOOOOOOOP 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222287 0000000000006666665602 

UŠÁKUŠÁK

Pokud soud uzná opakované volby 
v Bílině za platné, máme již připra-
venou koaliční smlouvu mezi třemi 
vítěznými subjekty. Podmínkou koa-
ličních partnerů bylo, abych se stal 
starostou. Souhlasil jsem a budu 
pracovat jako neuvolněný. Na pozici 
první místostarostky navrhli Nezá-
vislí v Bílině Mgr. Veroniku Horovou 
a druhou místostarostkou by by-
la Mgr. Zuzana Bařtipánová z hnu-
tí ANO 2011.  Hned po ustavujícím 
zasedání, kde bude zvoleno vedení 
města, výbory zastupitelstva a deví-
tičlenná rada, je třeba připravit roz-
počet pro rok 2015, aby mohlo být 
ukončeno rozpočtové provizorium, 
dále je nutné zřídit samostatný od-
bor, který bude řídit školství, kul-
turu a sport a pustíme se do analý-
zy činnosti a ekonomiky Kulturního 

centra Kaskáda. Úkolů je před námi 
mnoho, dáme se do práce hned po 
rozhodnutí soudu, protože nemůže-
me už dál ztrácet čas.  (met)

lídra vítězné strany opakovaných voleb do městského zastupitelstva, 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka: 

Kdo bude vládnout v Bílině a co patří k prioritám?

Tržnice 
Zahrady ech

tradi ní prodejní výstava
8. 4.–12. 4. 2015

www.zahrada-cech.cz

inzerát 90x128 mm.indd   1 6. 2. 2015   11:00:11

Primátorem byl zvolen Daniel Černý 
(PRO Chomutov), prvním náměstkem 
Marek Hrabáč (ANO 2011) a druhým, 
neuvolněným náměstkem se stal Ma-
rian Bystroň (PRO Chomutov). 
V současné době je pro vedení měs-
ta nejdůležitější ukončit rozpočtové 
provizorium, což by se mělo stát na 
zastupitelstvu 30. března. Současní 
radní již návrh rozpočtu schválili, 

připravený je jako vyrovnaný v cel-
kové výši 1 347 655 000 korun. No-
vé vedení se současně věnuje orga-
nizacím, které jsou v majetku města 
a personálnímu obsazení jejich sta-
tutárních orgánů.
Metropol se zeptal, zda bude řízení 
města v něčem jiné, než v předchozím 
období. Primátor Daniel Černý: „Určitě 
ano, předchozí vedení zaspalo, máme čty-

ři měsíce skluz a do práce jsme se pusti-
li s vervou“. Marek Hrabáč: „Město chce-
me řídit trochu jako fi rmu, což je pro na-
še organizace poněkud nezvyklé, jak se 
ukazuje například v Městské policii, kde 
právě probíhá kompletní audit“. Marian 
Bystroň: K nejdůležitějším úkolům kro-
mě rozpočtu patří dostat všechny obchod-
ní společnosti řízené městem pod přímou 
kontrolu“. Text a foto: Metropol

Statutární město Chomutov má nové vedení
Chomutov | U oválného stolu pracovny primátora statutárního města Chomutov se novinářům ve středu 
11. března představilo nejužší vedení vzešlé po opakovaných komunálních volbách. 

Daniel ČernýDaniel Černý Marek HrabáčMarek Hrabáč Marian BystroňMarian Bystroň

Každý den na výběr ze 7 chodů, 
od křupavých salátů, delikátních předkrmů, 
chutných polévek až po speciality 
české kuchyně v ceně od 99 Kč. 

Benada Restaurant
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

tel.: +420 270 004 170
www.benadarestaurant.com

Přijďte ochutnat 
Denní menu v restauraci Benada!

Polední 

menu již od

99Kč.

Stále svěží informace
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Stane se tak díky těžební společnosti Vr-
šanská uhelná, spojené se jménem Pav-
la Tykače, která pomůže 4,2 miliony ko-
run s modernizací mostecké porodnice. 
Darovací smlouvu podepsali 9. března 
zástupci Vršanské uhelné, a. s. a Kraj-
ské zdravotní, a. s., pod kterou Nemoc-
nice Most spadá. Prostor k tomu posky-
tl Ústecký kraj, který je jediným akcio-
nářem KZ, a.s. 

„Zázemí pro slavnostní chvíli podpisu smlou-
vy jsme poskytli velmi rádi. Vždyť Ústecký 
kraj s Vršanskou uhelnou spolupracuje le-
tos už pátým rokem. Vážíme si toho, obzvlášť 
při podpoře zdravotnictví. Chceme pro obča-
ny vybudovat co nejlepší kvalitní a dostup-
nou zdravotní péči,“ řekl hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček. 
„Zájem o zlepšování stavu mostecké nemoc-
nice souvisí s naší trvalou snahou pomáhat 
regionu tam, kde to nejvíce potřebuje. Nejen 
pro naše zaměstnance a jejich rodiny, kte-
ří péče mostecké nemocnice využívají, ale 
i s ohledem na to, že toto zařízení patří v ně-
kterých oborech mezi ta spádová,“ uvedl Vla-
dimír Rouček, generální ředitel Vršanské 
uhelné. 
Dar společnosti Vršanská uhelná, a. s. roz-
šíří právě probíhající rozsáhlou rekonstruk-
ci mostecké nemocnice v hodnotě 157 mili-
onů korun. Porodnice a její sály jsou v sou-
časné době v náhradních prostorách právě 
v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ne-
mocničních pavilonů. „Prostředky od Vršan-
ské uhelné nám umožní celkovou rekonstrukci 
včetně významných dispozičních změn a cel-
kové modernizace porodnice, ve které se bě-
hem 40 let narodilo přes 40 tisíc dětí. Jde o vel-
kou částku a zásadní pomoc pro mosteckou 
nemocnici. Přístup Vršanské uhelné je možné 
označit za příkladný,“ uvedl předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří No-
vák. „Celková rekonstrukce mostecké nemoc-
nice je s ohledem na stáří budov a jejich in-
frastruktury nutností. V podstatě se jedná 
o první akci takového rozsahu od výstavby 
nemocnice před 40 lety a je dobře, že se Vr-

šanská uhelná svým způsobem zapojila do té-
to aktivity,“ uvedl generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s. Petr Fiala.
Vršanská uhelná, a. s. pomohla mostecké 
nemocnici již v roce 2014, kdy bylo za 1,5 
milionu korun nakoupeno přístrojové a dal-
ší vybavení. Oddělení rehabilitace díky tomu 
mohlo rozšířit své možnosti péče o pacien-
ty v podobě vakuo-kompresní terapie a léka-

řům chirurgického oddělení doslova uvolnil 
ruce při operacích retraktorový systém, na-
hrazující tzv. „háky“, což je přínosem zejmé-
na u delších operací. Laparoskopickou pum-
pu a další drobné vybavení mají k dispozici 
na urologickém oddělení. V neposlední řadě 
umožnily darované finanční prostředky ob-
novit zastaralé vybavení na oddělení tuber-
kulózy a respiračních nemocí.

Darovací smlouvu za donátory podepsali zleva Vladimír Rouček, generální ředitel a Petr Antoš, předse-
da představenstva Vršanské uhelné, a. s. Na straně obdarovaných smlouvu stvrdili Jiří Novák, předseda 
představenstva spolu s Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ved-
le Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, se slavnostního podpisu darovací smlouvu zúčastnil 
také Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana, v jehož gesci je oblast zdravotnictví. Přítomen byl rov-
něž Jan Paparega, primátor statutárního města Most. 

Mostecká porodnice projde komplexní rekonstrukcí
Stávající stav:
Oddělení porodnice s porodními sály je v sou-
časné době mimo provoz v souvislosti s probí-
hajícími stavebními pracemi v objektu (zatep-
lení, výměna oken). Dispoziční řešení z doby 
před 40 lety neodpovídá požadavkům moder-
ní medicíny 21. století. V době realizace neby-
la například uvažována přítomnost otců při 
porodu. Po stavební stránce jsou v porodnici 
především dotčeny povrchy konstrukcí. Pod-
lahy jsou odpovídajícím způsobem opotřebo-
vané, stejně jako obklady stěn.  Vzduchotech-
nické zařízení není již několik let funkční, elek-
trická instalace neodpovídá svým provedením 
platným normám a zásadám. Operační svíti-
dla jsou v porodních boxech na hranici morál-
ního zastarání a je požadována jejich výměna. 
Zdravotní technika odpovídá době provozu, 
zvláště počet sociálních zařízení není v sou-
časné době vyhovující.

Budoucí stav:
Úpravy dispozice řeší vybudování vstupního 
fi ltru na postačující úrovni pro příchozí pra-
covníky a otce, kde jsou k dispozici šatny a so-
ciální zařízení se sprchami. Dále je rozšířeno 
sociální zařízení v lůžkové části před porodní-
mi sály. Rovněž je upravena komunikace mezi 
částmi porodnice osazením dveří pro omezení 
přístupu do porodní části. Ve stavební části bu-
de provedena renovace svislých a vodorovných 
povrchů. V porodních boxech a operačním sále 
bude položena elektrostaticky vodivá podlaha. 
Provede se osazení nových dveří a výměna stá-
vajících dveří. V operačním sále bude osazen 
strop do čistých prostorů. Pro porodní prostory 
bude instalována samostatná vzduchotechnic-
ká jednotka pro úpravu kvality vzduchu v té-
to části. Bude zajištěno odvětrání sociálních za-
řízení v lůžkové části u porodních boxů. Elek-
trická instalace bude zcela rekonstruována dle 
platných předpisů. V porodních prostorech se 
zřídí elektrostaticky vodivá podlaha. Bude vy-
užit stávající náhradní zdroj nemocnice. Ope-
rační svítidla mají vlastní náhradní zdroj a jsou 
napájena malým napětím. Zdravotní technika 
předpokládá výměnu všech zařizovacích před-
mětů, ve sprchách se osadí keramické sprchové 
vaničky s protiskluzovým povrchem.
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 Vraťme se do historie. Kdy a jak 
proběhla privatizace společnosti?
V prvé řadě je důležité oddělit založe-
ní Severočeské vodárenské společnos-
ti (SVS) a privatizaci státního podni-
ku Severočeské vodovody a kanalizace 
(SčVK). Nezasvěcený čtenář by se mo-
hl na základě neúplných nebo zavádě-
jících informací domnívat, že jsme za-
hraničním společnostem nepromyšle-
ně prodali podíly ve vodárenské spo-
lečnosti, a tak jim umožnili odvádění 
zisků do zahraničí. Jak to tedy bylo 
u nás na severu Čech? Zjednodušeně 
takto: SVS vznikla oddělením vodo-
hospodářského majetku od tehdejší-
ho státního podniku SčVK a násled-
ně byl státní podnik SčVK převeden 
na akciovou společnost a proběhla je-
ho privatizace. Vznikl zde tedy vlast-
ník vodohospodářské infrastruktury 
SVS a soukromý provozovatel SčVK. Je 
důležité zopakovat, že se jednalo o stá-
tem řízenou privatizaci. Za privatizací 
SčVK tedy nestála SVS, ani její akcio-
náři, starostové severočeských měst 
a obcí, ale stát.
SVS  byla založena k 1. 10. 1993 Fon-
dem národního majetku. Vlastnímu za-
ložení společnosti předcházela jednání 
severočeských měst a obcí, které se roz-
hodly do zakládané SVS vstoupit. V zá-
ří 1993 Fond národního majetku v Pra-
ze vydává zakladatelskou listinu SVS. 
Zakládajících akcionářů bylo tehdy 424 
měst a obcí. Byly potvrzeny základní 
principy vznikající společnosti a těmito 
principy se společnost řídí po celou do-
bu své existence. Jsou to: jednotná so-
lidární cena, vkládání zisku do majet-
ku společnosti, rozhodování pomocí ra-
cionálních ekonomických metod, a udr-
žení sociálně přijatelné ceny vody. SVS 

při svém založení neměla po privatiza-
ci státního podniku SčVK v nově vznik-
lé akciové společnosti SčVK zcela žád-
ný podíl a tudíž žádnou kontrolu nad 
provozem. Tento stav se jí nakonec dí-
ky předchozím vedením SVS podařilo 
změnit a navýšit až do stavu, který pla-
tí dnes. 

 Kdo je akcionářem Severočeské vo-
dárenské společnosti a jaké území ob-
hospodařuje?
Akcionáři SVS je 458 měst a obcí, a dle 
stanov ani nikdo jiný být nemůže. Jsme 
největší vodárenskou společností v Če-
chách i v širším středoevropském regi-
onu, co do rozlohy regionu působnosti, 
který pokrývá kraj Ústecký a podstat-
nou část Libereckého kraje. Jde o úze-
mí o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 
9% plochy státu, kde žije 1,172 milio-
nu obyvatel.

 Které faktory obecně ovlivňují ce-
nu vodného a stočného? 
Cena vody je vnímána velmi citlivě, 
proto se SVS snaží veřejnosti opakova-
ně přiblížit složitou problematiku tvor-
by ceny vody, a to jak na webu naší 
společnosti, tak celou řadu vysvětlují-
cích článků. Při kalkulaci ceny vody je 
nutné přihlédnout k řadě faktorů. Tak 
neoddiskutovatelným trendem je po-
kles spotřeby vody – z cca 160 l/os./
den (1993) na 80 l/os./den, který je dán 
především útlumem průmyslu, nejen 
ve smyslu uzavírání provozů pivovarů 
apod., ale především v tom, že se stává-
me krajem „montoven“, které využívají 
vodu jen pro hygienické potřeby svých 
zaměstnanců. Dalším faktorem je pak 
celkový počet obyvatel, který nestoupá, 
obyvatelé jen migrují v rámci regionu 
SVS do oblastí s nižší hustotou osíd-
lení, čímž roste nákladovost na při-

pojení 1 obyvatele, protože zároveň 
rozsah majetku SVS od vzniku spo-
lečnosti v roce 1993 výrazně vzrostl: 
u vodovodů o 25 % na cca 8 900 km, 
u kanalizací o 56 % na 3900 km, u čistí-
ren odpadních vod o 232 % na 196. SVS 
je a chce i nadále být zodpovědný vlast-
ník, který neopomíjí průběžnou tvor-
bu zdrojů na obnovu svěřeného majet-
ku a do obnovy výrazně investuje. Přes 
veškerou snahu jsme v situaci, kdy ma-
jetek nadále stárne. Důsledkem histo-
ricky podinvestované obnovy je to, že 
65 % vodohospodářského majetku je 
dnes daleko za svou životností a na je-
ho celkovou obnovu by bylo za součas-
ného tempa obnovy zapotřebí až 133 
let. Navíc tempo obnovy majetku se 
zbrzdilo v období, kdy jsme po vstupu 
do EU museli prioritně splnit legislativ-
ně dané požadavky na čištění odpad-
ních vod (jednalo se o investice ve výši 
4,6 mld. korun). SVS má zájem nadále 
udržet princip solidarity, kdy platí stej-
ná cena pro obyvatele na celém území 
působnosti SVS bez ohledu na skutečné 
náklady v daném místě.
V rámci našich kalkulací však stá-
le klademe důraz na udržení sociální 
únosnosti ceny vody, která podle Svě-
tové zdravotnické organizace (WHO) 
představuje 2% z čistých příjmů domác-
ností (které vztahujeme podle statistic-
kých údajů pro severní Čechy). Zároveň 

na jednáních se svými akcionáři hledá-
me rozumnou míru obnovy svěřené-
ho majetku. Na tomto principu nehod-
láme nic měnit a garantujeme, že cena 
vody SVS bude trvale pod hladinou so-
ciální únosnosti. Možná byste se měli 
jít zeptat na sociální únosnost k ener-
getikům a plynařům. Musíme si trochu 
rýpnout do ostatních síťařů, neboť mě-
síční náklady na elektřinu či plyn jsou 
násobně vyšší a nikdo jim neklade otáz-
ky jako vy teď tady. Já např. platím mě-
síčně 2.200,- Kč za elektřinu, 2.000,- Kč 
za plyn a za vodné stočné 750,- Kč, a to 
si uvědomte, že platíte dvě služby (dvě 
trubky) - přívod pitné vody a odvod od-
padní vody. To je jen pro srovnání, ale je 
dobře, že jste tu a kladete tyto otázky.

 Proč je cena v severních Čechách 
jedna z nejvyšších v zemi?
Protože si žebříčky cen vody sestavu-
jete vy novináři. SVS nestanovuje cenu 
vody podle toho, aby se „dobře umísti-
la“ v žebříčku, ale řídí se principy pé-
če řádného hospodáře. Musíme se cho-
vat zodpovědně vůči majetku, ale zá-
roveň hledíme i na sociální stránku 
věci. Neustále mezi těmito protichůd-
nými náhledy na cenu vody, jako zdro-
ji fi nancí na obnovu a údržbu majet-
ku, balancujeme. Prosté číslo ceny vo-
dy vám nic neřekne o tom, jestli je vo-
dárenská společnost dobrá či ne. Za 
tímto číslem jsou rozdílné náklady na 

získávání a zpracování pitné vody (ja-
ké jsou vodní zdroje a v jaké kvalitě), roz-
dílné náklady na akumulaci a distribu-
ci pitné vody (kde hraje roli rozsah vodo-
vodní sítě, stupeň opotřebení, potřeba její 
obnovy, podíl obyvatel napojených na vo-
dovodní síť a hustota osídlení) a podob-
ně je to u odvádění odpadních vod.
Často vyvolává např. podiv to, proč je na 
severu Čech cena vody vyšší než v Pra-
ze. Odpověď je jednoduchá: protože se 
srovnává nesrovnatelné. Je obrovský 
rozdíl dodávat vodu do městských síd-
lišť a do malých sídel s rodinnými do-
my. Zatímco v městských vodárenských 
společnostech je velmi vysoká koncen-
trace připojených obyvatel na malém 
území, SVS v podmínkách dvou podhor-
ských krajů vlastní nesrovnatelně vět-
ší majetek, který však slouží pro srov-
natelný počet obyvatel na mnohoná-
sobně větším území. Na druhé straně 
tu jsou malé obecní vodárny, které účtu-
jí v ceně vody pouze náklady na provoz, 
ale až trubky či čistírna doslouží, ne-
budou mít na jejich obnovu. Trend po-
sledních dvou desetiletí navíc je, že se 
lidé stěhují z městských hustě zalidně-
ných aglomerací na venkov či do men-
ších sídel, kde se rozvíjejí obytné zóny, 
zkrátka do lokalit s výrazně menší hus-
totou obyvatel. Je stále méně připoje-
ných obyvatel na 1 km sítě. Od rostoucí 
délky sítí a snižující se hustoty osídlení 
se pochopitelně odvíjí úplně jiná fi nanč-
ní náročnost obnovy vodárenské infra-
struktury, než tomu bylo dříve. 
Cenové rozdíly mají svou příčinu ta-
ké v odlišné daňové politice (při srov-
návání se zahraničím), v odlišném fi -
nancování vodárenských investic (za-
nedbávání obnovy), v různé spotřebě 
přepočtené na obyvatele, a zároveň 
v rozložení spotřeby mezi domácnosti 
a průmysl. Chceme-li srovnávat, a my 
říkáme srovnávejme, tak srovnávejme 
na základě kvalitního benchmarkingu.                      

Text: Metropol, foto: archiv SVS

Co ovlivňuje ceny vodného a stočného v severních Čechách 
Čas od času dostáváme do redakce otázku: Proč je v severních Čechách dražší 
voda, než v jiných regionech? Je to proto, že Severočeskou vodárenskou společ-
nost ovládá zahraniční kapitál a chce vydělat? Pro odpovědi na otázky jsme 
zašli přímo „na místo činu“. 
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Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ŘEDITEL/KA 
Střední odborné školy mediální grafi ky a polygrafi e, Rumburk, 

příspěvkové organizace

•  doklady o získání odborné kvalifi ka-
ce pro přímou pedagogickou činnost 
podle zákona č. 563/2004 Sb.

•  doklad o délce pedagogické praxe 
a přehled o průběhu všech zaměst-
nání potvrzený posledním zaměstna-
vatelem

• strukturovaný životopis

•  lékařské potvrzení o způsobilosti  pro 
vedoucí pracovní místo ředitele ško-
ly ne starší 2 měsíců

•  výpis z evidence Rejstříku trestů ČR 
ne starší 3 měsíců nebo doklad o je-
ho vyžádání

•  koncepci rozvoje školy (max. rozsah 
5 stran strojopisu) 

Předpoklady: 
•  odborná kvalifi kace a předpoklady pro 

vedoucí pracovní místo ředitele podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• morální a občanská bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
•  znalost problemati ky řízení školství 

a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti 

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie): 

Předpokládaná doba výkonu činnosti  ředitele je 6 let 
s účinností  od data jmenování zřizovatelem.

Přihlášky zasílejte do 22. 4. 2015 na adresu: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  nad Labem, obálku označte 
„Konkurs: Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e, Rumburk - neotvírat“.

Starosta SH ČMS Karel Richter (na snímku vlevo) a hejtman Oldřich Bubeníček při 
předání klíčků zástupci lounského sdružení a zároveň starostovi krajského sdru-
žení hasičů Jiřímu Hencovi. 

„Dobrovolné hasiče beru jako nedílnou 
součást integrovaného záchranného 
systému, tato vozidla jsou jen malým 
poděkováním za jejich obětavou prá-

ci. Naposledy jsme je v plné polní vidě-
li například při povodních v roce 2013. 
Velmi mile mě i překvapil počet dobro-
volných hasičů v celé republice, tedy 

Sedm aut jako dar dobrovolným hasičům

Alespoň dva ze sedmi nových krasavců…

Sedm okresních Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má nové osobní 
vozy. Jako dar Ústeckého kraje jim je slavnostně předal hejtman Oldřich 
Bubeníček. Vozy v celkové hodnotě 1,7 milionu korun dostala sdružení 
z Děčína, Chomutova, Litoměřic, Loun, Mostu, Teplic a z Ústí nad Labem. 

350 tisíc členů,“ řekl hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. 
Předání se konalo v prostorách společ-
nost Jelínek Holding, s. r. o., která je ofi -
ciálním dealerem vozidel značky Re-
nault a Dacia a také uspěla ve výběro-
vém řízení na dodání právě těchto no-

vých osobních vozů. Ve vozech značky 
Dacia Logan mají hasiči i povinnou vý-
bavu, zimní a letní pneumatiky. O po-
lep jednotlivých vozidel se postarala 
fi rma Stimax International, s. r. o., pro-
vozovatel Hasičského obchodního cen-
tra s prodejnou v Teplicích.

Koncem února skončilo období, 
v něm bylo možné podávat nomi-
nace na udělení Ceny hejtmana za 
rok 2014, letos už ve čtvrtém roční-
ku. Občané i právnické osoby navrh-
li na udělení cen v 82 nominacích cel-
kem 42 osob (na některé osoby se te-
dy v kanceláři hejtmana sešlo více pí-

semných návrhů), nejvíce v kategorii 
Sport. Dalšími jsou Regionální roz-
voj, Sociální a zdravotní oblast včet-
ně záchrany lidského života, Věda 
a výzkum a konečně Kultura.  
Dle Zásad udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje budou nyní všech-
ny podané návrhy postoupeny pří-

slušným odborným komisím Rady 
Ústeckého kraje, které doporučí Ra-
dě nejvhodnější kandidáty. Rada ná-
sledně předložené návrhy zhodno-
tí a doporučí zastupitelstvu rozhod-
nout o udělení Ceny hejtmana Ús-
teckého kraje. Lze předpokládat, že 
to bude na jednání 29. června.

V elektronické podobě je 
umístěn na turistickém 
portálu Brána do Čech 
včetně jmenného sezna-
mu řemeslníků v sekci 
Regionální produkty, dále 
na webu Ústeckého kra-
je, také ho poskytujeme 
na vyžádání všem, kteří 
o něj projeví zájem. 
V současné době připra-
vujeme Katalog řemesel 
2015. Budou zde uvedeni řemesl-
níci se sídlem nebo provozovnou 
na území Ústeckého kraje, kte-
ří patří do některé ze dvou uvede-
ných skupin a kontaktují nás na 
základě této výzvy:

I. Skupina – necertifi kovaní 
• Řemeslník (právnické osoby ka-
tegorie drobný a malý podnikatel; 
fyzické osoby podnikající i nepod-
nikající) produkující výrobky s po-
dílem ruční práce, ve které se odra-
zí řemeslné zpracování, s výrobou 
alespoň do desítek kusů

II. Skupina – certifi kovaní 
• Držitelé platného certi-
fi kátu Regionální produkt 
vedený pod Asociací regio-
nálních značek
• Držitelé ocenění Regio-
nální potravina Ústeckého 
kraje 2014
• Držitelé ocenění O nej-
lepší potravinářský výro-
bek Ústeckého kraje – kra-
je Přemysla Oráče 2014

• Držitel titulu Nositel tradice li-
dového řemesla
Katalog slouží k podpoře místní eko-
nomiky, pomáhá v reklamě a propa-
gaci produkce a posiluje sounáležitost 
místního obyvatelstva s regionem.
Na vaše kontakty ve formátu Jméno 
a příjmení – Kontakt (mobil, email) 
– Adresa – Druh výrobku čekáme 
emailem na adrese ludwigova.p@
kr-ustecky.cz (Mgr. Petra Ludwigová, 
koordinátor pro regionální výrobky, 
značky, řemeslníky, Krajský úřad Ús-
teckého kraje – odbor regionálního 
rozvoje, tel.: 475 657 958).

První dvě místa obsadily žákyně ze 
ZŠ Buzulucká Teplice. Nela Prokůp-
ková byla první a za ní potom Da-
niela Ulrichová. Třetí místo obsadil 
Eliáš El Frem ze ZŠ J. A. Komenské-
ho v Lounech a dále do celorepub-
likového fi nále postupuje ze čtvrté 
příčky Roman Marhold ze ZŠ Metel-
kovo nám. v Teplicích. Výherci obdr-
želi hodnotné dary a účastnický list. 
Mezi oceněnými nechyběli ani uči-
telé chemie, jejichž žáci dosáhli nej-
lepších výsledků.
V Ústeckém kraji bylo osloveno 160 

základních škol, z nichž 47 podalo 
přihlášku do soutěže. Do soutěžního 
klání se zapojilo třináct základních 
škol z Litoměřicka, deset škol z Ús-
tecka, devět z Mostecka, šest škol re-
prezentuje Chomutovsko, čtyři školy 

Lounsko, dvě školy Teplicko a jedna 
Děčínsko. Autorem zadání úloh pro 
celou republiku byla tento rok Masa-
rykova střední škola chemická v Pra-
ze. Soutěž je tříkolová. První kolo 
proběhlo na základních školách v re-
žii učitelů chemie. V prosinci minu-
lého roku se odehrálo druhé kolo na 
půdě Střední odborné školy technic-
ké a zahradnické Lovosice. Následně 
třicet nejlepších postoupilo do třetí-
ho kola, které probíhalo v laborato-
řích a mělo tak ukázat praktické do-
vednosti žáků.

Nejlepší stavby
Soutěž o nejlepší Stavbu Ústec-
kého kraje roku 2013 ovládly Li-
toměřice. Architekti a zhotovi-
telé si převzali ocenění z rukou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka, 
který nad akcí převzal i záštitu, 
zástupců Okresní hospodářské 
komory v Litoměřicích a České 
komory autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstav-
bě. První místo si odnesl gotic-
ký hrad Litoměřice - Svatostánek 
českého vinařství.

1. Svatostánek českého vinař-
ství  - Gotický hrad Litoměřice. 
Ocenění získalo město Litoměři-
ce zastoupené starostou Mgr. La-
dislavem Chlupáčem.
2. Dostavba Výzkumného a vý-
vojového centra Hennlich. Oce-
nění získaly společnosti Hennlich 
s.r.o a Casua, spol. s.r.o.
3. Atlantik - knihovna a multi-
mediální centrum. Ocenění zís-
kalo Statutární město Děčín.

Mostecký ekolog, známý tvůrce re-
kultivací a dokumentarista Stani-
slav Štýs, který je jedním z prvních 
nositelů Ceny hejtmana Ústeckého 
kraje (obdržel ji za rok 2011), bude 
mít samostatnou expozici na Praž-

ském hradě. Návštěvníci budou mo-
ci výstavu zhlédnout od 3. dubna 
do 28. června v Tereziánském kříd-
le Starého královského paláce Praž-
ského hradu. Pořádá ji Správa Praž-
ského hradu a Ecoconsult Pons. Zá-

štitu nad výstavou převzal prezident 
republiky Miloš Zeman, ministři Jan 
Mládek a Marian Jurečka, hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
a předseda Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje Richard Falbr.

Další Katalog řemesel
Ústecký kraj vydal v loňském roce Katalog řemeslné výroby, který nabíd-
nul přehled o výrobcích řemeslníků a drobných podnikatelů v kraji pro 
využití při pořízení dárkových a propagačních předmětů, které skutečně 
reprezentují náš kraj.

Uveřejnění v Katalogu řemesel 2015 je ZDARMA. 
Na vaše kontakty čekáme do 10. dubna 2015. 

Máme šikovné mladé chemiky
V sále Lovochemie v Lovosicích byly nedávno předány ceny výhercům 3. ročníku soutěže Mladý chemik 
Ústeckého kraje. Čtyři nejlepší postupují do celostátního finále 11. června 2015 na Fakultě chemicko-
technologické Univerzity Pardubice.

CENA HEJTMANA za rok 2014 - byly ukončeny nominace 

MLADÝ CHEMIK

Země znovuzrozená Stanislava Štýse
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Namísto původně plánované plochy 
535 330 čtverečních metrů činí no-
vě výměra zhruba 190 000 čtvereč-
ních metrů. Úměrně zmenšení projek-
tu se sníží i počet pracovních míst, a to 
z původně plánovaných 3 300 na zhru-
ba 1 200.  Jedná se o vytvoření nových 
pracovních míst, určených zejména 
pro mladé lidi se základním vzděláním 
a především uchazeče o zaměstnání 
zaregistrované na Úřadu práce v Ús-
tí nad Labem, případně v okresech Dě-
čín a Teplice, odkud je do Žďárku dobré 
spojení veřejnou i individuální dopra-

vou. Provoz areálu odpovídá všem zá-
konným ekologickým normám, nebu-
de vytvářet žádné vedlejší produkty 
určené k likvidaci. 
O tomto vstřícném kroku a dalších ak-
tivitách v oblasti gastronomie, ces-
tovního ruchu, bydlení a zemědělství 
v severních Čechách informoval vý-
konný ředitel společnosti Czech Pro-
perty Investmens Ing. Zdeněk Havel-
ka na nedávné osobní schůzce hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníč-
ka. Potvrdil také zájem skupiny zůstat 
v severních Čechách, kde se míra ne-

zaměstnanosti dlouhodobě pohybu-
je kolem 12,5 procenta práceschop-
ného obyvatelstva, přestože má na-
bídku z jiných krajů České republiky. 
Hejtman Oldřich Bubeníček tento po-
stoj ocenil a přislíbil podporu tomuto 
podnikatelskému záměru, který po-
může splnit cíle krajského paktu za-
městnanosti v Ústeckém kraji.  
Investor stále počítá i s fi nanční po-
mocí pro dotčené obce, především Li-

bouchec a jeho část Žďárek. Ta si mů-
že polepšit jednak o výrazné posílení 
obecního rozpočtu na dani z nemo-
vitosti, ale i o součinnost při výstav-
bě a opravách místní infrastruktu-
ry a na dalších podpůrných akcích. 
S příchodem významného investora 
lze předpokládat rozvoj místního ob-
chodu a služeb, což by mělo opět pří-
mý vliv na výběr daní, a tedy dalšího 
zvýšení příjmů obce.  (met)

Investor projektu CPI Park Žďárek obdržel nabídku z jiných krajů

Vizualizace areálu CPI Park Žďárek nedaleko Libouchce. 

Investor projektu, realitní skupina CPI Group, který má záměr vybu-
dovat v blízkosti dálnice D8 u Libouchce areál pro příjem, skladování 
a kompletaci zboží, vyslyšel přání obyvatel obcí v okolí a původní záměr 
uvažované stavby výrazným způsobem redukoval.

VE MĚSTĚ A ZÁROVEŇ MIMO MĚSTO 

Vyrazte do centra Ústí lanovkou

Z Větruše se do centra Ústí dostanete také lanovkou. Ta vede do moderního multifunkčního komplexu Fórum.

Užijte si zde nákupy, navštivte multikino a využijte další služby (hlídání dětí, optik,atd.)

w w w . h o t e l v e t r u s e . c z

Czech Property Investm
ents, a. s. 

w
w

w
.cpi.cz

Na konci roku se v Ústí nad Labem otevřelo 

první členské fi tness centrum 

T-CLUB by Tisk Horák. 

Ústečanům se tak nabízí zcela nový rozměr 

sportovního vyžití, který je čím dál tím víc 

populárnější po celém světě. 

Členské centrum = sportovní centrum, 

kde Vás znají!

Chcete mít svůj klub? Klub, kde Vás znají, kde 

poslouchají Vaše přání, názory i připomínky. 

Chcete se komplexně věnovat svému zdraví 

a životnímu stylu po boku profesionálních trenérů 

a poradců? Víte, že krátkodobá předsevzetí mají 

o hodně menší výsledky než dlouhodobá změna 

životního stylu a chcete být odměněni za to, že se 

svému tělu věnujete po celý rok? Pak právě pro 

Vás je členství v T-CLUBU to pravé. Jediný systém, 

který Vás odmění za to, že sportujete a věnujete 

se svému zdraví více než ostatní!

O co jde?

Hlavním cílem T-CLUBU je sestavit speciální 

program přímo na míru každému klientovi, 

přes poradce, který Vám doporučí jaká forma 

členství je pro Vás ta nejlepší, projdete vstupní 

diagnostikou a  tréninkem s osobním trenérem. 

Ať už jste úplný začátečník, maminka na 

mateřské, důchodce či podnikatel, každý 

v T-CLUBU najde to své - POSILOVNA, H.E.A.T. 

PROGRAM, SKUPINOVÉ LEKCE, BADMINTON, 

VACUSHAPE, POWERPLATE, SOLÁRIUM, 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ.

Chcete vědět víc? 

Domluvte si schůzku s naším poracem nebo si 

přijďte rovnou zacvičit! 

KAŽDÝ NOVĚ ZAREGISTROVANÝ KLIENT 

ZÍSKÁVÁ PRVNÍ VSTUP ZDARMA!

Sportovní centrum T-CLUB by Tisk Horák, 

Krásné Březno, Drážďanská 858/b (areál Tisk Horák)

tel.: +420 602 688 956 • www.tclub.cz

Přidej se k nám
První členské fi tness

v Ústí nad Labem
Staň se členem!

www.tclub.czwww.tclub.cz

www.tclub.cz

posilovna | H.E.A.T. | skupinové lekce | solárium
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 Tak tedy, jak hodnotíte průběh le-
tošního ročníku ankety?
Tipů na laureáty ankety se tradičně se-
šlo několik desítek. A tak porota, slože-
ná ze zástupců vyhlašovatele a partne-
rů projektu, vůbec neměla lehkou úlo-
hu. Svědčí o tom i fakt, že porotci při-
stoupili k vyhlášení zvláštní ceny, tak 
bylo hlasování čtenářů těsné. Všichni 
nominovaní si naše poděkování a úctu 
za svoji práci pro region nepochyb-
ně zaslouží, jak už to ale v životě bý-
vá, vyhrát může jen jeden. A tak se na 
pódiu vystřídalo celkem pět vítězů jed-
notlivých kategorií ze sféry podniká-

ní a managementu, vědy a výzkumu, 
školství, zdravotnictví a sociálních slu-
žeb, z oblasti kultury a sportu a za dob-
rý skutek, které přítomní i předávající 
v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Ol-
dřichem Bubeníčkem odměnili spon-
tánním potleskem. Podle hodnocení 
všech zúčastněných se průběh ankety 
i slavnostní večer vydařil, a tak může 
být celý realizační tým spokojen. 

 Pověst o tomto projektu přesáh-
la hranice Ústeckého kraje. Zájem 
o jeho uspořádání projevili i u sou-
sedů. Kde konkrétně a vyslyšíte to-
to přání?

Těší nás, že je tomu tak. Rádi vyhoví-
me přání sousedního Libereckého kra-
je, který je nám hodně blízký, regionál-
ní noviny Metropol tu mají již osmile-
tou tradici, a připravíme čtenářskou 
anketu také tady. I když se může zdát, 
že času je málo, řečeno sportovní ter-
minologií, náš tým je za uplynulé čtyři 
ročníky vytrénovaný a zkušený, proto 
jsem přesvědčen, že všechno dokáže-
me se ctí zvládnout. A věřte, že to udě-
láme velmi rádi. 

 Osobnost roku ale není jediným 
projektem vydavatelství Metropol?
To je pravda. V rámci projektu Metropol 
pomáhá, kdy se snažíme podávat po-
mocnou ruku handicapovaným spolu-
občanům, seniorům, dětem z Dětských 
domovů, zvířatům v nouzi a podob-
ně, jsme se vloni pustili do zahajova-
cího ročníku soutěže krásy Miss Czech 

Press. Spojili jsme se s dalšími vydavate-
li a prostřednictvím sociálních sítí jsme 
dali příležitost dívkám a mladým že-
nám, které by se rády uplatnily v mode-
lingu. Tenhle projekt byl celostátní a mi-
le nás překvapil obrovský zájem soutěží-
cích od Moravskoslezského až po Plzeň-
ský a Jihočeský kraj. Přihlásilo se jich na 
dvě stě a věřte, že výběr pouhých deseti 
fi nalistek, které se v září v Praze utkaly 
o korunku, dal porotě pořádně zabrat. 

Ale i tento projekt se povedl a naši part-
neři očekávají, že jej zopakujeme i letos 
v létě. Chystáme se na to. 

 Projekty vydavatelství Metropol se 
vyznačují i tím, že přes slávu vítězů 
vždy myslí na potřebné…
I pro to vznikají. Vždy myslíme na to, 
že u nás doma i ve světě je mnoho li-
dí, kteří nemají z různých důvodů prá-
vě snadný život. Snažíme se proto jim 
ho ulehčit. V případě 4. ročníku ankety 
Osobnost roku Ústeckého kraje jsme fi -
nančně přispěli Diakonii ČCE v Litomě-
řicích na výstavbu výtahu pro handi-
capované, projekt Miss Czech Press za-
se věnoval vydražením kopie korunky 
krásy prostředky dětskému fondu OSN 
Unicef Česká republika. Ani jinde a jin-
dy tomu nebude jinak. 

Text: Zuzana Vraštilová
Foto: archiv Metropolu

Ing. Jiří Morštadt: Metropol pomáhá v regionech
Čtvrtý ročník čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 
v únoru skončil. V krásném prostředí gotického Hradu Litoměřice, který 
nepostrádá genius loci, tleskali vítězům rodinní příslušníci, partneři ak-
ce i další pozvaní hosté. Vyhlašovatelem úspěšného projektu byl Metro-
pol. Jeho ředitele Ing. Jiřího Morštadta jsme se při této příležitosti zepta-
li, jak uplynulý ročník hodnotí a také na další projekty, které má české 
vydavatelství pro letošek v plánu.

Zkušeným moderátorem slavnostního večera osobnost roku je Vladimír Hron, který společně s ředitelem Ing. Jiřím Mor-
štadtem a šéfredaktorkou Metropolu Ladislavou Richterovou zahájil předávání cen vítězům.

Veliká radost zavládla na závěrečném galavečeru prvního ročníku soutěže krásy 
Miss Czech Press v Praze. Moderátorem byl Karel Voříšek. Foto: Daniel Šeiner

 

 

BMW X1 S PAKETEM JOY.
ZA 10 449 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 X1 xDrive18d 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 10 449 Kč bez DPH.*

*Nabídka Operativního leasingu pro BMW X1 xDrive18d s paketem JOY s pořizovací cenou 680 107 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. 

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW X1: 4,5–7,7 l/100 km, 119–180 g/km.

Radost z jízdy

BMW X1

www.autogral.cz
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e Z Fondu solidarity EU  

byly podpořeny opravy po povodních
Město Ústí nad Labem zasáhla v roce 2013 povodeň, 

která napáchala škody na majetku města. 
Město obdrželo účelovou dotaci na  opravy po  povodních 

2013 v celkové výši 1.227.299,17 korun. 
V oblasti dopravy byly finanční prostředky použity na úhradu 

spolupodílů akcí financovaných Ministerstvem dopravy. Jednalo se o škody po povod-
ních zejména na komunikacích. 

Stoprocentně z FS EU byla uhrazena oprava chodníku v prostoru Mariánského mostu, 
podpora činila 358.000 korun. Celková částka na komunikačních opravách činí přibliž-
ně 500.000 korun.

Významné akce budou označeny pamětní deskou.
Z Fondu solidarity EU byly použity prostředky také na úhradu nákladů na rozvoz hu-

manitární pomoci. Nově byli převybaveni strážníci městské policie, kteří měli po práci 
při odstraňování škod zničenou osobní výstroj.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ JEZERO MILADA A PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.
Vás srdečně zvou

V rámci druhého ročníku akce se můžete opět těšit na oblíbené cyklo-
závody, běžecký závod a spoustu doprovodného programu pro děti. 
Nebude chybět ani nejoblíbenější atrakce minulého ročníku - projížďky 
po vodě na člunech. Uvidíme se u jezera!

ww.jezeromilada.cz a FB Jezero Milada

VÍKEND NA MILADĚ
30. a 31. května 2015

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
zdravím vás všechny v předvelikonoč-
ním čase. Příroda se po loňské i letoš-
ní zimě-nezimě probouzí a má se čile 
k světu. Uklízíme doma i venku, špina-
vá šeď z trávníků, náměstí i ulic pomalu 
mizí, aby udělala místo novému životu. 
Podobně k tomuto období přistupuje 
i křesťanská liturgie, která právě o Veli-
konocích slaví vzkříšení Ježíše Krista. 
Na jaro se těší i většina z nás, ales-
poň to pociťuji ve svém nejbližším 

okolí. Uklízíme uvnitř sami v sobě, 
abychom se mohli dívat na svět čis-
týma očima a dostatečně vnímat je-
ho krásy.
Vítáme sluneční paprsky, které už ma-
jí sílu, hladí a rozjasňují mysl i tváře, 
vítáme prodlužující se den, vítáme 
rašící zeleň i ptačí štěbetání. Přichá-
zí nejkrásnější období roku a natahu-
je ruce - pojďme mu vstříc plni elánu, 
energie a pozitivních myšlenek. To se 
nám mnohonásobně vrátí v podobě 
radostných chvil a splněných přání. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
esejista a filosof, řekl: „Většina stí-
nu v našem životě pochází z toho, že 
si sami stojíme na slunci. Je-li člověk 
nespokojený se svým stavem, může 
jej změnit dvěma způsoby. Buď změ-
ní podmínky svého života, nebo svůj 
duševní postoj. První není vždy mož-
né, to druhé je možné pokaždé. Člo-
věk je takový, jak po celý den myslí“. 
Když budete mít trpělivost, zjistíte, 
že to opravdu funguje. Jakmile na-
še myšlenky zaletí pryč od krásné-

ho a konstruktivního, což se nám ve 
víru každodenních událostí snadno 
stane, snažme se vrátit je silou vů-
le zpátky k dobrému. Věřte, že vám 
hned bude líp. 

Krásné přivítání a prožití letošního 
jara za všechny tvůrce dnešního vy-
dání přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka, 
richterova@tydeniky.cz

www.zahrada-cech.cz

Úsporné bydlení 
Festival relaxu

na Zahrad  ech
&

prodejní výstavy
24.–26. 4. 2015

Leona
Machálková

sobota
25. 4.
od 1500
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Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.
vo kova  eplice

e-mail: volkswagen@ac-elan.cz

o  .

No  ss .
Suverénní jako Vy.

Ústecký kraj dobře pečuje o zá-
zemí svých páteřních škol, kte-
ré vychovávají budoucí generaci 
pro práci v regionu. 

Dokladem toho je i kompletní za-
teplení a úpravy objektu v areálu 
Střední průmyslové školy staveb-
ní a Střední odborné školy staveb-
ní a technické v Ústí nad Labem, 
kde jsou umístěny kuchyně, jídel-
na a společenské prostory včetně 
nového oplocení.  Zrekonstruova-
nou budovu a také zbrusu nové 
vybavení odborného výcviku žá-
ků dřevooborů si přijeli prohléd-
nout náměstkyně hejtmana Ja-
na Vaňhová, radní Ladislav Drlý, 
vedoucí odboru školství, mláde-
že a tělovýchovy Ústeckého kraje 
Štěpán Harašta a další hosté. 
Tato etapa byla jedním z prvních 
kroků k realizaci budoucího Kam-
pusu řemesel, což je v rámci ČR 
ojedinělý projekt, kterými škola 
disponuje a prostřednictvím své-
ho zřizovatele, jímž je Ústecký 
kraj, pro ně získává peníze z ev-
ropských fondů. Rekonstrukce ob-
jektu stála 8,5 milionu korun, ná-
kup nových strojů 7,5 milionu Kč. 
K dalším plánům patří rozvoj cen-
tra celoživotního vzdělávání i již 
běžící podpůrné projekty, jakými 
jsou například motivační program 
ÚK, v jehož rámci dostávají žáci 
vybraných oborů stipendia a pří-
spěvek na dopravu. To všechno, 
včetně dlouholeté úzké spoluprá-
ce se stovkou firem v regionu, se 
odráží v historicky vysokých ná-
borech nových žáků do celé řady 
řemesel, která na trhu práce chy-
bí. Žádná z připravovaných změn 
pro střední školství by tým peda-
gogů zdejší školy neměla zasko-
čit, její ředitel PhDr. Mgr. Vítěz-
slav Štefl, Ph.D. je totiž členem 
expertní komise ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Marce-
la Chládka.  Bližší informace jsou 
na www.stsul.cz.   (met)

Škola svému zřizovateli péči vrací

Ředitel školy Vítězslav Štefl  s Janou Vaňhovou a Ladislavem Drlým při prohlídce 
zrekonstruovaného objektu. Foto: archiv školy


