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NAKUPUJTE BEZ DPH
VEŠKERÉ KOBERCE A PVC 
K PŘÍMÉMU ODBĚRU NA PRODEJNĚ

Havířská 348/ 99, ÚL - Užín (1 km pod Tescem směr TP) 
PO - PÁ 9.00 - 18.00, SO  9.00 - 12.00 hod. mobil: 774 104 708 SLEVY PLATÍ NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ

www.koberce-fajn.czwww.koberce-fajn.cz
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-21%

TIP NA SLEVU

Ing. Lenka Kocmanová-Taussigová
Narodila se 23. 1. 1982 v Ústí nad Labem. Absolvovala tamní Obchodní akademii a po-
té Fakultu sociálně-ekonomickou UJEP v oboru Podnikové finance. V roce 2002 získala 
v soutěži krásy Miss České republiky titul Miss sympatie, Miss TV diváků, Miss Úsměv, 
Miss vlasy a Miss Internet. Naši zemi reprezentovala na mezinárodní soutěži krásy 
Miss International 2002 v Tokiu a umístila se v TOP 10 nejkrásnějších dívek světa. 
S manželem Tomášem mají dva syny, 4,5 letého Tomáška a o dva roky mladšího Hon-
zíka. Společně žijí v Duchcově.  

KrásaKrása
áhá dětemhá dětemáhá děteáhá dětemáhá dáhá dětem

Pod tímto názvem se každý rok v Ústí nad Labem koná benefiční akce Lenky Kocmanové-Taussigové a cílem 
pomoci dětským oddělením Masarykovy nemocnice. Letos se uskutečnil již 10. jubilejní ročník. 

 Jak ho hodnotíte?
Mám radost ze samých kladných ohla-
sů. Chtěla jsem, aby byl jubilejní 10. 
ročník výjimečný. Také proto jsem si 
letos pro módní přehlídku vybrala ko-
lekci návrhářky Beaty Rajské, která by-
la autorkou v prvním ročníku. Letoš-
ní ročník byl také, co se modelek i mo-
delů týče, nejpočetněji obsazený. By-
lo nás třicet účinkujících a podařilo se 
mi mít na pódiu Severočeského diva-
dla všechny tři úřadující České Miss. 

 Jaký konkrétní dar letos nemoc-
nice dostala?
Novorozenecké oddělení získalo na 
monitor životních funkcí  240 000 ko-
run a 100 000 korun dostala dětská 
chirurgie, která za ně zkrášlí prostře-
dí pro malé pacienty – pokoje i chod-
by, aby se nemocniční prostory co 
nejvíce přiblížily těm domácím. 

 Vím, že přispíváte i osobním ob-
darováním…
Ano a ráda. Každý rok koupím nějaké 
hry a hračky pro děti. Společně s pri-
mátorem města Ústí nad Labem Jose-
fem Zikmundem jsme letos takto do-
vybavili hernu dětské chirurgie. Já sa-
ma pravidelně kupuji každému hospi-
talizovanému dítěti plyšovou hračku, 
kterou si odnese z nemocnice domů.  

 Na vaše pozvání vždy slyší zná-
mé modelky a v Ústí stráví celý den. 
S kterými spolupracujete nejdéle?
Jsem moc ráda, že nikoho z předvádě-
jících nemusím přemlouvat. Dokonce 
se modelky už začátkem roku samy 
ptají: Tak kdy budeš mít krásu? Zablo-
kují si termín a těší se na to. Jen málo-

kdy se sejdeme takhle všechny pohro-
madě. Pokud chcete jména, tak nej-
déle mne doprovázejí Lucie Křížková, 
Andrea Kloboučková, Veronika Pro-
cházková, nebo Lucie Smatanová. Po-
děkování ale patří všem bez rozdílu. 

 Jak vás před deseti lety vůbec na-
padlo, spojit krásu s pomocí?
Když jsem se v roce 2002 stala Miss sym-
patie České republiky, objížděla jsem dět-
ské domovy a vystupovala na různých 
charitativních akcích, abych si udělala 
představu, čím a jak mohu být užiteč-
ná.  Rozhodla jsem se pro to, co jsem ve 
svých dvaceti letech uměla nejlíp. Mód-
ní přehlídka pro mne byla tou nejjedno-
dušší cestou, navíc jsem dokonale zna-
la zákulisí.  Tak se zrodil můj vlastní pro-
jekt Krása pomáhá dětem se zaměřením 
na Masarykovu nemocnici. Při získávání 
peněz mi pomohl tehdejší primátor Ús-
tí nad Labem Petr Gandalovič, který mi 
otevřel cestu ke sponzorům, z nichž ně-
kteří přispívají celých deset let. 

 Kolik práce a času je potřeba k zor-
ganizování takové benefi ce?
Benefi ci organizuji sama, nemám žád-
ný realizační tým. Termíny pro příští roč-
ník jsem hledala vždycky už v létě, na 
podzim jsem se vypravila za sponzory, 
aby bylo dostatek prostředků, tři měsíce 
před samotnou přehlídkou musím mít 
jasno, kdo z účinkujících přijede. Čtr-
náct dní před akcí skoro nespím… Proto 
mám jen jeden charitativní projekt, kte-
rému se věnuji naplno.  

 Jak vypadá Den, ve kterém Krása 
pomáhá dětem?
Vstávám okolo 7. hodiny, udělám si vel-
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Blíží se 2. ročník celostátní soutěže krásy 
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kou snídani, protože vím, že den bude 
náročný a bude stát hodně sil. Kolem 
9 hodiny už jsme v divadle, kde se od 
půlnoci připravuje scéna, a začínáme 
zkoušet oblečení, mezi 11. a 13. nacvi-
čujeme choreografi i. Na 13. hodinu je 
naplánována návštěva Masarykovy ne-
mocnice s dárky. Po návratu se nás cho-
pí kadeřnice a vizážistky, konají se zvu-
kové zkoušky, bod po bodu procházíme 
scénář s moderátorem. Všechny zkouš-
ky prakticky končí s příchodem publika 
a začínáme naostro. Věřte, že na after 
party bývám úplně hotová…  

 Kolik pomoci se Dětské klinice 
Masarykovy nemocnice za deset 
let dostalo?
Celková částka činí 3 141 000 korun 
plus drobné dárky pro děti. Odmě-
nou jsou mi tváře dětí a také skuteč-
nost, že vedení i personál nemocni-
ce si naší spolupráce váží.

 Co dělá Lenka Kocmanová-Taus-
sigová jinak?
Věnuji se především svým dětem, 
a pracovně pak produkci, organizová-
ní módních přehlídek a různých men-
ších společenských akcí. Stále ještě sa-
ma i předvádím, ale spíš už výjimeč-
ně. Letos mi končí rodičovská dovole-
ná, chystám se do práce, zatím ještě 
nevím, kam nastoupím. Uvidíme. 

 Sama jste maminkou dvou rozto-
milých kluků. Co přejete jim a všem 
dětem na světě?
Především úsměv na tvářích. Protože, 
když se dítě směje, je šťastné a spokojené. 
 Text: Ladislava Richterová
 Foto: Světlana Válová

Krása 
pomáhá dětem
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Stále svěží informace

Technické služby města Mostu a. s.
IČO 64052265

Se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice
vyhlašují

výběrové řízení na obsazení funkce
ředitel/ředitelka obchodní společnosti

Technické služby města Mostu a. s.

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ MUSÍ OBSAHOVAT:
přesné označení výběrového řízení  jméno, příjmení a titul uchazeče  datum a místo narození uchazeče  stát-
ní příslušnost uchazeče  místo trvalého pobytu uchazeče  kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu  datum 
a podpis uchazeče.

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, Most - Velebudice

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE: Ředitelem/ředitelkou obchodní společnosti se může stát fyzická 
osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje následující dal-
ší požadavky pro výkon této funkce.

 vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru
 občanská a trestní bezúhonnost
 nejméně 5 let ve funkci vedoucího zaměstnance, který řídí jiné vedoucí zaměstnance nebo    

   ve funkci vedoucího zaměstnance, který vedl minimálně 40 lidí
 předpoklady k řídící práci, organizační schopnosti, fl exibilita, schopnost jednání s lidmi,

   vedení týmu, analytické myšlení
 odpovídající zdravotní stav, psychická odolnost, schopnost práce pod tlakem
 přehled o ekonomických zásadách řízení obchodní společnosti
 zkušenost s vedením organizace podobného typu výhodou
 velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, fl exibilita
 samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání
 znalost práce na PC
 řidičské oprávnění skupiny B
 aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou
 orientace v problematice a legislativě ve vazbě na činnosti TS: nakládání s odpady, pozemní   

   komunikace, ochrana přírody, pohřebnictví, předpisy o ochraně veřejného zdraví, bezpečnos-
   ti, požární ochraně a životního prostředí
 dobrá orientace v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory ve smyslu zásad MŽP a MMR 
 znalost Zákona o veřejných zakázkách
 zkušenost se systémy ISO 9001, 14001, 18001
 znalost problematiky korporátního práva

POŽADAVKY:

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 profesní životopis s fotografi í včetně údajů o odbor-
   ných znalostech a dovednostech, získaných oprávně- 
   ních a certifi kátech 
 motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu  

   maximálně 1 normostrany
 koncepce činnosti Technických služeb (v rozsahu mini- 

   málně 5 normostran)
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 

   3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-

   lání (diplom)
 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a po-

   skytnutím osobních údajů pro účely personální činnosti 
   po celou dobu trvání výběrového řízení

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit 
bez udání důvodu.

Lhůta pro doručení přihlášky a požadovaných do-
kladů: 30. června 2015.

Způsob podání přihlášky: doručením poštou do sta-
noveného data na adresu: Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti Technické služby města 
Mostu a.s., Most – Velebudice. 

Obálka označena „Technické služby města Mostu 
a.s., konkurz na ředitele společnosti. Neotevírat“

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP DO FUNKCE 
ŘEDITELE - ŘEDITELKY OD 1. ŘÍJNA 2015

„Knihy nám darovali především za-
městnanci nemocnice a také několik 
rodin našich pacientů. Sešlo se nám 
jich opravdu hodně. Knihovna, kterou 
jsme si za pomoci obchodního odděle-
ní nechali udělat na míru, je úplně pl-
ná a ještě nám nějaké knížky zbyly,“ 
neskrývala radost nad množstvím 
darovaných titulů vrchní sestra LDN 
Markéta Karlová (na snímku) a doda-
la, že mezi knihami je nejvíce detek-

Rozhodovalo se mezi 19 přihláše-
nými projekty základních škol a pě-
ti projekty středních škol. Uspě-
ly Základní škola Most, Z. Štěpánka 
s projektem vybavení učebny che-
mie, Základní škola a Mateřská škola 
Strupčice, která chce pořídit interak-
tivní techniku do první třídy. Základ-
ní škola a Mateřská škola Hora Svaté 
Kateřiny získá příspěvek na moder-
nizaci školní žákovské dílny, v Zá-
kladní škole a Mateřské škole Mezi-
boří plánují vybavit učebnu přírod-
ních věd a do Základní školy Most, 
Svážná poputuje fi nanční podpora 
na vybudování Geoparku, který roz-
šíří školní arboretum. 
Ze středních škol Vršanská uhelná 
dále podpoří Podkrušnohorské gym-
názium Most a Vyšší odbornou školu 
ekonomickou, sociální a zdravotnic-
kou, Obchodní akademii, Střední pe-
dagogickou školu a Střední zdravot-
nickou školu Most. V gymnáziu zmo-
dernizují výukový areál výpočetní 
techniky a počítačovou síť a odbor-
ná škola vybuduje učebnu pro příro-
dovědné předměty. 
„Převaha projektů zaměřených na pří-
rodovědné obory nás potěšila. Pova-
žujeme za důležité zvýšit jejich oblibu 
u žáků i studentů, neboť společensky 
jsou tyto obory velmi potřebné. Záro-
veň nám to ovšem ztížilo výběr. Věří-
me ale, že jsme vybrali správně a reali-
zované projekty posunou úroveň vzdě-
lávání na Mostecku opět o něco výš,“ 
shrnul Vladimír Rouček, generální 
ředitel Vršanské uhelné. 
Chytré hlavy pro Sever letos dopro-
vodila soutěž ve spolupráci s Ekolo-
gickým centrem Most pro Krušno-
hoří (ECM). Zahrnovala vědomostní 
kvíz, literární a výtvarnou část. Do 
luštění povinného kvízu se zapojilo 
3 327 soutěžících z 31 škol na Mos-

O novou knihovnu 
je velký zájem

Velkému zájmu pacientů se těší knihovna, která vznikla v letošním roce 
na stanici LDN D litoměřické nemocnice v bývalé jídelně, která je nyní 
využívána jako ergoterapeutická dílna. Přístup sem mají pacienti všech 
pěti stanic lůžek dlouhodobě nemocných.

tivek a románů tzv. červené knihov-
ny. Mezi nejčastější návštěvníky 
knihovny patří pacienti, kteří chodí 
do ergoterapeutické dílny. „V dohled-
nu plánuji umístit malou knihovnu na 
každou stanici LDN, aby se ke knížkám 
dostalo ještě více pacientů. Titulů mám 
ještě dost,“ prozradila další plány na 
rozšíření služeb pro pacienty LDN 
vrchní sestra Karlová. 
 Text a foto: Naděžda Křečková

Chytré hlavy dostaly
již deset milionů korun

tecku. „Jsme rádi, že většina zájemců 
o grant nepojala povinný kvíz pouze 
formálně a snažila se skutečně hledat 
správné odpovědi. Překvapením byla 
velká účast v nepovinných soutěžních 
částech. Do literární části, v níž měly 
školy vytvořit slogan charakterizují-
cí Vršanskou, přišlo přes 200 příspěv-
ků, do části výtvarné, zaměřené opět 
na téma uhlí, pak 48 příspěvků,“ dopl-
nila Liběna Novotná, vedoucí regio-
nální komunikace.
Úspěšnější v luštění kvízu byly jed-
noznačně základní školy. Jejich žá-
ci odeslali 764 správně vyluštěných 
kvízů. Vítězkou se stala Kristýna Ho-
ráková ze ZŠ Most, Rozmarýnová. 
Pokud jde o středoškoláky, výhra pa-
tří  Lucii Pýchové ze SOŠ InterDACT 
Most, autorce jednoho ze 201 bez-
chybně zodpovězených kvízů pro 
střední školy. Obě vítězky získají od 
Vršanské uhelné tablet.
Ve výtvarné části soutěže nejvíce za-
ujal malovaný „komiks“ nazvaný Ex-
kurze od Žanety Kraftové a Hany 
Maňkošové ze 2. B Podkrušnohorské-
ho gymnázia Most. V tomto případě 
je pro obě autorky připravený mobil-
ní telefon. Uděleny byly i dvě zvlášt-
ní ceny, které převezmou Denisa Liš-
ková s Klárou Boučkovou z VOŠ, OA, 
SPgŠ a SZŠ Most a Veronika Piksová 
z mosteckého gymnázia. Za vítěz-
ný slogan Vršanská uhelná – energie 
Podkrušnohoří získá odměnu Jan Fia-
la ze SOŠ InterDACT Most.   (od dop.)

Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal, spojená se jménem fi nančníka Pavla 
Tykače, rozdělila další dva miliony mezi účastníky 6. ročníku grantového pro-
gramu Chytré hlavy pro Sever 2015. Částka, věnovaná těžební společností do 
podpory vzdělávání na Mostecku, se tak za dobu existence grantu zaokrouh-
lila na deset milionů korun.

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. 9. 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 
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Klinika urologie a robotické chi-
rurgie ústecké Masarykovy ne-
mocnice vlastní od května nový 
robotický systém da Vinci typ Xi. 
Jedná se o nejmodernější přístroj 
tohoto typu v České republice. 

Využívají ho lékaři například při uro-
logických, chirurgických, ORL nebo 
gynekologických operacích. „Robo-
tická chirurgie je jedním z oborů, které 
z Krajské zdravotní dělají špičkové zdra-
votnické zařízení. Díky novému přístroji 
budou mít lékaři možnost operovat pa-
cienty nejšetrnějším dostupným způso-
bem. Udržet a rozvíjet moderní zdravot-
nické technologie v našem regionu je na-
še priorita,“ uvedl hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček při slavnostní 
prezentaci nového chirurgického ro-
botického systému. Jeho cena včetně 
příslušenství, servisu a spotřebního 
materiálu při zhruba 300 operacích 
ročně bude činit bezmála 187 milionů 
korun příštích pěti letech.
„Pokud máme udržet vysokou kvalitu 

našeho centra robotické chirurgie je po-
třeba robotický systém včas obměnit. 
Jsme přesvědčeni, že jde o dobře a pro-

myšleně investované prostředky. No-
vý přístroj je jediný v republice i střed-
ní a východní Evropě. Kromě operačních 
výkonů tak bude sloužit i jako školící 
místo pro tuzemské i zahraniční lékaře,“ 
přiblížil možnosti využití nového sys-
tému předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. Jiří Novák.
„Centrum robotické chirurgie zaháji-
lo svou činnost v srpnu 2008 první robo-
ticky asistovanou operací, tehdy se jed-
nalo o resekci tumoru ledviny. Od té do-
by jsme touto metodou provedli více než 
1 760 operací, což naše pracoviště řa-
dí v počtu provedených výkonů na špič-
ku v rámci České republiky,“ uvedl Jan 
Schraml, přednosta Kliniky urologie 
a robotické chirurgie Krajské zdra-

votní, a. s. - Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. „Nový da Vin-
ci Xi je komfortnější a bezpečnější pro pa-
cienty, má ergonomičtější postavení ra-
men, takže přístup do operačního pole je 
snazší a zvyšuje možnost dalších zákro-
ků. Má také lepší optiku a dvakrát větší 
rozlišení,“ sděluje MUDr. Jan Schraml 
první zkušenosti. Dobrou zprávou je, 
že VZP a Zdravotní pojišťovna Minis-
terstva vnitra projevily zájem jednat 
o rozšíření spektra robotických opera-
cí, dosud pojišťovny proplácejí pouze 
odstraňování zhoubných nádorů.  No-
vý typ navíc zlepšuje vzdělávání dal-
ších operatérů, kteří díky dvoukonzo-
lovému ovládání mohou s operatérem-
instruktorem sdílet reálnou operaci. 

V KZ se školili 
lékaři ze Srbska 
V Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z. se od 18. května do 
5. června školilo dvacet lékařů 
z oblastí Jižního Banátu v Srbsku, 
zejména z partnerských měst Ús-
teckého kraje Bela Crkva a Vr-
šac. Přijeli si nejen zvýšit odbor-
né znalosti a dovednosti, ale také 
získat informace o možnostech 
modernizace zdravotnické infra-
struktury. 
V průběhu dnů prošli stážisté od-
děleními chirurgických oborů, in-
ternou, plicním oddělením, od-
bornými ambulancemi, novoro-
zeneckým oddělením a ARO. Zís-
kali tak zejména nové informace 
a praktické zkušenosti s využívá-
ním moderních zdravotnických 
přístrojů, léčebných postupů i ří-
zení procesu zdravotní péče. 
Návštěva srbských zdravotníků 
se konala v rámci projektu Zvy-
šování kompetencí pracovníků 
ve zdravotnictví a navázání dlou-
hodobé spolupráce mezi studen-
ty středních škol ve městech Vr-
šac a Bela Crkva a v Ústeckém 
kraji, který byl podpořen z pro-
středků České rozvojové agen-
tury a Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky v rámci Pro-
gramu zahraniční rozvojové spo-
lupráce ČR. 
Spolupráce se Srbskem byla za-
hájena v roce 2010 projektem 
Zvyšování absorpční kapacity 
pro rozvoj venkova. Dlouhodobá 
spolupráce je oboustranně hod-
nocena jako velmi přínosná a po-
stupně se zaměřuje na konkrét-
ní oblasti.

V Masarykově nemocnici operuje
nejmodernější robot v České republice

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zprava: Jiří Novák, předseda představenstva KZ, a.s., Oldřich Bubeníček, hejtman Ús-
teckého kraje a MUDr. Jan Schraml Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie KZ, a.s. - MNUL,o.z.

Hyundai Úl, s.r.o., Dobětická 3573/4, 400 01 Ústí nad Labem

Nádherné prostředí Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem rozezvučely vpodvečer 9. června dětské hlasy. Konal se tu Jarní koncert Ústeckého dětského sboru UJEP pod vedením sbormistrů Martiny a Pe-
tra Zemanových a Kateřiny Kolaříkové. Hostem programu byla paní Lenka Graf.  Skvělý klavírní doprovod obstaral jako vždy Václav Krahulík. Zaplněný sál odměnil všechny účinkující bouřlivým potleskem. 
Spokojen mohl být i manžel sopranistky Lenky - Ing. Aleš Graf, majitel společnosti Centropol, která byla společně s krajským městem a UJEP partnerem krásného koncertu.  Foto: Daniel Šeiner

Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem zněl Jarním koncertem

Nádherné prostředí Cí ř kéh l
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Co do rozsahu sítí jde o největší vlast-
nickou vodárenskou společnost v Čes-
ké republice. Ke konci roku 2014 v re-
gionu působnosti SVS vzrostla délka 
vodovodní sítě na 8 949 km (bez pří-
pojek), počet vodojemů je 998 a úpra-
ven vod 54. Kanalizační síť se prodlou-
žila na 3 916 km (bez přípojek), počet 
čistíren odpadních vod je 196.

Stav majetku
Aktivity SVS jsou i po 22 letech ovliv-
něny podmínkami, které byly nastave-
ny již na pomyslné startovní čáře. Stá-
le splácíme dluhy minulosti, kdy byla 

Návrh Ministerstva životního pro-
středí na zvýšení poplatků za odběr 
podzemních vod s cílem jejich úspo-
ry je zcela mylný, neboť specifi cká 
spotřeba pitné vody v ČR je jedna 
z nejnižších v Evropě a u veřejných 
zdrojů není možné tento zdroj suro-
vé vody nahradit. Jedná se tak pouze 
o skryté zvýšení daňové povinnosti, 
navíc selektivní pro uživatele služby, 
kteří nemají jinou alternativu.
Cenu vody bezpochyby ovlivní také 
plánované až desetinásobné navýše-
ní poplatků za objem vypouštěných 

Nejnižší zdanění vody má v rám-
ci EU např. i Německo, přičemž saz-
ba 7 % se vztahuje pouze na pitnou 
vodu, protože voda odpadní zdanění 
nepodléhá. Smysl by také samozřej-
mě mělo, pokud by stát prostředky 
vybrané ve vodárenství vracel zpět 
do rozvoje vodního hospodářství - 
a možností se nabízí celá řada:

 Která vodárenská společnost by 
nepřivítala např. podporu zasíťování 
odlehlých, tzn. pro ni ekonomicky ne-
výhodných lokalit? 

 Velmi aktuální je potřeba investic 
na ochranu vodních zdrojů a jejich 
kvality. Právě problematická kvali-
ta od státu nakupované surové vo-
dy je důvodem zahájení realizace 
naší letošní největší stavby, kterou 
je doplnění prvního stupně separa-
ce úpravny vody Desná – Souš v cel-

Investice do vodárenství a tlak státu na růst ceny vody
Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústecké-
ho a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyva-
tel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodář-
ské infrastruktury.

obnova majetku v regionu severních 
Čech ještě před vznikem SVS dlouho-
době podfi nancována. Dnes je průměr-
ně 60 % tohoto majetku za svou život-
ností - konkrétně až 65 % vodovod-
ních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpra-
ven vody a 34 % čistíren odpadních 
vod. Tempo obnovy majetku se navíc 
značně zbrzdilo v přechodném obdo-
bí 2005-2010, kdy jsme po vstupu do 
EU museli prioritně splnit legislativně 
dané požadavky na čištění odpadních 
vod. Zbytečně naddimenzovaná opat-
ření – nad rámec požadavků EU – teh-

dy představovala v regionu SVS celko-
vé investice ve výši 4,6 mld. korun.

Obnova majetku prioritou
SVS je jako každý vlastník ve vodáren-
ském oboru povinna realizovat Plán fi -
nancování obnovy vodovodů a kanali-
zací, což je zákonem stanovený nástroj, 
který má zajistit životaschopnost majet-
ku do budoucna. Hlavní fi nanční zdroj 
na obnovu majetku je cena vody. Z ceny 
vody si však nejdříve odčerpá 25 % stát, 
a to formou DPH a řadou dalších poplat-
ků - za surovou povrchovou a podzem-
ní vodu, za vypouštění vyčištěných vod 
z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40% 
jsou náklady na provoz včetně oprav 
prováděných provozovatelem. SVS ja-
ko vlastník získá 35% podíl, který plně 
využívá na reinvestice do obnovy a při-

měřeného rozvoje majetku. Podíl státu 
25 % z ceny vody nevypadá na první po-
hled nápadně, ale pokud toto procento 
znásobíme objemem ročně fakturova-
né vody (50,522 mil. m3), dostaneme vý-
slednou částku odváděnou ročně státu 
ve výši 1,2 miliardy korun! Pokud si te-
dy stát z ceny vody vezme 25 %, výraz-
ně omezuje vlastníkům vodohospodář-
ského majetku prostředky potřebné na 
obnovu majetku. A to ve zmíněném po-
dílu nejsou započítány další odvody pro 
stát, jako např. zdravotní a sociální po-
jištění z mezd, které také tvoří složku 
v ceně vody. 

Sociálně únosná cena vody 
Nabízí se zdánlivě jednoduché řeše-
ní – adekvátně zvýšit cenu vody – což 
však nechceme. V rámci našich kalku-

lací nadále klademe důraz na udrže-
ní sociální únosnosti ceny vody, kte-
rá podle Světové zdravotnické organi-
zace (WHO) představuje 2 % z čistých 
příjmů domácností (v tom se řídíme 
statistickými údaji ČSÚ pro oba kra-
je na severu Čech). SVS je postavena 
na principech, mezi které patří sociál-
ně únosná a solidární cena vody, tzn. 
jednotné ceny vodného a stočného 
pro všechny odběratele na celém úze-
mí působnosti SVS. Tento princip ga-
rantuje všem připojeným obyvatelům 
v regionu SVS rovnou a spravedlivou 
dostupnost vody. Na jednáních se svý-
mi akcionáři proto trvale hledáme ro-
zumnou míru obnovy svěřeného ma-
jetku, abychom princip sociálně únos-
né ceny vody zachovali. 

Stát postupuje opačným směrem
odpadních vod spolu se zpřísněním 
limitů znečištění vod v nařízení vlá-
dy č. 59/2015 Sb. o vypouštění od-
padních vod, které i pro malá města 
a obce zpřísňuje již tak velmi přís-
né požadavky na limity látek ve vy-
pouštěných přečištěných vodách – 
a to opět nad rámec požadavků EU! 
To si pochopitelně vyžádá rozsáhlé 
investice do technologií malých čis-
tíren odpadních vod. 
Ve výše uvedeném návrhu se těžko 
hledá logika, možná jen ta, že jde 
o další snahu o navýšení rozpočtu 
Státního fondu životního prostře-
dí namísto snahy o dosažení maxi-
mální kvality vypouštěných vyčiš-
těných odpadních vod. Protože po 
několika letech, kdy se investova-
ly miliardy korun do nadstandard-
ního zkvalitnění čištění odpad-
ních vod, rozhodně nelze tyto ná-
vrhy na zvýšení poplatků vnímat 
jako motivaci ke zlepšení životní-
ho prostředí, ale spíše jako trest 

za nejkvalitnější čištění odpadních 
vod v celé Evropě. 
Ještě stojí za zmínku další deklaro-
vaný záměr Ministerstva životního 
prostředí, a to zpoplatnit i vypouš-
tění odlehčovaných dešťových vod, 
zejména v souvislosti s tím, že prá-
vě stát je významným „neplatícím 
producentem“ dešťových vod v jed-
notných kanalizacích ze silnic, že-
leznic a dalších zpevněných ploch. 
Zjednodušeně: Stát si z uvedených 
ploch zadarmo odvede dešťovou vo-
du do kanalizace a na druhém kon-
ci, kde je vypouštěna, mu za to ješ-
tě zaplatíte. 
Je zřejmé, že zmíněné připravované 
změny legislativy problém s fi nanco-
váním obnovy vodohospodářského 
majetku ještě prohloubí, což rozhod-
ně není v zájmu občanů. Trend, kdy si 
naší legislativou zpřísňujeme již tak 
tvrdé limity EU, je drahá záležitost, 
kterou v ceně vody zaplatí odběrate-
lé vody z veřejných vodovodů.

Existuje řešení?

kovém fi nančním objemu 54 mil. Kč, 
jakož i právě dokončené rekonstruk-
ce úpravny vody Bedřichov, kte-
rá zahrnuje doplnění prvního stup-
ně separace a rekonstrukci druhého 
stupně - fi ltrace, v celkovém fi nanč-
ním objemu 120 mil. Kč, či právě do-
končená intenzifi kace úpravny vody 
Meziboří v celkovém fi nančním ob-
jemu 238,5 mil. Kč.

 A nejsou snad vedle protipovodňo-
vých opatření žádoucí také investice 
státu do opatření k zajištění retence 
(zadržování) vody v krajině? Nemo-
hl by u nás být inspirací německý 
propracovaný systém, který motivu-
je vlastníky pozemků a nemovitos-
tí k co největšímu využívání dešťové 
vody, namísto jejího nežádoucího od-
vádění do kanalizace a na čistírny od-
padních vod?

Přestože se jistě shodneme, že vo-
da patří mezi základní životní po-
třeby, tak stát postupuje naprosto 
opačně a odsává z ceny vody stá-
le více a více, např. navrhuje vý-
razné dvoj - až trojnásobné zvý-
šení poplatků za odběr podzem-
ní vody, kterou používáme k vý-
robě vody pitné, což se promítne 
do kalkulace ceny vody.

Řešením by mohlo být využít pro vodu druhé snížené sazby DPH, která 
je určená pro základní životní potřeby. 
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„Společenská odpovědnost organiza-
cí není konceptem, který by měly re-
alizovat pouze fi rmy, které se věnu-
jí podnikání a obchodu. Myslím, že 
všechny organizace a subjekty jsou 
odpovědné za dopady své činnosti. 
Společenská odpovědnost organiza-
cí stojí na sociálním, ekonomickém 
a ekologickém základě a měla by být 
dobrovolným aktem,“ řekl hejtman 
kraje Oldřich Bubeníček.
Smyslem konference bylo sezná-
mit účastníky s činností ostatních 
partnerů v této oblasti a defi no-

Na snímku z prezentace nového robota jsou (zleva) náměstek hejtmana Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček a před-
seda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

„Robotická chirurgie je jedním z obo-
rů, které z Krajské zdravotní děla-
jí špičkové zdravotnické zařízení. Dí-
ky novému přístroji budou mít léka-
ři možnost operovat pacienty nejšetr-
nějším dostupným způsobem. Udržet 
a rozvíjet moderní zdravotnické tech-
nologie v našem regionu je naše prio-

Operace nejmodernějším robotem

Klinika urologie a robotické chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice vlastní od května nový robotický systém 
da Vinci typ Xi. Jedná se o nejmodernější přístroj tohoto typu v České republice, který bude využíván například 
při urologických, chirurgických, ORL nebo gynekologických operacích. 

Konference pomůže fi rmám, 
jak se správně chovat

Významného sportovního úspěchu 
dosáhl žák prvního ročníku obo-
ru autoelektrikář Tomáš Šálek ze 
Střední průmyslové školy staveb-
ní a Střední odborné školy stavební 
a technické v Ústí nad Labem.
Tomáš Šálek byl spolu s týmovými 
kolegy z SKP Ústí nad Labem účast-
níkem Mistrovství České republiky 
v boxu. Po úvodním vyřazovacím 
kole a vítězném semifi nále zdolal 
i posledního soupeře z konkurenční 
stáje BC Olomouc a stal se naprosto 
zaslouženě vítězem a tedy mistrem 
juniorské kategorie (91kg+) pro le-
tošní rok. Zároveň si tak zajistil re-
prezentační účast na podzimním 
Mistrovství Evropy v Polsku.

Až do 6. června se průběžně zú-
častnilo dvacet lékařů a zdravot-
ních sester z obecních nemocnic 
měst Vršac a Bela Crkva odborné 
stáže v ústecké Masarykově ne-
mocnici společnosti Krajská zdra-
votní, a.s. Lékaři získali nové in-

Každá osoba nad 55 let, která se do pro-
jektu zapojí, získá pro svůj aktivní život 
osobní kartu. Ta mu umožní čerpat ce-
loroční slevy v lékárnách, při cestování 
a v dalších oblastech. 
Slevovou kartu, na které se budou moci 
čerpat slevy od 5 až do 50 procent, mů-
že každý senior získat bezplatným za-
registrováním na webové adrese www.

Krajský úřad hostil konferenci s názvem „Náš kraj - naše odpověd-
nost“. Akce, kterou organizovala Hospodářská a sociální rada Ús-
teckého kraje, se věnovala problematice společenské odpovědnos-
ti firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Na konferenci vy-
stoupil i hejtman Oldřich Bubeníček, který vyhlásil první ročník Ce-
ny kraje za CSR.

vat, co lze v této oblasti zlepšo-
vat, aby se dařilo téma společen-
ské odpovědnosti v kraji více roz-
víjet. Odpovědným chováním mo-
hou všichni přispět ke zlepšení 
image celého regionu i společen-
ského klimatu a celkovému rozvo-
ji kraje. Proto je důležitá vzájem-
ná spolupráce, výměna zkušenos-
tí a oceňování těch, kteří se spo-
lečensky odpovědně chovají. Šlo 
o první konferenci na toto téma 
na půdě kraje a měla by se stát 
pravidlem.

rita,“ uvedl hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček při slavnost-
ní prezentaci nového chirurgického, 
robotického systému.
Cena nákupu nejnovější verze ro-
botického systému se započtením 
ceny odprodeje stávajících starších 
robotických systémů činí bezmála 

187 milionů korun. „Pokud máme 
udržet vysokou kvalitu našeho cent-
ra robotické chirurgie je potřeba ro-
botický systém včas obměnit. Nový 
přístroj je jediný v republice i střed-
ní a východní Evropě,“ uvedl předse-
da představenstva Krajské zdravot-
ní Jiří Novák.

O Senior Pasy je velký zájem,
přinášejí řadu výhod

seniorpasy.cz. Vyplní dotazník a pak už 
si jen stačí počkat na zhotovenou kartu 
a následně využít jejích výhod. Ty jsou 
doplněné navíc o sezónní a bonusové 
slevy v oblastech zdravotnictví, lázeň-
ství, wellness, stravování či vzdělání.  
„Doufáme, že pro cílovou skupinu budou 
karty přínosem, a že si pomocí tohoto pro-
jektu ulehčí fi nančnímu rozpočtu a prožijí 
s ní příjemné chvíle,“ uvedl Martin Klika, 
člen Rady Ústeckého kraje.    
S užíváním zmíněné karty se pojí několik 
pravidel. Karta musí být majitelem pode-
psána. Musí se předložit vždy před place-
ním. Slevy se nesčítají a zařízení, kde lze 
uplatnit slevu, je u vchodu nebo u poklad-
ny označeno logem s heslem Senior Pasy.

Projekt Senior Pasy, který je reali-
zován za podpory Ústeckého kra-
je, získává stále více na oblibě. 
V loňském roce bylo majitelů ka-
ret téměř dva tisíce seniorů. Letos, 
za prvních pět měsíců, jich je zare-
gistrováno už přes čtyři tisíce. 

Boxerský mistr ČR je ze 
školy Ústeckého kraje

Nejlepší průmyslová zóna? Triangle!

Prestižní ocenění před zraky domácích 
a zahraničních hostů převzal v paláci 
Žofín na Slovanském ostrově v Praze 
Jaroslav Krch, ředitel Strategické prů-

myslové zóny Triangle, příspěvková or-
ganizace Ústeckého kraje, spolu s Ja-
roslavem Pikalem, zástupcem ředitele 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sou-
těž Investor a Podnikatelská nemovi-
tost roku pořádala Agentura pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest 
se Sdružením pro zahraniční investi-
ce AFI. Oceňovala investiční projekty 
spojené s realitami ve dvou kategoriích 
Průmyslová zóna roku a Nemovitost 
roku pro technologická centra a služby. 
Vítěze v jednotlivých kategoriích vy-
brala odborná porota na základě pro-
jektů zprostředkovaných Agenturou 
pro podporu podnikání a investic Cze-

chInvest a dosažených ukazatelů - výše 
plánované investice, odvětvového ko-
efi cientu, koefi cientu celospolečenské 
prospěšnosti, vlastnictví a počtu přislí-
bených pracovních míst.  

Strategická průmyslová zóna Tri-
angle na místě bývalého žatecké-
ho letiště se stala vítězem v kate-
gorii Průmyslová zóna roku sou-
těže Investor a podnikatelská ne-
movitost roku 2014.

Lékaři z Balkánu na stáži v ústecké nemocnici

formace a praktické zkušenosti 
s využíváním moderních zdravot-
nických přístrojů a léčebných po-
stupů. 
Návštěva srbských zdravotníků 
se koná v rámci projektu Specia-
lizovaná stáž pracovníků ve zdra-

votnictví ze jmenovaných měst 
v Ústeckém kraji, který byl pod-
pořen z prostředků České rozvo-
jové agentury a Ministerstva za-
hraničních věcí ČR v rámci Pro-
gramu zahraniční rozvojové spo-
lupráce ČR.
Spolupráce se Srbskem byla zahá-
jena projektem pro rozvoj venko-
va v roce 2010 a rok poté bylo uza-
vřeno Memorandum o porozumě-
ní se srbskými městy Vršac a Bela 
Crkva a dalšími institucemi.

Ústecký kraj pátým rokem aktivně spolupracuje s Jihobanátským 
okruhem v Srbsku, s partnerskými městy Bela Crkva a Vršac. V le-
tošním roce se aktivity rozvojové spolupráce zaměřily na stáž lé-
kařů a přípravu, postupy a řešení mimořádných událostí a krizo-
vých situací.
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Melodram jako kompoziční útvar spojující 
hudební složku a mluvené slovo se v posled-
ní době stále výrazněji dostává do povědo-
mí milovníků hudby.

Ostatně české země se o rozvoj tohoto hudebního 
druhu zasloužily již v 19. století, a to zejména dí-
ky dodnes obdivovaným melodramům skladatele 
Zdeňka Fibicha s názvy Štědrý den a Vodník, kom-
pozicím napsaným na verše Karla Jaromíra Erbe-
na. Melodram nyní pravidelně zaznívá zejména 
v Praze v  rámci Mezinárodního festivalu koncert-
ního melodramu, na podzim  letošního roku bu-
de uspořádán již 18. ročník tohoto festivalu. S me-
lodramem se seznamují také studenti katedry hu-
dební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to v rámci stu-
dia prostřednictvím výběrového kurzu Melodram 
a jeho interpretace.
Katedra hudební výchovy pravidelně pořádá v  bu-
dově Pedagogické fakulty pořad věnovaný melo-
dramům a opernímu zpěvu. Rovněž v  letošním 
akademickém roce se na něm představili studen-
ti a pedagogové této katedry prostřednictvím pro-
gramu Komorního koncertu melodramu a zpěvu. 
Studenti, frekventanti citovaného kurzu Melod-
ram a jeho interpretace, se prezentovali interpreta-
cí melodramů z autorské dílny mistrů 19. a 20. sto-
letí a především skladatelů současnosti. Studentka 
oboru Popularizace hudby a organizace hudebního 
života Dominika Kruchňová v úvodním slově nej-

prve uvítala četné publikum a potom zdůraznila 
několik stěžejních programových záměrů koncer-
tu. Katedra hudební výchovy obdržela v letošním 
roce v rámci Studentské grantové soutěže grant 
pro projekt s názvem Melodram do školy. V tom-
to smyslu je třeba mimo jiné sumarizovat melod-
ramy posluchačsky přitažlivé svou zajímavou hu-
dební i literární složkou a také nepříliš velkého ča-
sového rozsahu, interpretací těchto melodramů 
by bylo možné obohatit výuku předmětu hudeb-
ní výchova na školách, kde melodram dosud nena-

lezl své pevné místo. Pět podle těchto aspektů vy-
bíraných melodramů zaznělo v  první části progra-
mu, jednalo se příkladně o Preludium Oblaka z au-
torské dílny skladatele Jana Vičara a básníka Jiřího 
Žáčka, či melodram Cesta k nám od pedagoga ka-
tedry výchov uměním PF UJEP doc. Dr. Petra Ježila, 
Ph. D., skladby napsané na verše Jana Skácela. Pří-
mo ve světové premiéře zde byl uveden výrazově 
spontánní melodram Cvrček od Zdeňka Zahradní-
ka podle básnické předlohy Josefa Kainara. Recitací 
těchto a dalších melodramů se představili Monika 

Beránková, Monika Bublíková, Klára Sasová, Jonáš 
Exner a Patrik Procházka. Katedra hudební výcho-
vy plánuje v rámci tohoto projektu řadu populari-
začních akcí určených učitelům hudební výchovy 
na základních a středních školách a také na základ-
ních uměleckých školách. Případní zájemci o spo-
luúčast na jmenovaném projektu se mohou již ny-
ní přihlásit na sekretariátě uvedené katedry.  
Vraťme se k citovanému koncertu, jehož pro-
gram byl též obohacen pěveckým uměním. Ve 
druhé polovině programu okouzlila posluchače 
krásou svého hlasu při podání operních árií Gi-
oachina Rossiniho a Camilla Saint-Saense Tama-
ra Chichua, která se věnuje studiu zpěvu ve třídě 
doc. Dr. Dagmar Zelenkové, Ph. D. Klavírní spo-
lupráce se zde ujal pedagog katedry hudební vý-
chovy MgA. Václav Krahulík, Ph. D. 
Ve druhé části programu zazněly dále dva roz-
sáhlé a obsahově závažné  melodramy, konkrétně 
melodram Stín Josefa Bohuslava Foerstera na ver-
še Jaroslava Vrchlického a Smutný mnich Feren-
ce Liszta, skladby napsané podle předlohy N. Le-
naua. Podáním těchto melodramů se představili 
Eva Hromasová a Jiří Grüner. Na závěr potom pro 
podtržení efektů a možností kolektivní interpre-
tace melodramu spolu s Hanou Řánkovou jmeno-
vaní studenti společně přednesli Přeludium Ufo-
ni opět autorů Jana Vičara a Jiřího Žáčka (viz foto). 
Všichni účinkující se úspěšně zhostili provedení 
vybraných melodramů a posluchači je po zásluze 
odměnili potleskem. Lenka Přibylová

Koncert melodramu na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

Zájem investorů podnikat v areálu CPI Park Žďárek trvá

Zámecké zahrady v Děčíně prošly výraznou proměnou, a to zejména díky dotaci z Regionální-
ho operačního programu Severozápad. Rekonstrukce byla zahájena v lednu 2011 a slavnostní 
otevření proběhlo 5. července 2013. Došlo k úpravám části Mariánské louky, především jižních 
zámeckých teras, 1. zámeckého nádvoří a parkánu s Dělovou zahrádkou. Na Mariánské louce 
proběhly především terénní úpravy. Jednotlivé části areálu propojily nově založené cesty, kte-
ré mohou využívat všichni návštěvníci zámecké zahrady. 

Středověký hrad v Litoměřicích se ke společenskému životu probudil po staletích chátrání. V místě dí-
ky dotaci z ROP Severozápad vznikl  Svatostánek českého vinařství.  Historická památka je nyní vyu-
žívána jako multifunkční centrum reprezentující tradici pěstování a výroby vína v českých vinařských 
oblastech, zvláště pak na Litoměřicku. Díky rekonstrukci jsou k dispozici reprezentativní středověké 
prostory s ideální teplotou pro uskladnění vína. Objekt se může také pochlubit velkým společenským 
sálem, salonkem s kaplí, výstavními prostory nebo restaurací a nezbytným sociálním zázemím. 

Zámecké zahrady Děčín Svatostánek českého vinařství Litoměřice

I když v Ústeckém kraji v posled-
ních týdnech nezaměstnanost mír-
ně klesla, pořád je na podporách 
9,97 % práceschopného obyvatel-
stva. Komise pro regionální roz-
voj a její členové se ve spolupráci 
s podnikatelskými subjekty usilov-
ně dál snaží snižovat nezaměstna-
nost a najít práci i pro uvedených 
necelých 10 % občanů. CPI Park 
Žďárek počítá se zřízením mini-
málně 850 nových pozic pro obča-
ny Ústeckého kraje, a to v technic-
kých i dělnických profesích. Blíz-
kost dálnice D8 umožňuje snadnou 
dopravu pro lidi z okresů Ústí nad 
Labem, Děčín a Teplice. Dokončení 
tohoto projektu by výrazně sníži-

lo nezaměstnanost, zajistilo obži-
vu rodin, podpořilo zvýšení život-
ní úrovně a rozvoj regionu. Komise 
pod vedením předsedy Ing. Mar-

tina Strakoše proto aktivně jedná 
se všemi partnery a usiluje o to, 
aby byly vytvořeny rovné podmín-
ky pro všechny podnikatelské sub-

jekty v Ústeckém kraji. Příznivým 
signálem je nadále trvající zájem 
ekonomicky silných partnerů pod-
nikat v areálu CPI Park Žďárek. 

Ústecký kraj a všechny jeho instituce podporují vznik nových pracov-
ních míst a vítají příchod dalších investorů. Jedním z nich by mohl být 
i CPI Park Žďárek, který si pro stavbu areálu na skladování a kompleta-
ci zboží vybral plochu nedaleko dálnice D8. Ministerstvo životního pro-
středí ji vyňalo ze zemědělského půdního fondu, ke stavebnímu záměru 
se postupně vyjádřili ze zákona oprávněné organizace a sdružení. Přes-
to není schvalovací proces u konce. Zatím je přerušeno řízení Ústeckého 
kraje k udělení výjimek pro chráněné živočichy. 

Ing. Jiří Morštadt, 
člen Komise pro regionální rozvoj 
Ústeckého kraje

Regionální operační program Severozápad podpořil dotacemi nejen vzdělávání či doprav-
ní infrastrukturu. V Ústeckém a Karlovarském kraj bylo i díky evropským penězům zre-
konstruováno nespočet objektů, které jsou vyhlášenými turistickými cíli a které přispíva-
jí k rozvoji regionu. V Ústeckém kraji se rekonstrukce dočkaly například Zámecké zahra-
dy v Děčíně, nebo Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích.

Studenti katedry hudební výchovy při interpretaci melodramu.

Vizualizace CPI Park ŽďárekVizualizace CPI Park Žďárek
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Betonová svodidla jsou vysoce účin-
ným prostředkem korekce dráhy vo-
zidel a jejich možného proniknu-
tí do protisměru, nebo opuštění sil-
nice. Záchytný systém z betonových 
svodidel tvoří jednotlivé železobe-
tonové prvky, které se mezi sebou 
kloubově spojují do staticky únos-
né řetězovky. Ta má výraznou třecí - 
smykovou sílu a snižuje míru přetí-
žení v havarujícím autě.

Autorem patentu na řešení kloub-
ního spoje svodidel je jednatel spo-
lečnosti CS-BETON Ing. Josef Matěj-
ka. „Na jednom setkání s lidmi z Ře-
ditelství silnic a dálnic jsme se dotkli 
problematiky svodidel, zejména jejich 
ohebného spojení. Aby bylo svodidlo 
funkční, musí také předvést nějakou 
zádržnou sílu,“ vrací se do historie 
Josef Matějka. 
Následovalo jednání s teoretickou 
základnou Českého vysokého uče-
ní technického v Praze. „Spolupra-
covali jsme s profesorem Mácou, vel-
kým odborníkem přes výpočty, a sna-
žili se zjistit, jak spočítat sílu svodi-
dla. Bádali jsme a zkoumali déle než 
tři roky. Vláčeli jsme výrobky po beto-
nu a asfaltu, měřili sílu a dedukovali,“ 
líčí jednatel betonářské společnosti 
na Litoměřicku. 

Průzkum byl jedinečný, ale je-
ho aktéři stále nenacházeli odpo-
věď na otázku, jak svodidla účel-
ně spojit. „Přispěla k tomu čirá ná-
hoda. Asi po padesáté jsem přemýš-
lel, jak na to a poklepával při tom 
nohou a napadlo mě - koleno, to je 
ono. Chtělo by to tam dát kloub. Pak 
už byl kousek k technickému řešení. 
Protože jsme ale nevěděli, na jakou 
sílu ho máme nadimenzovat, ve spo-
lupráci s ČVUT Praha a Technickým 

a zkušebním ústavem jsme provádě-
li na letišti rozsáhlé zkoušky se sku-
tečným nákladním vozem,“ říká Jo-
sef Matějka.
Jeho fi rmu stály zkoušky 15 milionů 
korun. „Každá taková zkouška vyjde na 
1,4 milionu, protože auto zrušíte,“ kon-
statuje šéf společnosti CS-BETON, kte-
rá měla v loňském hospodářském 
roce, po třiadvaceti letech činnosti, 
roční obrat kolem 580 milionů a za-
městnávala 219 lidí. 

Svodidla nejenom upravují dráhu 
aut a zabraňují jejich proniknutí 
do protisměru, oddělují také jízd-
ní pruhy a silnice od pěších zón, 
tvoří chráněné ostrůvky a kruho-
vé objezdy. Lze je mezi sebou pev-
ně spojovat a opatřovat zábrad-
lím. Ke svodidlům se vyrábějí prv-
ky koncové a obloukové. Ve spodní 
části výrobku se nacházejí otvo-
ry, které zabraňují akumulaci vody 
v prostoru před svodidly.

Josef Matějka je autorem 
patentu na kloubní spoj svodidel

Úspěšným výrobcem betono-
vých svodidel je česká společnost 
CS-BETON s.r.o. Velké Žernoseky. 

Točíme fi lm!
Výstava Točíme fi lm! mapuje prů-
běh a výsledky osmi fi lmových 
škol, které uspořádala Univerzita 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro 
malé studenty své dětské univerzity. 
V pondělí 15. června byla v galerii 
Koridor PF UJEP slavnostně zaháje-
na výstava, která prezentuje výsled-
ky cyklu letních fi lmových škol Teen 
Age Univerzity v rámci aktivity foto-
grafi e a projekce fi lmů za léta 2014 
a 2015. Osm fi lmových škol přitáhlo 
děti za kameru, do střižny i do reži-
sérského křesla. Naučily se vytvořit 
scénář, sestavit storyboard i ozvučit 
krátký fi lm. Z některých se stali herci, 
z jiných kameramani či maskéři.
Každý díl fi lmové školy se specia-
lizoval na jiné téma, a tak se ma-
lí studenti během dvou let sezná-
mili s problematikou fi lmové tvor-
by a postupů, s technikami, trendy, 
technickými možnostmi a slavnými 
představiteli žánrů, jako jsou trai-
ler, akce a drama, legenda a fanta-
sy, pohádka, sci-fi , dokument, histo-
rické drama nebo zpráva. „Malí fi l-
maři nás překvapili vervou, talentem, 
nebojácností, ale také kvalitou výsled-
ných krátkých snímků,“ říká organi-
zátorka všech letních škol Jitka Kra-
tochvílová a zároveň doplňuje: „Za-
vedli jsme je na samá zajímavá místa, 
jako např. do prostoru starého pivo-
varu, na zámek nebo do starobylého 
kláštera, která dětem přímo pomáha-
la rozvinout jejich fantazii.“
S malými studenty fi lmařiny praco-
vali již zkušení odborníci z branže, 
např. studenti a absolventi fi lmové 
školy v Písku nebo studenti kated-
ry výtvarné kultury PF UJEP. Během 
8 cyklů letních fi lmových škol pro-
šlo prostorem před nebo za kame-
rou na 200 žáků základních a střed-
ních škol a 40 vysokoškoláků, stu-
dentů oboru Učitelství na Pedago-
gické fakultě UJEP. (od dop.)

* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 218i Gran Tourer za podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění,
GAP, pojištění skel, balíček servisních služeb BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km, přihlášení/odhlášení vozu, silniční daň
a koncesionářský poplatek. Splátka s DPH činí 9 142 Kč. Nabídka je určena pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání. Nabídka platí do 30. 9. 2015.

VÍTEJTE DO RODINY.

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

OD 7 555 Kč BEZ DPH/MĚSÍC*
Pořiďte si BMW řady 2 Gran Tourer s měsíční splátkou operativního leasingu od 7 555 Kč
bez DPH při 0% akontaci a s BMW Service Inclusive. Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 2 Gran Tourer: 3,9–6,2 l/100 km, 104–144 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 2
Gran Tourer

www.autogral.cz

ZÍSKEJTE NOVÉ BMW ŘADY 2 GRAN TOURER
S VÝHODNOU NABÍDKOU BMW FINANCIAL SERVICES.
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
tentokrát bych se s vámi ráda podě-
lila o radost, kterou mi udělala pří-
prava, realizace i závěrečné slav-
nostní vyhodnocení čtenářské anke-
ty Osobnost roku Libereckého kraje. 
Čtenáři Metropolu z Ústeckého kraje 
tento projekt už dobře znají, protože se 
konaly již čtyři ročníky této čtenářsky, 
ale i partnersky oblíbené ankety. Do li-
bereckého regionu jsme se letos vypra-
vili poprvé. Zpočátku jsme nevěděli, jak 

budeme přijati, ale skutečnost předčila 
očekávání. Všude jsme se setkali se zá-
jmem a ochotou pomoci, zejména při 
zpracování nominací. Za to jim patří 
veliké poděkování, protože jsou to prá-
vě lidé z regionu, kteří nejlépe vědí, jací 
spoluobčané v okolí žijí a jakých skvě-
lých výsledků dosahují, přesto, že je-
jich činy většinou nejsou nijak media-
lizovány. A to je také důvod, proč jsme 
projekt založili a realizujeme. Stejně ja-
ko v Ústeckém i v Libereckém kraji jsme 
ponechali pět kategorií. To znamenalo 

vytipovat pětadvacet laureátů a společ-
ně se stručným výčtem jejich úspěchů 
je předložit k hlasování čtenářům. Tě-
ší nás proto, že projekt získal podpo-
ru hejtmanství a vstříc nám vyšli i pri-
mátoři, starostové, senátoři, Česká unie 
sportovců LK i partneři, kteří s námi 
nesli náklady na uspořádání slavnost-
ního večera. Liberecký byl velmi srdeč-
ný, všichni, kteří obdrželi pozvání a ne-
byli pracovně zaneprázdněni, přijeli 
a společně s osobnostmi v oblasti pod-
nikání a managementu, veřejné správy, 

zdravotnictví, školství a sociálních slu-
žeb, kultury, sportu a konání dobrých 
skutků strávili velmi pěkné a příjemné 
chvíle. Všem hostům se sluší a patří ješ-
tě jednou poděkovat. 
A tak se dobrá věc podařila a otevře-
la nám dveře do dalších ročníků. Rá-
di v nich budeme pokračovat a těší-
me se na setkávání s vámi. 
Krásné léto a příjemnou dovolenou 
přeje za tým vydavatelství Metropol 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, 
e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, inzerce: Věra Svobodová, svobodova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub 
Richter, richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Vrchol Milešovky s nadmořskou výš-
kou 837 metrů představuje největr-
nější místo u nás. Někdy je též na-
zývána „hromovou horou“. Své okolí 
převyšuje o 350 metrů a je výraznou 
dominantou kraje. Na vrcholu je naše 
nejstarší meteorologická observatoř 
s věží rozhledny vysokou 19 metrů 

z roku 1904. Zpočátku byla přístup-
ná turistům, po II. světové válce však 
byla uzavřena až do roku 1998.
Z vrcholu je jeden z nejkrásnějších 
rozhledů nejen u nás. Když známý 
přírodovědec a geograf Alexander 
von Humboldt v roce 1819 vystou-
pil na vrchol Milešovky v doprovo-

du pruského krále Friedricha Wilhel-
ma III., prohlásil výhled z Milešovky 
za třetí nejhezčí, který kdy ve světě 
spatřil. Každoročně pak oba tento vý-
stup opakovali až do roku 1939. Vr-
chol Milešovky pravidelně navštěvo-
vali také Johan Wolfgang Goethe, Jan 
Neruda nebo Jaroslav Vrchlický. Ne-
ní divu, v každém ročním období má 
pohled z Milešovky něco do sebe. 
České středohoří je typické unikátní-
mi geologickými jevy, významnými 

přírodními společenstvími, množ-
stvím chráněných druhů rostlin i ži-
vočichů, velkou rozlohou chráně-
ných oblastí.
Kudy se k Milešovce dostanete? 
Z obou směrů po dálnici D8. Zapar-
kovat můžete v obci Černčice či Bíl-
ka, odkud vede na vrchol červená tu-
ristická značka. Vrcholu hory může-
te dosáhnout také z Milešova, Čern-

čic nebo v Bílého Újezdu po modré 
turistické značce. 
Pokud vás výstup na nejvyšší ho-
ru Českého středohoří neunaví, 
můžete v okolí vystoupat na Boreč 
(446 m) známý zimními výrony hor-
kého vzduchu v sutích na jeho úbo-
čí, Klapý (418 m) se zříceninou hra-
du Hazmburk. Tak zdrávi došli!
 Foto: archiv

Hromová hora i královna Českého středohoří Milešovka
Ofi ciální zahájení turistické sezóny doslova klepe na dveře. Pokud vás 
přitahují samá NEJ, vydejte se na Milešovku, nejvyšší horu Českého stře-
dohoří, kam každoročně míří tisíce lidí. 


