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HOTOVOSTNÍ PŮJČKY

Tel.: 775 777 441     www.helpfi nancial.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

www.tydeniky.cz

 Co vás přivedlo k donedávna 
ryze mužskému sportu?
Jak už je v úvodu psáno, odmala 
jsem trénovala karate. To však po-
strádalo kontakt se soupeřem, tak 
jsem kolem 11 let přešla na kon-
taktní sporty, kickbox a thaibox. 
Chtělo to zkrátka oživení. K boxu 
to už byl jen krůček.

 Jaký je to pocit dát a naopak 
dostat ránu?

Já už to vnímám jako tako-
vou samozřejmost. Dostat 
ránu občas zabolí, ale vý-

hodou je, že to většinou 
v ringu čekáte, takže se 
na to psychicky připra-
víte. Dát ránu, která 
soupeři, jak se u nás ří-
ká "sedne", to je pocit 
k nezaplacení.
 Které vlastnosti musí 

mít boxer?
Nechtěla bych to nějak zo-

becňovat, každý jsme indivi-
duální osobnost. Mezi ty základ-
ní patří trpělivost, pozornost, ne-
bojácnost a hlavně cílevědomost 
a píle.

 Vaším trenérem je mistr světa, 
profesionál Lukáš Konečný. Jak se 
vám s ním pracuje?
Pracuje se mi s ním skvěle. Když 
jsem u něj začínala, měla jsem oba-
vy, jak to budeme zvládat a jestli 
bude umět vést ženskou. Potvrdilo 

se, že Lukáš je multitalent a já se 
od něj cítím vždy naprosto připra-
vená jak po fyzické, technické tak 
i psychické stránce.

 Chtěla byste, podobně jako on, 
vystoupat až na vrchol kariéry? 
Co jste připravena  pro to udě-
lat?
Myslím, že to je snem každého pro-
fesionálního sportovce. Sáhnout si 
na pás mistra světa je pro mě nej-
vyšší meta. Jsem připravena tomu 
obětovat vše, i když myslím, že pro 
mě to není ani tak oběť, jako ra-
dost. Myslím, že není nic lepšího, 
než živit se tím, co vás doopravdy 
baví.

 Kolik hodin věnujte tréninku 
a co všechno obnáší?
Trénuji dvakrát denně. Ráno to bý-
vá většinou hodinový kruhový tré-
nink nebo trénink na fyzickou pří-
pravu. Odpoledne potom půldru-
hé hodiny trénink zaměřený na 
boxerskou techniku, sparing, lapy. 
Někdy je odpolední trénink nahra-
zený delším během.

 Musíte dodržovat nějaký jídel-
níček?
Nedodržuji žádný striktní jídelní-
ček. Snažím se jíst zdravě, maso, 
zeleninu, rýži, ovoce, těstoviny. 
Ale když mám chuť na čokoládu, 
tak si ji prostě dám! 

 Co vás ještě letos v ringu če-
ká?

Koncem roku to vypadá na prv-
ní titulový zápas tady v České re-
publice.

 A co v osobním životě? 
Na osobní život zbývá méně času. 
Studuji na vysoké škole a zbytek 
volného času se snažím co nejvíce 
trávit s rodinou.

 Nebojí se vás kluci?
Kluci se mě nebojí. Troufám si říct, 
že s mým metrem šedesát a 48 ki-
logramy váhy se mě asi ani nikdy 
bát nebudou.

 Už jste někdy využila svých do-
vedností v civilu?
To určitě ne! Jsem tak nějak proti 
násilí (mimo ring). Konflikty jsem 
se vždy snažila vyřešit diploma-
ticky.

 Kde jste přišla k cizojazyčné-
mu jménu?
Můj tatínek je kosovský Albánec, 
takže to mám po něm.

 Jak nejlépe relaxujte?
Pro mě je nejlepším relaxem po-
řádný spánek. Mimo to občas za-
jdu do sauny nebo do bazénu či ví-
řivky.

 Těšíte se na Vánoce? Jak je bu-
dete trávit?
Na Vánoce se hrozně těším, hlavně 
na pečení cukroví. Budu je trávit ja-
ko každý rok společně s rodinou za-
chumlaná v dece u pohádek. A sa-
mozřejmě budu hodně trénovat.

Text: Metropol, foto: Daniel Šeiner

Kluci se mě nebojí
Devatenáctiletá Fabiana Bytyqi z Ústí nad Labem se věnuje bojovým sportům od svých čtyř let. Začala s karate, 
zářila v kickboxu a teď se o vítězství pere v boxerském ringu.

Fabiana Bytyqi
Narodila se ve znamení Kozoroha. Absolvovala Gymnázium dr. Václava Šmejkala 
v Ústí nad Labem. Na profesionální boxerskou dráhu vstoupila letos v březnu. Ko-
níčky: box, spánek, tetování a pečení. V krajské metropoli má „svůj“ trolejbus.

čtěte na 6. straně



w
w

w
.am

ali.cz

02 Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
in

ze
rc

e

z 
kr

aj
e

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 
PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

REALITY
PACOVSKÁ

zajišťujeme komplexní realitní servis 
v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí

Reality Pacovská, Revoluční 3, 400 01 Ústí  nad Labem
tel. +420 475 220 646, +420 602 304 664 

e-mail: reality-pacovska@seznam.cz www.reality-pacovska.cz

l č í Ú tí d b

•  prodej rodinných domů, bytů, pozemků, 
komerčních objektů

•  pronájem rodinných domů, bytů a nebytových prostor
• sepsání kupních, darovacích a nájemních smluv
• vypracování tržního ocenění rd, bytů, pozemků 
•  vypracování daňového přiznání 

k dani z nabytí  nemovitých věcí
• zajištění hypotečních úvěrů

Přípravy na projektový den
o multikultuře vrcholí

Návštěva poradny pro integraci v Ús-
tí nad Labem, prohlídka Multikultur-
ního centra v Praze, exkurze v Mu-
zeu romské kultury v Brně, zhlédnu-
tí fi lmů o životě Romů, poslech rom-
ské hudby, to jsou aktivity projektu 
Poznáním k přátelství, který od zá-
ří realizuje pro žáky Střední škola 
obchodu, řemesel, služeb a Základní 
škola, Ústí nad Labem. 

Projekt bude ukončen velkým projek-
tovým dnem 2. prosince 2015 v budo-
vě školy v Keplerově ulici, se začátkem  
v 10.00 hodin. Na prohlídku jsou zvá-
ni učitelé a žáci základních a střed-
ních škol i zájemci z řad veřejnosti. 
Budou k vidění žáky výtvarně zpra-
cované panely o historii, tradicích, 
zvycích a kultuře Romů, předměty 

charakteristické pro romskou kultu-
ru, pro návštěvníky bude připrave-
na ochutnávka pokrmů připravených 
podle receptů z romské kuchařky žá-
ky školy oboru gastronomie. Více in-
formací o aktivitách projektu si může-
te přečíst na www.obchodniskola.cz
Projekt je fi nančně podpořen MŠMT ČR 
v rámci Dotačního programu na pod-
poru vzdělávání v jazycích národnost-
ních menšin a multikulturní výchovy 
v roce 2015.

Litoměřice | Sponzorský dar v po-
době 5 monitorů BabySense II, které 
slouží ke kontrole dýchání a pohybu 
malých dětí přímo v postýlce, převza-
li v úterý 3. listopadu z rukou ředitel-
ky nadace Křižovatka Sabiny Sklená-
řové a hlavní koordinátorky nadace 
Veroniky Manouškové zástupci Měst-
ské nemocnice v Litoměřicích.
Předání monitorů se zúčastnili za dět-
ské oddělení litoměřické nemocnice 
primář Vladimír Bárta, staniční sest-
ra stanice velkých dětí Marcela Vyd-
rová a za vedení nemocnice předse-
da Správní rady Radek Lončák. „Vel-
mi si naší dlouhodobé spolupráce s na-
dací Křižovatka vážíme. Monitory jsou 
pro nás velkým pomocníkem, a to pře-
devším v péči o nezralé či jinak ohrože-
né novorozence. Maminky si monitory 
moc chválí a mnohé z nich jsou díky nim 
při péči o novorozené dítě klidnější, což 
je také nezanedbatelný přínos,“ vyjádřil 
svou spokojenost nad spoluprací s na-
dací primář Bárta a s úsměvem dodal, 

že i přes všechny vymoženosti techni-
ky je přesto nejlepším monitorem dě-
ťátka jeho maminka. „Nás spolupráce 
s nemocnicemi také velmi těší. Za 20 let 
naší existence jsme rozdali již přes 5 tisíc 
monitorů a skutečnost, že pomáháme 
chránit nové lidské životy, nám ukazuje, 
že naše práce není zbytečná,“ reagovala 
ředitelka nadace Sabina Sklenářová.
Činnost Nadace Křižovatka by nebyla 
možná bez pomoci oslovovaných spon-
zorů. „Velmi si vážíme všech darů. Vaše 
podpora je významná a my za ni velmi 
děkujeme a také doufáme, že bude vaše 
nadace při získávání prostředků i nadále 
tak úspěšná, a že nám zachováte svou pří-
zeň,“ uzavřel setkání předseda Správní 
rady nemocnice Radek Lončák. (nk)

Nadace Křižovatka opět 
věnovala monitory dechu

 Ústecký kraj vynakládá značné úsi-
lí i fi nanční prostředky na podporu 
mládežnického sportu. Které akce le-
tošního roku pokládáte za nejzdařilej-
ší a budete v nich pokračovat?
Byly to dvě akce v rámci projektu „Atle-
tika pro děti“ a s tím souvisejících sedm 
seminářů pro učitele tělesné výchovy. 
Dále bych ráda zmínila úspěšný projekt 
„Děti na startu“ a účast našich reprezen-
tantů na Hrách VII. letní olympiády dě-
tí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kra-
ji. Ústecký kraj podporuje celou řadu za-
jímavých akcí, kde v rámci dotačních 

V lednu se v kraji uskuteční opravdový sportovní svátek

programů, jakými jsou například „Sport 
2015“, „Podpora mládežnického sportu “ 
a „Podpora sportovní činnosti“ spolupra-
cuje s Českým olympijským výborem.

 Na začátek příštího roku chystáte 
opravdový sportovní svátek, Hry zim-
ní olympiády dětí a mládeže ČR 2016. 
Kdy přesně se uskuteční a jak daleko 
jsou přípravy?
Tato svým charakterem opravdu velká 
sportovní akce se uskuteční od 17. do 
22. ledna 2016. Přípravy pokračují podle 
plánovaného harmonogramu. V těchto 
dnech se nejvíce soustředíme na PR a pro-
pagaci olympiády tak, aby do Ústeckého 
kraje přijelo co nejvíce diváků a turistů. 

 Na jak početné výpravy z celé Čes-
ké republiky se můžeme těšit? 
Přihlášky potvrdilo všech čtrnáct kra-
jů z České republiky včetně hlavního 
města Praha. Maximální počet trené-
rů a sportovců, kteří se mohou za je-
den region akreditovat,  představuje 97 
osob. To tedy znamená, že očekáváme 
1 358 účastníků. (met, foto: archiv)

Projekt Nejlepší sportovec junior Ústeckého kraje si klade za cíl přilákat co nejvíce dětí a teenagerů k pravidelné-
mu sportování. O totéž usiluje Ústecký kraj. Náměstkyně hejtmana Jany Vaňhové, která má školství, mládež a tě-
lovýchovu na starosti, jsme se proto zeptali…
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Most | Krajská zdravotní, a. s.,
slavnostně ukončila v pátek 
30. října projekt „Rekonstrukce 
pavilonů a optimalizace vnitřních 
prostor v mostecké nemocnici, kte-
rý začal na konci srpna minulého 
roku. Jeho realizace byla rozsáhlá 
a hodnota veřejné zakázky vzešlá 
z otevřeného výběrového řízení je 
na úrovni 150 milionů korun včet-
ně DPH. Rekonstrukce probíhala ve 
fázích, podle harmonogramu a za 
plného provozu. Projekt byl dokon-
čen prakticky rok po zahájení.

S ohledem na stáří budov a jejich in-
frastruktury, které byly dlouhodobě 
ve velmi špatném stavu, byla celková 
rekonstrukce nutností. V podstatě se 
jedná o první akci takového rozsahu 
od dob výstavby nemocnice. Letos je 
to 40 let, kdy začala sloužit veřejnosti. 
Tehdy byla nejmodernější v Českoslo-
vensku, ale zub času učinil své a opra-
vu si jistě zasloužila. Nejde samozřej-
mě jen o lepší vzhled, ale také praktic-
ké dopady pro pacienty i zdravotnický 
personál. „Před třemi lety, když nastou-
pilo nové vedení Ústeckého kraje, shod-
li jsme se na tom, že za jednu z nejdů-
ležitějších oblastí považujeme zdravot-
ní péči o občany našeho kraje a že také 
chceme změnit obraz Krajské zdravotní. 
I dnešní setkání a ukázka rekonstrukce 
je důkazem, že se nám to daří. A další in-
vestice do zdravotnictví budou následo-
vat,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.
Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., mimo jiné 
řekl: „Když nové představenstvo společ-
nosti před dvěma lety nastoupilo do funk-
ce, stanovilo si několik cílů v rámci pěti 
nemocnic, které Krajská zdravotní, a. s. 
sdružuje. Jednou z nich byla rekonstruk-
ce pavilonů mostecké nemocnice. Akce by-
la prvotně připravována a směřována do 
Operačního programu Životní prostředí 
v rozsahu zateplení a výměny výplní ot-
vorů. Z důvodu vyšší míry fi nancování 
akce z dotačních prostředků však rozhod-

lo nové představenstvo Krajské zdravotní 
o zásadním přepracování původního pro-
jektu a využití dotace z Regionálního ope-

račního programu Severozápad, kterou 
také úspěšně Krajská zdravotní, a. s. zís-
kala. Výsledkem jsou zateplené budovy, 

nové fasády a střechy, kompletně vymě-
něná okna a dveře v počtu 3 606 ks, a to 
u pavilonů A, B a C, to vše za účelem mo-

dernizace při snížení energetické nároč-
nosti stavebních objektů a samozřejmě 
i zlepšení technického stavu a celkového 
vzhledu. Součástí rekonstrukce byla též 
výměna vybraných výtahů ve všech re-
konstruovaných objektech a rekonstruk-
ce vybraných sociálních zařízení včetně 
nových připojovacích a stoupacích rozvo-
dů vody a kanalizace. Od roku 2013 jsme 
do nemocnic Krajské zdravotní investova-
li 1,5 miliardy korun a v nastoupené cestě 
budeme pokračovat. Smělé plány si mů-
žeme dovolit mimo jiné i proto, že všech 
pět nemocnic i ústředí jsou v dobré eko-
nomické kondici. I když to často není me-
dializováno, mění se KZ před očima zdra-
votníků, ale především veřejnosti Ústecké-
ho kraje, která si zaslouží to nejlepší, co je 
současná medicína schopna nabídnout“.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala doplnil, že hlavní podě-
kování patří představenstvu Krajské 
zdravotní, a. s., že se vůbec povedlo 
celý projekt dotáhnout do zdárného 
konce. „Také bych chtěl poděkovat zdra-
votnímu personálu, že se při tak rozsáh-
lé stavbě podařilo zachovat provoz bez 
omezení. Jsem rád, že se mostecká ne-
mocnice pyšní novým vzhledem, což při-
spěje i ke zlepšení vnímání nemocnice. 
Nová podoba opravené nemocnice jis-
tě přispěje také ke zlepšení vzhledu měs-
ta,“ dodal Ing. Petr Fiala a předal ředi-
teli zdravotní péče MUDr. Luďku Hy-
kovi nové logo mostecké nemocnice 
k výročí vzniku její historické před-
chůdkyně, od jejíhož založení uplynu-
lo 160 let.  
Okénko do historie: Nemocnice Most 
vznikla v roce 1855. Před čtyřiceti le-
ty došlo k jejímu přestěhování do mo-
derního komplexu v ulici Jana Evan-
gelisty Purkyně. Zdravotníci Nemocni-
ce Most, o. z. v loňském roce hospita-
lizovali 26 669 pacientů, ambulantně 
ošetřili 386 383 a odoperovali 7 770 
pacientů. Od září letošního roku je ne-
mocnice také bohatší o jeden primari-
át, konkrétně oddělení následné péče 
v Zahražanech.

Foto: Petr Sochůrek a Metropol

Mostecká nemocnice září novotou vně i uvnitř

Pohled na původní vzhled mostecké nemocnice z ptačí perspektivy. A tak vypadá nová fasáda po výměně oken a zateplení.

Sociální zařízení před a po rekonstruk-
ci. Postupně budou vyměněna všechna 
z prostředků KZ, a. s.

Při slavnostním zakončení zásadní rekonstrukce získala mostecká nemocnice také nové logo. 

Poklepání na základní kámen, 21. srpen 2014. Na snímku zleva generální ředitel KZ, a.s. Ing. Petr Fiala, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Ing. Jiří Novák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček, zástupce do-
davatele stavby Miroslav Štýbr, hlavní sestra Marcela Šárová a ředitel zdravotní péče mostecké nemocnice MUDr. Luděk Hyka. 

Za uplynulých 40 let přišlo v mostecké 
porodnici na svět přes 40 000 dětí. Jak 
vzpomněl hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, jedním z nich byl v ro-
ce 1975 také jeho starší syn. „Postupně 
se snažíme zlepšovat podmínky ve všech 
nemocnicích společnosti Krajské zdravot-
ní, které kraj vlastní. Děkuji Vršanské uhel-
né, která patří k nejvýznamnějším partne-
rům Ústeckého kraje, že se fi nančně výraz-
ně podílela na rekonstrukci mostecké po-
rodnice“, uvedl mimo jiné hejtman.
Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že 
cesta k zajištění fi nancování moderni-

zace porodnice byla přímá a jednodu-
chá. „Společně s managementem spo-
lečnosti jsme našli společnou řeč během 
pěti minut. Smlouva byla podepsána le-
tos v březnu, a dnes uvidíte výsledek.“ 
Ing. Pavel Tykač, majitel společnos-
ti Vršanská uhelná, a.s., dodal, že po-
vinností každé velké fi rmy by mělo být 
pomáhat v regionu, kde působí. „Dlou-
hodobě se snažíme podporovat projekty, 
které dávají smysl. A tady je jasně vidět, 
že pomoc byla dobře směřována,“ řekl 
Ing. Pavel Tykač. 
„Rekonstrukcí a přestavbou porodního sá-
lu, pokojů i ostatních provozních prostor se 

zlepšil komfort nejen pro nastávající ma-
minky a jejich doprovod, ale i pro lékaře, 
zdravotní sestry a ostatní nemocniční per-
sonál. Společně tak získali nové, moderní, 

funkční a esteticky hodnotné prostory,“ ře-
kl generální ředitel KZ, a.s. Ing. Petr Fia-
la. Další etapa rekonstrukce, a to na sta-
nici šestinedělí, se právě chystá. Cílem je 

celkové zvýšení komfortu, do něhož pa-
tří i vybudování nadstandardních poko-
jů, o které je mezi maminkami trvalý zá-
jem. Foto a text: Metropol

Manželé Ivana a Pavel Tykačovi předali symbolický šek před-
sedovi představenstva KZ, a.s. Jiřímu Novákovi a hejtmano-
vi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi.

Vršanská uhelná pomohla. Vítejte na světě

Primář oddělení MUDr. Jiří Krhounek představil nové prosto-
ry hostům, mezi kterými nechyběla modelka Vlaďka Erbo-
vá, jíž se tady před 9 lety narodila dcera Viktorka. 

Kompletní rekonstrukcí prošlo také gynekologicko - porodnické odděle-
ní mostecké nemocnice. Stalo se tak díky daru akciové společnosti Vr-
šanská uhelná, která věnovala na modernizaci z celkových 6,5 milionů 
korun plných 4,2 milionu.
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Severočeská vodárenská společnost 
průběžně obnovuje, udržuje a opra-
vuje vodohospodářskou infrastruktu-
ru na severu Čech. Její investiční akce 
probíhají v rámci stavební sezóny po-
stupně, a to rovnoměrně na celém je-
jím území působnosti. Jsou plánovány 
s ohledem na Plán fi nancování obno-
vy, který musí v souladu s legislativou 
realizovat každý vlastník vodárenské 
infrastruktury. Rekonstrukce vodovo-
dů a kanalizací s sebou přinášejí roz-
kopané ulice a silnice, což způsobu-
je dopravní omezení, ale i zvýšenou 
hlučnost a prašnost v okolí po dobu 
stavby. Vždy se snažíme tyto dopro-
vodné těžkosti omezit na minimum. 
Letos umožnily příznivé klimatické 
podmínky realizovat investiční akce 
SVS v převážné míře zcela bezproblé-
mově a v souladu s harmonogramem 
staveb. Nyní přichází konec stavební 
sezóny na liniových stavbách vede-
ných v komunikacích, protože je nut-
né umožnit jejich správcům provádě-
ní náležité zimní údržby.

Efektivita a hospodárnost 
na prvním místě

SVS se snaží inkasované prostředky 
z ceny vody co nejefektivněji směro-
vat do obnovy. Provádí k tomu ana-
lýzu, hodnocení a bodování stavu 
majetku, aby prioritu měl majetek 

nejstarší a v nejhorším stavu. Díky 
zavedení fl exibilního systému výbě-
rových řízení zhotovitele staveb po-
mocí rámcových smluv se SVS po-
dařilo dosáhnout snížení cen kon-
krétních zakázek o 20 % a více pod 
ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace 
stavebnictví). Vždy se také snažíme 
naše stavby zkoordinovat s vlastní-
ky ostatních sítí vedených v komu-
nikacích, a samozřejmě i s vlastní-
kem komunikace. Výsledkem jsou 
časově koordinované akce, kdy na 
rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
(zpravidla uložené v největší hloub-
ce) navazují rekonstrukce sítí např. 
ČEZ nebo RWE a závěrem proběhne 
rekonstrukce povrchu vozovky v re-
žii vlastníka či správce komunikace. 
Velmi důležitým aspektem koordina-
ce našich staveb je součinnost s na-
šimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, 
které v místě rekonstrukce našich sí-
tí následně provádějí své investiční 
akce, ať už to jsou obnovy povrchů 
komunikací v celé šíři či náročněj-
ší investice typu revitalizace dané-
ho území. Důsledkem všech těchto 
opatření je zkrácení doby, která oby-
vatelům přináší komplikace v dopra-
vě, stavební hluk a prašnost. V nepo-
slední řadě to pro všechny zúčastně-
né investory znamená úsporu v dů-
sledku rozdělení nákladů.

Doháníme hendikep 
ze startovní čáry

Aktivity SVS jsou i dnes ovlivňovány 
podmínkami při vzniku společnosti 
v roce 1993, kdy od svých akcionářů – 
měst a obcí – převzala rozsáhlý, dlou-
hodobě podinvestovaný vodohospo-
dářský majetek. Průměrně 60 % tohoto 
majetku je i teď – po letech masivních 
investic – za svou životností: konkrétně 
až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanali-
zací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren 
odpadních vod. Ještě i dnes je v regio-
nu SVS řada sítí starších než sto let, kte-
ré jsou v havarijním stavu. Ve špatném 
stavu však bývají i mnohem mladší sí-
tě, vybudované v tzv. „akcích Z“ při po-
užití nevhodných trubních materiálů 
a nedodržování stavebních postupů.

Nízký podíl z ceny vody 
na obnovu majetku

Je samozřejmé, že hledáme možnosti 
úspor. Finanční zdroje z ceny vody, jež 
máme k dispozici, totiž zdaleka nepo-
krývají skutečnou potřebu obnovy pod-
le fyzického stavu infrastruktury. Ce-
lých 25 % ceny vody si nejdříve odčer-
pá stát, a to formou DPH a řadou dal-
ších poplatků - za surovou povrchovou 
a podzemní vodu, za vypouštění vyčiš-
těných vod z čistíren zpět do řek aj. Dal-
ších 40 % jsou náklady na provoz včet-

ně oprav prováděných provozovate-
lem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako 
vlastníka zůstane jen 35% podíl, který 
plně využívá na reinvestice do obnovy 
a přiměřeného rozvoje majetku.
Ve svém regionu potřebuje SVS obnovit 
majetek v současné pořizovací hodnotě 
115,4 miliard korun vč. DPH. Letos reali-
zujeme investiční plán ve výši 1,25 mili-
ardy korun, z toho na obnovu je určeno 
kolem 900 milionů korun. Podle součas-
ného tempa vychází, že na prostou ob-
novu tak rozsáhlého majetku budeme 
potřebovat 133 let. Navíc je nutné vy-
hovět požadavkům stále se zpřísňují-
cí legislativy na kvalitu vyráběné pitné 
vody a na čištění odpadních vod v ma-
lých obcích, což si vyžádá další nemalé 
investice. Přitom do budoucna hrozí, že 
budeme mít na obnovu majetku ještě 
méně prostředků. Vzhledem k připra-
vovaným změnám legislativy lze totiž 
očekávat další zvýšení odvodů pro stát 
na úkor vlastníka sítí.
„Trvale hledáme se svými akcionáři, sta-
rosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libe-
reckého kraje, kompromisy na straně po-
třeb do obnovy majetku s ohledem na so-
ciální únosnost ceny vody. Zakládáme 
si na pravidelné komunikaci, otevřenos-
ti a informovanosti. Proto připravujeme 
další cyklus podzimních aktivů po okre-
sech v regionu SVS, kde hlavním téma-

tem kromě kvality pitné vody, vč. zkuše-
ností z letošního léta se zajištěním záso-
bování vodou v období sucha, bude pre-
zentována příprava investičního plánu 
na rok 2016 se související problematikou 
věcných břemen, záborů a vstupů na po-
zemky. Soustředíme se v tomto období na 
kvalitní přípravu jednotlivých staveb, kte-
ré chceme začít soutěžit tak, abychom je 
byli schopni zahájit ihned, jakmile to kli-
matické podmínky zjara dovolí,“ dodá-
vá Ing. Bronislav Špičák, generální ře-
ditel SVS.

Obnova majetku SVS 
v rámci Ústeckého kraje

V těchto týdnech jsou dokončová-
ny poslední stavby z investičního plá-
nu pro rok 2015. Důvodem je blížící se 
začátek zimního období, s čímž souvi-
sí nesouhlasné vyjádření jednotlivých 
úřadů a odborů dopravy ke zvláštnímu 
užívání místních komunikací, stejně 
tak nepovolení vstupu do komunikací 
ve správě SÚS a Krajských správ silnic 
v zimním období. Některé rozsáhlej-
ší rekonstrukce vodovodů a kanalizací 
zahájené v tomto roce však přecháze-
jí do roku příštího. Znamená to, že ny-
ní budou adekvátně „zakonzervovány“ 
a práce na obnově povrchů komunika-
cí budou zahájeny bezprostředně poté, 
co bude po zimním období opět spuš-
těn provoz výroben živičných směsí.

Obnova majetku SVS: Dokončování 
staveb 2015 a příprava plánu 2016

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. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodá-
renskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu pů-
sobnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), 
počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila 
na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196. 

Obnova majetku SVS v rámci investi čního plánu pro rok 2015 po okresech v rámci Ústeckého kraje je stanovena v uvedených objemech: 

obnova majetku investi ce pro okres celkem (vč. strategických) 

Chomutov 20 staveb…cca 98,4 mil. Kč 101,1 mil. Kč 

Děčín 20 staveb…cca 104 mil. Kč 160 mil. Kč  

Louny 21 staveb…cca 78,8 mil. Kč 89,5 mil. K

Litoměřice 18 staveb…cca 67,5 mil. Kč 91,7 mil. Kč 

Most 21 staveb…cca 86,8 mil. Kč 132,4 mil. Kč  (vč. rekonstrukce ÚV Meziboří)

Teplice 23 staveb…cca 157 mil. Kč 166,5 mil. Kč  

Ústí  nad Labem 14 staveb…cca 72,9 mil. Kč 77,4 mil. Kč

 Okres Děčín: Jiříkov – dostavba splašk. kanali-
zace a rek. vodovodů (XII/2015), Děčín Kamenic-
ká ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Dě-
čín El. Krásnohorské – rek. kanalizace a vodovo-
du (X/2015), Varnsdorf – rek. kanalizace a odstra-
nění výustí (X/2015), Šluknov nám. Míru – 1. část 
rek. vodovodu (XI/2015), Česká Kamenice Děčín-
ská ul. – rek. vodovodu a náhrada zdroje Víska 
p. Lesy (XI/2015), Rumburk ul. Stepní – rek. kana-
lizace a vodovodu (XI/2015), Varnsdorf – odstra-
nění výusti DC70 (XII/2015), Jiřetín p. Jedlovou – 
Lesné – rek. svodného řadu (XII/2015), Děčín Tyr-
šova a Labská ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(XII/2015), Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (hmg se upřesňuje, kolize s plynovo-
dem), Děčín Förstrova, Hluboká – rek. kanalizace 
a vodovodu (XII/2015), Rumburk Krásnolipská ul. 
– odstranění kanal. výústi (XII/2015), Chřibská – 
rek. ÚV (I/2017)

 Okres Chomutov: Chomutov nám. T. G. Masa-
ryka a ul. Čechova, Purkyňova a Křižíkova – rek. 
kanalizace a vodovodu (X/2015), Chomutov, ul. 
Kmochova – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2015), 
Chomutov, ul. Šafaříkova – rek. vodovodu a kana-
lizace (XI/2015), Klášterec n. O., Pod Skalkou – rek. 
vodovodu (XI/2015), Březno – rek. ČOV (XI/2015), 
Strupčice – rek. ČOV (XII/2015), Březno Střezov – 
rek. ČOV (XII/2015), Výsluní – rek. ČOV (X/2016), 
Hrušovany – rek. ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. 
Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského 
– rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Libědice, 
Čejkovice – rek. vodovodu (XI/2015)
Okres Louny: Louny Jimlínská ul. – rek. přivadě-
če (X/2015), Vroutek Kryrská ul. - rek. vodovodu 
(X/2015), Žatec Studentská ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (X/2015), Žatec Lučanská ul. – rek. 
kanalizace a vodovodu (XI/2015), Holedeč – rek. 
výtlaku z ÚV (XI/2015)

 Okres Litoměřice: Litoměřice – rek. dosa-
zov. nádrží ČOV (X/2015), Lovosice Labská ul. 
– rek. vodovodu (X/2015), Terezín – rek. his-
torické kanalizace pod pevností (II/2016), Lo-
vosice ul. Smetanova, Sukova, Škroupova, 
Fibichova, Dvořákova – rek. kanalizace a vo-
dovodu (po etapách do V/2016), Úštěk – rek. 
vodojemu Julčín (X/2015), Třebušín – rek. ka-
nalizace (X/2015) 

 Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. ka-
nalizace a vodovodu (XI/2015), Litvínov – rek. 
vodovodu DN400 Horní Litvínov (XI/2015), 
Most ul. Vítězslava Nezvala – rek. vodovodu 
(1. etapa, XII/2015)

 Okres Teplice: Dubí Cínovec – rek. ČOV 
(X/2015), Teplice Benešovo nám. a v ul. Kapel-
ní, U Radnice a Dubská – rek. vodovodu a ka-
nalizace (X/2015), Teplice Jugoslávská ul. – rek. 
vodovodu (X/2015), Modlany – Drahkov – rek. 

vodojemu Roudníky (XI/2015), Teplice ul. U Pi-
vovaru – rek. vodovodu (XI/2015), Duchcov ul. 
Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Brat-
ří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po eta-
pách do VI/2016), Teplice Smetanova a Deniso-
va ul. – rek. kanalizace a vodovodu (v třech eta-
pách do VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstraně-
ní kanal. výustí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy 
– rek. vodovodního přivaděče (XI/2016) 

 Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L., Moskev-
ská, Špitálské nám. – rek. kanalizace a vodo-
vodu (XII/2017), Ústí n. L. Myslbekova, Pur-
kyňova a Dobrovského ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (X/2015), Ústí n. L., U Kostela – 
rek. vodovodu (X/2015), Ústí n. L., Mečíková 
– rek. vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Podhoří 
– rek. vodovodu (X/2015), Homole u Panny – 
rek. kanalizace (XI/2015), Ústí n. L. Střekov – 
rekonstrukce ČOV (I/2016). 

Nyní jsou v realizaci tyto stavby s termínem dokončení:

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos jich proběhlo v celém regionu SVS bezmála 200. Předmětem díla je např. doplnění zabez-
pečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.
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Velvyslankyně Lucemburské-
ho velkovévodství v České re-
publice Michèle Pranchère-
Tomassini v pondělí 2. listopadu 
zavítala na pozvání hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka na hejtmanství 
v Ústí nad Labem, kde ji sám 
hejtman osobně přivítal.

Na setkání se velvyslanky-
ně dozvěděla všechno zajíma-
vé o kraji. Podle jejích slov 
spojuje Lucembursko a Ústec-
ký kraj spolupráce s okolní-
mi státy. V případě Lucembur-
ska to je spolupráce s Francií, 
Belgií a Německem. Do Ústec-
kého kraje Michèle Pranchère-
Tomassini zavítala z důvodu 
zahájení Lucemburských dnů 
na Univerzitě Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí. V letošním ro-
ce Lucembursko předsedá Ev-
ropské unii a po celý měsíc by-
la v prostoru Vědecké knihov-
ny ústecké univerzity insta-
lována výstava Luxembourg 
2015, kterou zapůjčilo přímo 
rozlohou malé velkovévodství 
v západní Evropě.

Hejtman Oldřich Bubeníček se se-
tkal v Benešově nad Ploučnicí se 
starostou Filipem Ušákem a ve 
Starých Křečanech se starostou 
Františkem Moravcem a občany. 

Jednání se zúčastnila provozní ná-
městkyně Správy a údržby silnic ÚK 
Lenka Holovská a pracovník odboru 
dopravy KÚÚK Pavel Matouš. Ve Sta-
rých Křečanech se k jednání připoji-
la i vedoucí odboru sociálních věcí 
KÚÚK Petra Lafková.
V Benešově nad Ploučnicí informoval 
starosta hejtmana o připraveném pro-
jektu autobusového terminálu a o po-
třebě rekonstrukce mostu ve městě. 
Technický stav mostu vyvolává v sou-
časnosti některá dopravní omezení. 
Rekonstrukce by však byla pro městský 

rozpočet velmi náročná, a proto město 
požádalo kraj o pomoc a součinnost.
Setkání starosty a hejtmana ve Sta-
rých Křečanech pomohl zorganizo-
vat krajský zastupitel Jaroslav Horák, 
který je rodákem této obce na Rum-
bursku. Hlavním tématem jednání 
byla dopravní obslužnost jak v oblas-
ti autobusové tak železniční dopravy. 
Na základě připomínek vedení obcí 
v této oblasti dojde v prosinci k úpra-
vám jízdních řádů, které se dotknou 
několika autobusových linek.
Hejtman se seznámil s námětem vy-
stavět v obci v rámci sociálního bydle-
ní bezbariérový dům. Menší obce totiž 
zaznamenávají odliv starších občanů 
do ústavů sociálních služeb ve větších 
městech. Předmětem jednání bylo 
i téma sociálně vyloučených lokalit.

„Velmi si vážím všech, kteří darují svoji 
krev, aby tak pomohli při záchraně zdra-
ví a lidských životů. Osobně vám děkuji 
a jsem rád, že počet těch, kteří jsou každo-
ročně oceněni za svůj lidský přístup a ob-
čanský postoj, v našem kraji neklesá. Po-
děkování patří i zdravotnickým zaříze-
ním, která se dárcovství krve v kraji od-
borně věnují a také Českému červenému 
kříži, který se stará o evidenci a oceňová-
ní dárců,“ uvedl při zahájení hejtman 
Oldřich Bubeníček.
K jeho poděkování dárcům se připo-
jil i generální ředitel Krajské zdravotní 
Ing. Petr Fiala. Dodal také, že bez dár-
covství krve by nemohlo úspěšně fun-
govat zdravotnictví.
Zlatým křížem II. třídy bylo za 120 a ví-
ce bezpříspěvkových odběrů oceněno 
42 dárců. Ocenění předávala společně 
s hejtmanem a ředitelem krajské zdra-
votní ředitelka Oblastního spolku ČČK 
Teplice Alexandra Svobodová.

Na 40 vystavovatelů z ČR a z Německa se 
prezentovalo na burze pracovních příle-
žitostí v Lounech, která se konala 15. říj-
na v Kulturním domě Zastávka. 

Akce, kterou pořádala Krajská pobočka ÚP 
ČR v Ústí nad Labem společně s celoevrop-
skou sítí EURES a nad kterou převzal zá-
štitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček, sklidila velký úspěch. Navštívily ji 
dvě tisícovky lidí. 
Na burzu se sjeli zaměstnavatelé z Loun-
ska, Žatecka a Podbořanska, především 
z průmyslových zón, a dále specialisté 
z německých agentur práce. Firmy měly zá-
jem především o dělnické profese. Hleda-

ly operátory výroby, soustružníky, techniky 
kvality, elektromechaniky. Zaměstnání na-
bízeli také zástupci Policie ČR nebo Vězeň-
ské služby ČR. 

Nové pracovníky poptávaly i podniky půso-
bící v potravinářství, zdravotnictví, zahrad-
nictví nebo telekomunikacích.  Své zástupce 
měl na místě i Úřad práce ČR. Jeho specialis-
té lidem radili s výběrem vhodného povolá-
ní, informovali je o nástrojích aktivní politi-
ky zaměstnanosti, pomohli jim s orientací ve 
vzdělávací nabídce škol nebo jim vysvětlova-
li, jaké jsou možnosti rekvalifi kací. Zájemci 
si s jejich pomocí mohli také vytvořit vlastní 
životopis a motivační dopis, přímo na místě 
vytisknout a spolu s dalšími dokumenty pře-
dat konkrétním zaměstnavatelům. 
Aby byly informace pro návštěvníky ucele-
né, měla své zástupce na burze okresní sprá-
va sociálního zabezpečení. Její pracovnice in-

formovaly návštěvníky o nemocenském a dů-
chodovém pojištění. Velkým přínosem pro 
celou akci byla fi nanční podpora Ústeckého 
kraje, díky které byly vypraveny autobusy ze 
Žatce, z Podbořan a z Postoloprt. Ty zdarma 
přepravovaly návštěvníky na burzu a zpět. 
Zájem o tuto pracovní příležitost projevilo 
1 430 klientů Úřadu práce ČR. Kromě nich 
navštívili burzu pracující, kteří mají zájem 
změnit svou práci, lidé se zdravotním posti-
žením, nebo čerství absolventi škol. Potěšu-
jící zprávou je, že inspiraci hledali také stu-
denti základních a středních škol. Zajímalo 
je, co v dnešní době zaměstnavatelé na tr-
hu práce potřebují, a o jaké profese je nej-
větší zájem. 

O burzu pracovních příležitostí byl velký zájem

Hejtman jednal o dopravní obslužnosti na Děčínsku a Rumbursku

V Benešově nad Ploučnicí se hejtman sešel s místním starostou Filipem Ušákem.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petr Fiala předávání dárcům krve ocenění.

V Mostě byli oceněni dárci krve zlatým křížem

Na návštěvu Podbořanska vyra-
zil hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. V Lubenci přiví-
tal hejtmana a také Luboše Troj-
nu, vedoucího odboru kanceláře 
hejtmana starosta Jiří Chaloupec-
ký, Pavel Antoni, místostarosta 
obce, Bohumil Peterka a Zdeněk 
Vukliševič, oba zastupitelé.

Hovořilo se na téma dopravní ob-
služnosti i v souvislosti faktu, že se 
obec, pod kterou spadá jejích dal-
ších osm částí, rozprostírá na hrani-
ci tří krajů. Dále se řešila otázka ne-
dalekých Drahonic, kde je nyní uby-
továno šest desítek uprchlíků.
Poté se hejtman přesunul do Pod-
bořan, kde nyní žije 6500 obyvatel. 
Město se nachází v ploché pánvi ze 
západu ohraničené výběžky Doupov-
ských hor a z východu Českým stře-
dohořím. Na Městském úřadě se se-
tkal se starostou Radkem Reindlem. 

S ním se odebral do nedalekého Gym-
názia a SOŠ, páteřní školy Ústeckého 
kraje. Zde už na něj čekal ředitel pří-
spěvkové organizace Jiří Bejček a Ště-
pán Harašta, vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 
Všichni jmenovaní se zúčastnili prohlíd-
ky venkovních prostorů, kde si hejtman 

zkusil řídit dva traktory, jeden „veterán-
ský“ Zetor 25 A a druhý moderní. Od 
ředitele Bejčka pak dostal „pomyslný“ 
certifi kát a řidičské oprávnění.
Poslední zastávkou byla římskoka-
tolická farnost, kde došlo na návště-
vu hejtmana s vikářem děkanství 
Aleksandrem Siudzikem.

Hejtman zavítal do regionu Podbořanska 

Lucemburská 
velvyslankyně 
navštívila Ústí

Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) Teplice a Ústecký kraj ocenily v Mostě více než čtyřicet bezpříspěv-
kových dárců krve, kteří překročili hranici 120 odběrů krve. Slavnostního dopoledne se zúčastnil hejtman Oldřich 
Bubeníček, jeho náměstek Stanislav Rybák a generální ředitel Krajské zdravotní Ing. Petr Fiala.

Vlajkonošem 
bude Robert 

Reichel
Potvrzeno! Vlajkonošem Ústecké-
ho kraje na Hrách VII. zimní olym-
piády dětí a mládeže ČR, které se 
uskuteční v týdnu od 17. – 22. led-
na 2016, se stal zlatý hoch z Naga-
na 1998 hokejista Robert Reichel.

Důležitou úlohu nést vlajku Ústec-
kého kraje nakonec dostal litvínov-
ský rodák a mimo jiné držitel zlaté 
medaile z olympiády v Naganu Ro-
bert Reichel zvaný Albi. Pro trené-
ra litvínovské juniorky to bude no-
vá zkušenost, která ho ovšem těší. 
„Je to pro mě čest. Olympiáda je výji-
mečnou událostí nejen pro náš region, 
ale i celorepublikově a proto jsem ne-
váhal a úlohu vlajkonoše přijal,“ ře-
kl Reichel poté, co se tuto novinku 
dozvěděl.
Nasazení Reichla na pozici vlajko-
noše kvituje i samotný hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Pro kraj je důležité, aby v čele skupi-
ny sportovců na slavnostním zaháje-
ní stál někdo, kdo ve sportu hodně do-
sáhl a má jméno nejen v naší vlasti, 
ale také ve světě. Robert Reichel je tou 
správnou volbou a myslím si, že pro 
mnoho mladých sportovců bude Rei-
chel hnacím motorem pro jejich bu-
doucí úspěchy,“ dodal hejtman Ol-
dřich Bubeníček.    
Zatím posledním vlajkonošem de-
legace Ústeckého kraje, a to na le-
tošní letní olympiádě dětí a mláde-
že v Plzni, byl Zdeněk Pecka. Držitel 
dvou bronzových medailí z olympi-
ády v roce 1976 v Montrealu a v ro-
ce 1980 v Moskvě. Zdeněk Pecka 
je český veslař, reprezentant Čes-
koslovenska, olympionik a v nepo-
slední řadě i manžel běžkyně na ly-
žích Květy Jeriové.
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Kategorie podnikání a management

•Ing. Jan Dienstl
Finančník, spolumajitel šachty na 
Litvínovsku, uhelné elektrárny u Par-
dubic a vlastník Zámeckého vinařství 
Třebívlice. Je také jedničkou v TOP 10 
hodnocení deníku Neovlivní.cz Ús-
teckého kraje 2015.
•Jaroslava Michalcová
Předkové vynikající cukrářky vlast-
nili kavárnu ve Vídni. Jejím velkým 
snem bylo na rodinnou tradici navá-
zat. I když začátky byly těžké, poda-
řilo se jí to. Letos se stala živnostni-
cí roku Ústeckého kraje. 
•Ing. Jiří Novák
Předseda představenstva Krajská zdra-
votní, a. s., která sdružuje pět nemoc-
nic v Ústeckém kraji s více než 6 tisíci 
zaměstnanci. Za uplynulé dva roky, kdy 
stojí v čele vedení, se ekonomická situ-
ace ve všech 6 subjektech stabilizovala, 
realizovaly se investice do rekonstrukcí 
a přístrojového vybavení nemocnic ve 
výši 1,5 miliardy korun a změnil se ob-
raz vnímání společnosti u veřejnosti. 
•Hynek Sagan
Předseda představenstva společnos-
ti ARMEX ENERGY, která patří do 
žebříčku CZECH TOP 100. V letoš-
ním roce založila Fond ARMEX, je-
hož garantem a správcem je prestiž-
ní Ústecká komunitní nadace. O pří-
spěvek na speciální učební pomůcky 
nebo třeba stipendium mohou žádat 
mladí lidé mezi 6 a 25 lety, kteří byd-
lí či studují v některém z měst s ka-
mennou pobočkou ARMEX ENERGY.
•Ing. Pavel Šedlbauer
Předseda představenstva akciové spo-
lečnosti AGC Flat Glass Czech. Fir-
ma patří pravidelně mezi nejlepší za-
městnavatele roku Ústeckého kraje, 
významně podporuje rozvoj střední-
ho technického školství a je majitelem 
Fotbalového klubu Teplice, který vy-
chovává talenty pro vrcholový sport. 

Kategorie veřejná správa 

•Ivana Horčicová
Bžany zvítězily v soutěži Vesnice ro-
ku 2015. Obec vede starostka Ivana 
Hořčicová. Při hodnocení přihléd-
la odborná komise ke komplexnímu 
přístupu, k celkovému rozvoji obce 
v oblasti vzdělávání, mládeže, spol-
kového života a životního prostředí.

•RNDr. Alena Chvátalová, Ph. D.
Prorektorka pro studium UJEP, je no-
minována za přínos a aktivity spojené 
s realizací Univerzity třetího věku a Te-
en Age University na ústecké univerzi-
tě. Univerzitu třetího věku, která se těší 
vzrůstající oblibě, řídí od roku 1994 a za 
tu dobu jí prošlo na dva tisíce seniorů. 
S týmem stovky lektorů a vědeckých 
pracovníků dosud zprostředkovala zá-
bavnou i erudovanou formou cestu za 
poznáním pro více než 11 000 dětí. 
•Mgr. Monika Marková
Ředitelka Hospicu sv. Štěpána, ob-
čanské sdružení Litoměřice, skvěle 
vede svůj tým, který poskytuje pa-
liativní péči na lůžkovém oddělení 
v Litoměřicích i v domácím prostře-
dí v části Ústeckého kraje. Pomáhá 
šířit myšlenku hospiců, jejíž zakla-
datelkou u nás je MUDr. Marie Sva-
tošová, nositelka státního vyzname-
nání - medaile Za zásluhy. 
•Ing. Petr Pípal
Starostou města Dubí, pod které spa-
dá obec Cínovec v Krušných horách, 
je třetí volební období, je také zastu-
pitelem Ústeckého kraje. Za deset let 
se mu podařilo vymýtit z nechval-
ně proslulé E15 prostituci, ve městě 
má stopku jakýkoli hazard. Díky ak-
tivitě vedení se může město pochlu-
bit Domem porcelánu s modrou krví, 
novou hasičskou zbrojnicí a dlouho-
dobou podporou sportovních aktivit 
pro všechny generace. 
•MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Přednosta Kliniky urologie a robotic-
ké chirurgie Masarykovy nemocni-
ce patří ke špičce ve svém oboru. Dí-
ky němu je pojem robot da Vinci a je-
ho výsledky znám nejen odborníkům, 
ale i laické veřejnosti. Centrum robo-
tické chirurgie získalo status školicího 
centra pro české i zahraniční chirurgy. 
MUDr. Schraml je členem České urolo-
gické společnosti a České lékařské spo-
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Kategorie kultura

•Mgr. Miloš Formáček
Miloš Formáček působil řadu let jako 
šéfdirigent Hudebního divadla Karlín 
a jako ředitel Karlovarského symfo-
nického orchestru. Do pozice ředitele 
Severočeského divadla, které má dvě 
stálé scény a regionální přesah, jej vy-
bralo vedení města Ústí nad Labem. 

Pokládá ho za schopného manažera, 
který rozvíjí umělecký potenciál diva-
dla a zlepšuje jeho hospodaření.
•Mgr. Václav Houfek
Nyní ředitel Muzea města Ústí nad La-
bem. Vystudoval obor historie na Fi-
lozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, dlouhodobě pracuje jako vě-
decký pracovník, historik a kurátor 
sbírky umění, grafi ky a uměleckého ře-
mesla v Muzeu města Ústí nad Labem. 
Zaměřuje se především na kulturní 
a sociální dějiny 19. a 20. století.

•Eva Koupilová
Sbormistryně Dětského pěveckého 
souboru Koťata z Chlumce, jeho ma-
lí umělci ve věku od 3 roků, rozmo-
távají již 30 let obrovské klubko pís-
ní českých, moravských, lidových, 
národních i umělých, od neznámých 
i předních našich hudebních skladate-
lů. „Hudební vlohy a schopnost naučit 
se zpívat, si na svět přináší každé dítě. 
V tomto duchu vedu a vychovávám 
své zpěváčky. Některý doroste i v só-
listu, každý je však důležitým hláskem 
v souboru a jsem přesvědčena, že si 
do života odnáší upřímný vztah a lás-
ku k hudbě“, říká sbormistryně.
•Tereza Mátlová
Za roli Gildy v opeře Rigoletto. K pro-
měně osobnosti do milující dcery 
udělala výborný kus práce. Vleže za-
zpívanou veleobtížnou árii Gualiter 
Maldé zvládla bravurně.
•Doc. Vladimír Šavel
Svojí malířskou a grafi ckou tvorbou 
obohacuje všední každodennost o po-
etickou krásu, ať už se jedná o známá 
květinová zátiší, litografi cká ex-libris, 
pohledy do krajiny či o fi gurální tvor-
bu. Pedagogicky působí na UJEP v Ús-
tí nad Labem, vystavoval také ve Flo-
rencii, na americké ambasádě v Pra-
ze a dalších místech. Příští rok chys-
tá vlastní soubornou výstavu v Galerii 
moderního umění v Passau.

Kategorie sport

•Simona Baumrtová – TJ Slávie Chomutov
24 let - nejlepší česká znakařka po-
sledních let, majitelka 13-ti me-
dailí z velkých sportovních podni-
ků, držitelka českých rekordů v de-
seti disciplínách. V roce 2015 stří-
brná na Letní světové univerziádě 
v Studentka FTVS, velká česká na-
děje na fi nále na nadcházejících 
OH v Rio de Janeiru, kam se již jis-
tě kvalifi kovala. V posledních třech 
letech vždy Nejúspěšnější sportov-
kyně Ústeckého kraje.
•Jakub Houška – BK Děčín
33 let – od roku 2004 v Děčíně, překo-
nal řadu zranění a nemocí, mj.mon-
onukleózu. Startoval na basketbalo-
vém ME 2012 ve Slovinsku. Nepo-
stradatelný pivot v týmu děčínských 
Válečníků, základní stavební kámen 
pro trenéra Pavla Budínského. V Dě-
číně trénuje i mládež.
•Viktor Hübl – HC Verva Litvínov
37 let – mistr ČR z loňské sezo-
ny, kdy vyhrál kanadské bodová-
ní základní části Extraligy, člen 
klubu hokejových kanonýrů. Od-
chovanec chomutovského hoke-
je, nyní dlouholetá opora Litvíno-
va, pravidelně se objevuje v elitní 
desítce kanadského bodování Ex-
traligy, i letos je ve špičce tabul-
ky střelců. 
•Tomáš Kraus
41 let - rodák z Děčína, jeden z prů-
kopníků a největších osobností svě-
tového skikrosu. Čtyřnásobný vítěz 
Světového poháru, dvojnásobný mi-
str světa, pětinásobný mistr České 
republiky v alpském lyžování, které-
mu se věnoval do roku 2004. V roce 
2015 měl velmi těžké zranění – zlo-
mil si nohu v Arose. Přesto kariéru 
neukončil a je připraven i letos bojo-
vat v závodech Světového poháru. 
•Štěpán Vachoušek – FK Teplice
36 let – bývalý reprezentant ČR, 
mistr Evropy do 21let, účastník 
EURA 2004. Aktuálně kapitán Tep-
lic, obdivuhodně se dokázal vrá-
tit po těžkém zranění v roce 2014 
(přetržená Achillova šlacha) a je 
nepostradatelným lídrem prvoligo-
vého týmu. Dokáže zúročit všech-
ny zkušenosti z prestižních zahra-
ničních angažmá, mj. v Olympique 
Marseille.

Kategorie dobrý skutek

•Mgr. Lenka Černá
Předsedkyně o. s. Dobrovolnické cen-
trum v Ústí nad Labem dlouhodo-
bě propaguje myšlenky dobrovol-
nictví. Dobrovolníkům vytváří pod-
mínky pro seberealizaci v různých 
sférách lidského konání, podporu-
je a rozvíjí dobré mezilidské vztahy. 
S dobrovolníky se veřejnost může se-
tkat v nemocnicích, sociálních zaří-
zeních a ústavech, kde odvádějí zá-
služnou práci.
•Spolek Self Defense
Spolek Self Defense Division, z.s, je-
hož předsedou je Jiří Omaník, je tvo-
řený členy Policie a Armády ČR, kteří 
se věnují charitativním akcím, pre-
venci kriminality a organizují nej-
různější sportovní aktivity. Dále se 
věnují pedagogické činnosti v rám-
ci kraje ale i mimo něj, bez nároku 
na jakoukoliv odměnu. Mezi jejich 
další aktivity patří kruhové tréninky 
pro veřejnost a semináře a kurzy re-
álné sebeobrany pro ženy. Podporu-
jí bezpečnost a sport v Děčíně a ši-
rokém okolí. 
•Veronika Kašáková
Finalistka soutěže Česká Miss 2013, 
která strávila dětství v dětském do-
mově. O své cestě z ústavu až do zá-
ře refl ektorů napsala knihu, která se 
stala bestsellerem. Je patronkou Fon-
du ohrožených dětí Klokánek a o.p.s. 
Nadání a dovednosti. Nyní začíná 
projekt Roadshow s Veronikou, což je 
putovní jednodenní seminář. V jeho 
rámci navštíví v průběhu 3 let všech 
139 dětských domovů v ČR.
•prap. Václav Pochobradský
V pondělí 2. listopadu 2015 jel v au-
tě s rodinou, když si všiml bezvlád-
ně ležícího muže na chodníku. Ihned 
zastavil, šel k muži, kolem kterého 
bez povšimnutí chodili lidé, zjistil, 
že nedýchá a má slabý tep. Policista 
přivolal RZS a zahájil nepřímou ma-
sáž srdce, kterou prováděl až do pří-
jezdu sanity. 
•Kateřina Skokanová a Martina Chvojková 
Obě získaly titul Gentleman sil-
nic, když neváhaly pomoci 47leté-
mu muži, kterého postihl 29. června 
2015 při jízdě na kole infarkt a zů-
stal ležet na vozovce. Díky všíma-
vosti a rychlé pomoci dívek se poda-
řilo muže zachránit.

Hlasujte v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2015
Vydavatelská skupina Metropol a Skupina ČEZ vyhlašují ju-
bilejní, 5. ročník čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého 
kraje 2015.
Dnes vám předkládáme nominace laureátů v pěti katego-
riích. Na kuponu se jmény stačí zakroužkovat toho kan-
didáta či kandidátku, která si podle vašeho názoru titul 

nejvíc zaslouží. Bude to těžké, protože o rozvoj regionu, 
jeho kulturu, či sportovní reprezentaci a dobré skutky se 
zasloužili všichni. Pokud si myslíte, že mezi nominanty 
někdo chybí, můžete vepsat jeho jméno do šestého, volné-
ho pole na kuponu a stručné zdůvodnění proč zaslat na 
mailovou adresu: anketa@tydeniky.cz. 

Hlasovat můžete do 20. 12. 2015 včetně také na zpravodaj-
ském portále www.tydeniky.cz. Na čistotu hlasování bude 
dbát porota, složená z pořadatelů a partnerů ankety, která 
se sejde počátkem příštího roku.  Slavnostní galavečer s vy-
hlášením výsledků bude 11. 2. 2016. Těšíme se na vaše hlasy 
a děkujeme za ně.  
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NOVOU PRODEJNU

Těšíme se na Vaši návštěvu
Textile house - second hand CZ

Chelčického 97, 

CHOMUTOV

věštkyně a kartářka SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás

Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 

Vykládám z tarotových karet a provádím 
i čarodějnické rituály, jsem také čarodějka

906 55 99 25volejte NONSTOPNONSTOP linku
cena hovoru za minutu je 55 Kč

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2525

www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

Nové trolejbusy posílily fl otilu
Ústí nad Labem | Tak to jsou oni, krasavci. Promiňte, že jsme použi-
li životný rod. Zaslouží si to, protože opravdu krásné a pohodlné jsou 
a v krajském městě nahradí své vysloužilé kolegy.

V úterý 3. listopadu se ve vozovně Do-
pravního podniku města Ústí nad Labem 
konal poslední letošní křest nových tro-
lejbusů, pořízených v rámci IPRM Mobi-
lita. Nesou jména hokejisty Petra Rosola, 
judistky Ivy Brettové a nevidomého plav-
ce Miroslava Smrčky. Další tři za sportov-
ní oddíly patří ústeckým atletům, fl or-
balistům a aerobicu Ivy Mrňákové (na 
snímku je vidět, že si to členky klubu ná-
ležitě užily).  Foto a text: Metropol 

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz

www.ParlamentniListy.cz
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Prosincové
Vánočnítrhy!

www.centrumpivovar.cz

Přístav Vašich nákupů a setkání

Vůně Vánoc

12. 12. od 16.00h

kuchařská show

Dana Kopála

Recepty a ochutnávky
Vánoční workshopy

Zdobení perníčků
Děčín zpívá koledy
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

to to uteklo, slýchám z mnoha stran. 
A je to pravda. Další rok se poma-
lu chýlí ke konci a zase jsme o ně-
co starší. My, kteří jsme řízením osu-
du stále aktivní, přesto máme za co 
děkovat. 
Hůř jsou na tom lidé nemocní a sta-
ří, a na ty bychom v blížícím se ad-
ventním čase neměli zapomínat. To 
si dobře uvědomují například v Hos-

pici sv. Štěpána v Litomě-
řicích, který jsem na-
vštívila v minulých 
dnech. Rozhovor s je-
ho ředitelkou a per-
sonálem už se do to-
hoto vydání nevešel, 
ale stojí za přečtení, je 
v něm životní moudrost 
a je návodný. Najdete ho na zpravo-
dajském portále www.tydeniky.cz/
Ústecký kraj.  
Podobně to platí o dětech a senio-

rech, kteří žijí mimo ro-
dinné zázemí v do-
movech a ústavech, 
nebo o opuštěných 
zvířatech v útulcích.
Potřebných, kteří na
svém stavu nenesou

 osobní vinu, je v naší 
společnosti stále dost. 

Před Vánocemi bývají srdce a ru-
ce více otevřené, přála bych si, aby 
byly i ty vaše. Vždyť ten, kdo dává, 
prožívá mnohem větší radost, než 

příjemce, i kdyby ji měl nadělit pou-
hou osobní návštěvou, rozhovorem 
a stiskem ruky.  Znám to z vlastní 
zkušenosti. Naše vydavatelství se 
také, jako každoročně, chystá dělat 
radost. Přidejte se k nám!

Klidné prožití adventního času vám 
za celý tým tvůrců Metropolu přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Výroční konference Regionálního 
operačního programu Severozá-
pad 2015 „EU dotace nejen s RO-
Pem“ se konala 5. listopadu 2015 
v prostorách hotelu Spa Resort 
Sanssouci v Karlových Varech.

Úvodního slova se ujali ředitel resor-
tu Robert Jahn a předseda Regionál-
ní rady Milan Pipal. První čísla a zhod-
nocení ROP Severozápad za uplynu-
lé období představila ředitelka Úřadu 
Regionální rady Jana Havlicová. V do-
poledním bloku dále vystoupili ve-
doucí územních odborů Vlasta Rezko-
vá a Martin Pohůnek, kteří informo-
vali především příjemce dotací o tolik 
potřebných a nezbytných podmín-
kách udržitelnosti projektů. Na závěr 
první části pak byl představen jeden 
z úspěšných projektů ROP Severozá-
pad, Chrám Chmele a Piva v Žatci.
Tématy odpoledního bloku byly ev-
ropské dotace a aktuální programo-
vé období 2014 – 2020. Prvními byli 

zástupci Centra pro regionální roz-
voj České republiky Marie Míšková 
a Viktor Kruml. Zástupci obou kra-
jů informovali potenciální žadatele 
především o existenci zprostředku-

jícího subjektu pro koordinaci Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu (IROP), jenž svým způso-
bem v období 2014-2020 nahrazuje 
právě ROPy.

Dále měli účastníci konference možnost 
slyšet informace týkající se regionálních 
strategií Karlovarského a Ústeckého kraje. 
Plány aktuálního období za region před-
stavili Jaromír Musil a Pavel Hajšman.

Na závěr celého programu vystoupi-
ly zástupkyně ministerstev životní-
ho prostředí a dopravy. Hana Zamra-
zilová a Jana Zelinková informovaly 
o aktuální situaci v OP Doprava a Ži-
votní prostředí.
Celým programem provázel mode-
rátor Petr Volek.
Program Výroční konference ROP SZ 
2015 a jednotlivé prezentace najde-
te na www.nuts2severozapad.cz

Výroční konference ROP Severozápad shrnula období 2007-2013 a nahlédla do budoucnosti

mě-
a-

h 
-
r-
-
el, 
je 

drost 

rec
dd
m

spo


