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Rok pomalu končí a za několik dní začneme psát letopočet 2016. Metropol se zeptal hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka, jak hodnotí ten letošní.

www.osobnostusteckehokra

Rok pomalu ko
kého kraje Old

Rok očima hejtmanaRok očima hejtmana
Oldřicha BubeníčkaOldřicha Bubeníčka

Oldřich Bubeníček
Narodil se 5. ledna 1953 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval tamní gymnázium, na sever Čech se přestěhoval v roce 
1972, začínal jako dělník ve sklárně. Do KSČM vstoupil v roce 1974, vedl okresní výbor strany v Teplicích, nyní je 
předsedou KV KSČM Ústeckého kraje. V letech 1995 až 2008 byl redaktorem Haló novin. Od roku 1990 nepřetrži-
tě působí v Zastupitelstvu města Bílina, kde žije. Oldřich Bubeníček je ženatý, má tři děti a dvě vnoučata.

 Jaký byl právě končící rok z pohledu hejtma-
na i občana?
Právě teď na konci roku nastává období bilan-
cování toho předešlého, který si myslím byl 
z pohledu krajské samosprávy nabytý vý-
znamnými událostmi i změnami. Myslím si, 
že to byl rok úspěšný. Stále bojujeme za sní-
žení nezaměstnanosti v kraji, což se nám 
příchodem nových investorů daří. Ve stra-
tegické průmyslové zóně Triangle na Ža-
tecku zahájil výstavbu továrny jihokorej-
ský investor NEXEN TIRE. Jedná se tak 
o třetí největší zahraniční investici v ději-
nách České republiky. Ústecký kraj se ta-
ké systematicky snaží, aby se počet vy-
sokoškoláků v regionu zvyšoval a měli 
zde dobré zázemí pro budoucnost. Dá-
le jsme v rámci dlouhodobého řešení 
nedostatku lékařů v regionu, kdy jed-
nak lékaři odcházejí jinam a také je-
jich generace stárne, vyhlásili stipen-
dijní program pro lékaře, kteří, pokud 
řádně vystudují a po atestaci zůstanou 
v kraji, obdrží každý akademický rok 
stipendium ve výši 50 tisíc korun. S udr-
žením kvalitních lékařů v kraji souvisí 
i zlepšení komfortu pacientů. Velmi ví-
tám letošní jednání s ministry Danem 
Ťokem a Richardem Brabcem o dostavbě 
dálnice D8, kteří si dokonce místo sesu-
vu a část stavby dálnice osobně prohléd-
li. Učinil tak v létě i premiér Bohuslav So-
botka na své cestě ze Saska. Na podzim se 
v budově krajského úřadu uskutečnilo vý-
jezdní zasedání vlády premiéra Bohuslava 
Sobotky, která jednala o klíčových problé-
mech kraje. Jedním z dlouho očekávaných 

rozhodnutí bylo prolomení těžebních limitů 
na lomu Bílina, což bylo alespoň částečným 
výsledkem našich snah.

 Jak hodnotíte převedení fi nancování sociál-
ních služeb na kraje?
Od začátku roku 2015 je další z kompetencí kra-
jů kompletní rozdělování peněz na sociální služ-
by. Krajská samospráva se snaží naplnit potřeby 
všech, kteří letos žádali o peníze na sociální služ-
by. Zpočátku nastaly problémy s fi nancováním ze 
strany státu, jen v Ústeckém kraji chybělo 62 mi-
lionů korun. Po dlouhých vyjednáváních, kterých 
jsem se účastnil i jako předseda sociální komise 
Asociace krajů, se nám podařilo zbylé fi nance na 
provozy organizací získat. Zároveň jsem rád, že 
se podařilo tabulkově navýšit platy zaměstnan-
ců v sociální sféře.  

 Co považujete za největší úspěchy?
Jsem rád, že jsme v roce 2015 zaznamenali stále 
narůstající počet turistů jak z Čech, tak z ciziny. 
Je to dokladem toho, že Ústecký kraj má návštěv-
níkům co nabídnout. V srpnu se také náš region 
dva týdny prezentoval na světové výstavě Expo 
v Miláně, kde jsme měli možnost ukázat výrobky 
reprezentující oblast průmyslu, přírodních krás, 
umění i zemědělství.

 Napřesrok čekají Českou republiku krajské 
volby. Budete znovu kandidovat? S jakou vizí?
Uplynulé tři roky volebního období, troufám si 
říct, hodnotím kladně. Daří se nám plnit volební 
program i koaliční smlouvu. Pouze se nám zatím 
nepodařilo zřídit protialkoholní záchytnou stani-
ci. V podzimních krajských volbách hodlám kan-
didovat, přijal jsem i nominaci krajského výboru 
strany na lídra kandidátky, rozhodující však bude 
krajská konference na začátku příštího roku. 

 Jaký máte vzkaz pro své spoluobčany? 
Přeji všem úspěšný vstup do nového roku 2016, 
aby byl plný šťastných setkání, úspěchů nejen na 
poli pracovním, ale i soukromém. Také aby jim 
nebyl lhostejný život v kraji a zajímali se o své 
bezprostřední okolí a jeho dění. 
Text: Metropol, foto: archiv



AUTO DAKAR TEPLICE

Vám všem přeje pevné zdraví, 
štěstí, lásku a bezpečnou jízdu 

celým rokem
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Střední škola obchodu a služeb, 
TEPLICE, p.o. 

Nabízíme: obchodník, kosmetické 
služby, kadeřník, prodavač, 

aranžér, šití oděvů, podnikání 
 

www.ststeplice.cz 

Ing. Věra Nechybová
primátorka
Ústí nad Labem  

Vážení čtenáři Metropolu,
přeji vám krásné Vánoce. 
Největší dárek dostaneme i rozdáme, 
pokud je prožijeme v kruhu svých nejbližších. 
Největším štěstím bude, pokud se nám podaří 
rozzářit oči našich dětí. 
Držím palce, abychom si pohodu, 
kterou o vánočních svátcích prožijeme, 
dokázali přenést i do všedních dní 
nového roku 2016. 
Nechť vás v něm provázejí pevné zdraví 
a úspěchy v práci i v osobním životě.

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

C

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

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS I O SVÁTCÍCH I O SVÁTCÍCH
Kníry pro zdraví ozdobily tváře mužů

Ta je zacílená na získávání fi nančních 
prostředků na výzkum a na zvyšová-
ní povědomí o zdraví mužů, přede-
vším pak o nutnosti prevence u rakovi-
ny prostaty a varlat. 
V souladu s pravidly si opět po celý lis-
topad všichni nechávali narůst knír 
a v rámci odpovědí na četné dotazy pá-
trající po této změně se stali chodící re-
klamou na mužské zdraví. 
A i letos to mysleli opravdu vážně, 
o čemž svědčí slova Jana Zikmunda: 
„Bohužel není můj knír moc vidět, prostě 
mi to moc neroste. A to jsem začal o dva 
měsíce dříve, než kolegové,“ prozradil 
mladý muž. Jiří s Mirkem mají sice kní-
ry viditelnější, ale i oni prochází v rám-
ci Movemberu jakýmsi vývojem. „Při-
šel jsem na to, že když si nechám knír 
širší, můžu si ho na koncích nakroutit, 
což je efektnější,“ prozradil Mirek. Jeho 

kolega Jirka tentokrát oproti loňsku ví-
ce dbal na pravidla a jeho tvář zdobí re-
gulérní knír a ne loňský plnovous. „Ač 
se mi moc nechtělo, tak nakonec jsem dal 
všechno dolů a nechal si jen knír. Pravidla 
jsou pravidla,“ přiznal se smíchem.
Všichni tři však nezůstali pouze u za-
rostlé tváře, ale důsledně se jako aktiv-
ní podporovatelé myšlenky k akci Mo-
vember 2015 zaregistrovali a poslali ce-
losvětové charitativní organizaci Mo-
vember Foundation fi nanční příspěvek. 
„Je to pro dobrou věc,“ shodli se. (nk)

I v letošním roce se rozhodli fyzioterapeuti z rehabilitačního oddělení 
Městské nemocnice v Litoměřicích Jirka Štverák, Honza Zikmund a Míra 
Zůna aktivně podpořit celosvětovou kampaň Movember.

Druhý den svého pobytu zahájil 
besedou se studenty na pracovišti 
Podkrušnohorského gymnázia Most 
v Bílině. Krátké úvodní vystoupe-
ní uvedl slovy: „Každý politik by měl 
mít svoji vizi. Tou mojí je skandináv-
ský, sociálně spravedlivý stát, jakými 
jsou Finsko, Švédsko nebo Dánsko“. 
A pak už dostali prostor studenti, 
kteří do posledního místečka zapl-
nili školní tělocvičnu. Miloš Zeman 
reagoval na všechny otázky, kte-
ré se týkaly letošních oslav 17. lis-
topadu na Albertově, syrské krize, 
migrantů, zvýhodňování některých 
skupin obyvatel na úkor druhých, 
prolomení těžebních limitů, či hro-
zeb teroristických útoků ve střední 
Evropě. Odpovídal bezprostředně, 

jasně a stručně. Jeho doporučení 
pro mladé lidi: „Politika je zvláštní 
řemeslo, něco mezi kaskadérem a py-
rotechnikem. Až vám budou politici 
slibovat, co všechno pro vás udělají, 
budou-li zvoleni, ptejte se jich, jak sli-
by splní“. 
Hostům, mezi nimiž byli také hejtman 
Oldřich Bubeníček a jeho náměstky-
ně Jana Vaňhová, se představil Bam-
bu, maskot Her zimní olympiády mlá-
deže, které se uskuteční v lednu 2016 
v Ústeckém kraji. Z Bíliny se hlava 
státu s doprovodem vypravila za ze-
mědělci do Třebívlic a dále za obča-
ny Lovosic a Loun. Třídenní návštěvu 
zakončil pan prezident ve středu od-
poledne v Kadani. 
Text: L. Richterová, foto: M. Balogová

Mojí vizí je skandinávský, 
sociálně spravedlivý stát
Bílina | Od pondělí 7. do středy 9. prosince pobýval na pracovní návště-
vě Ústeckého kraje prezident Miloš Zeman. Také tentokrát měl nabitý 
program (bližší podrobnosti jsme zveřejnili na www.tydeniky.cz).

Vážení a milí čtenáři i obchodní partneři,

děkujeme vám za celoroční podporu a přízeň. 
Všem přejeme pokojné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v roce 2016 a těšíme se na setkávání s vámi. Váš METROPOL
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Krajská zdravotní, a. s. uspořádala ve spo-
lupráci a za fi nanční podpory Ústeckého 
kraje ve středu 2. prosince v mosteckém di-
vadle multioborovou odbornou konferen-
ci ošetřovatelství „VI. Mostecké dny sester 
aneb Nemocnice Most včera - dnes - zítra“. 

Tématem setkání byly nové trendy ošetřova-
telství, legislativa a právní odpovědnost vzta-
hující se k ošetřovatelství a akreditace a psy-
chologické aspekty sesterské profese. 
„Všem z vás patří obrovské poděkování,“ ře-
kl hned na úvod přítomným hejtman Oldřich 
Bubeníček. „Bez sester by zdravotnictví fungo-
vat nemohlo. Vaše práce je těžká a náročná, o to 
náročnější, že pracujete s lidmi. Vím to z vlastní 
zkušenosti, stejnou profesi má i moje žena. Va-
ší práce si opravdu moc vážím,“ dodal s přáním 
pevného zdraví i příjemného prožití nadchá-
zejících vánočních svátků všem účastníkům 
i jejich rodinám.

Hejtman Oldřich Bubeníček předal ocenění dobrovolnici roku Heleně Opatřilové. U mikrofonu je 
hlavní sestra mostecké nemocnice a garant akce Marcela Šárová a dále koordinátorka dobrovol-
níků Daniela Kováčová. Foto: Marie Logrová

Zaměstnanci 
Krajské zdravotní 
si od ledna polepší

Krajská zdravotní, a.s. svým zaměstnan-
cům garantuje na základě rozhodnutí před-
stavenstva pětiprocentní zvýšení stávají-
cích mzdových tarifů. Současně dojde ke 
zvýšení základní sazby minimální mzdy, 
k valorizaci zaručené mzdy pro jednotlivé 
profese a také se navýší příplatek ke mzdě 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
a změní se nástupní mzdy pro střední zdra-
votnický personál.
„Na jednání představenstva jsme rozhodli 
o zvýšení mezd zaměstnancům pěti nemocnic 
Krajské zdravotní s účinností od 1. 1. 2016. So-
ciální a mzdová politika v oblasti odměňová-
ní zaměstnanců je nedílnou prioritou při na-
ší snaze o lepší Krajskou zdravotní. Vybave-
ní špičkovými přístroji nebo opravy a rekon-
strukce nemocnic by postrádaly smysl bez 
zaměstnanců, na kterých stojí zajištění zdra-
votní péče o obyvatele Ústeckého kraje,“ uve-
dl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní,a. s.
„Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd 
je dobrým předpokladem pro aktualizaci ko-
lektivní smlouvy, a je tedy i předpokladem dů-
stojného sociálního dialogu vedeného mezi 
zaměstnavatelem a odborovými organizace-
mi působícími v pěti nemocnicích největšího 
poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kra-
ji,“ doplnil ještě. 
„K navýšení mzdových tarifů dala prostor ne-
jen nová úhradová vyhláška pro rok 2016, 
umožňující zdravotnickým zařízením docílit 
vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za 
předpokladu naplnění odpovídající produkce 
v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, dále 
také dobré výsledky hospodaření Krajské zdra-
votní v letošním roce, ale i určité úspory dosa-
žené v oblasti systému zadávání veřejných za-
kázek a opatření provedená revizí činností spo-
lečnosti v roce 2015,“ dodal Ing. Petr Fiala, ge-
nerální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Mostecké dny sester

Krásné Vánoce

a úspěšný rok 2016

MUDr. Tomáš Indra, MBA

předseda představenstva

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Ing. Jiří Kittner

předseda dozorčí rady

Klidné vánoční svátky a v novém roce 

mnoho osobních i profesních úspěchů 

a především pevné zdraví!
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 Plavecký areál je ve zkušebním 
provozu. Co přesně to znamená pro 
návštěvníky a jak dlouho potrvá? 
Technicky a legislativně vzato skon-
čil zkušební provoz plaveckého are-
álu po rekonstrukci před zahájením 
provozu pro veřejnost. Je ale jasné, 
že na začátku se bude provoz „zabí-
hat“, než se nám podaří ho vyladit 
a odstranit nedostatky, z nichž větši-
na byla založena už v projektové do-
kumentaci. Chceme v této souvislos-
ti poprosit návštěvníky o trpělivost 
a shovívavost. Budeme pečlivě vy-
hodnocovat jejich připomínky a ná-

měty, aby mohli být při návštěvě Pla-
veckého areálu Klíše maximálně spo-
kojeni. To si však vyžádá nějaký čas, 
nejspíš oněch příslovečných 100 dní.

 Objevily se v prvních dnech něja-
ké nedostatky?
Ano. Některé už jsou notoricky zná-
mé, např. chybějící ochlazovací bazé-
nek, nebo alespoň „ledopád“ v sauně, 
či složitý přístup „labyrintem“ chodeb 
do bufetu. Také se potvrzuje naše oba-
va z nedostatečného počtu převléka-
cích kabinek. S potížemi bojuje i elek-
tronický odbavovací systém. Tyto po-
znatky včetně podnětů návštěvníků 

shromažďujeme a vyhodnocujeme. 
Ty, které lze, řešíme operativně, tam, 
kde si řešení vyžádá investice, musí-
me nejprve zajistit potřebnou doku-
mentaci a fi nanční prostředky.

 Co všechno v areálu návštěvníci 
kromě bazénu najdou?
Skladba zařízení, jejichž služby na-
bízíme, se nijak nezměnila oproti 
tomu, nač byli návštěvníci plavecké-
ho areálu zvyklí v minulosti. Zapla-
vat si mohou v 50 m krytém bazénu, 
navštívit páru s eukalyptovou a sol-
nou lázní, saunu, posilovnu, občers-
tvit se v bufetu. K dispozici je dětský 
a venkovní skokanský bazén.

 Co vzkážete veřejnosti?
Přeji všem čtenářům klidné Vánoce 
a dobré zdraví v novém roce.

Plavecký areál na Klíši se těší na vaši návštěvu
Plavecký areál na Klíši zase po roce slouží veřejnosti. Jeho provozovate-
lem jsou Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Ředi-
tele Ing. Miroslava Harciníka jsme se zeptali, jaký je zkušební provoz.

Co návštěvníkům vzkazuje primátor-
ka Statutárního města Ústí nad La-
bem Věra Nechybová?

Rádi bychom vás tímto pozvali, 
přijďte si zaplavat nebo se ohřát 
do sauny, přijďte relaxovat, pomů-
žete vašemu tělu upevnit své zdra-
ví a sobě a svým blízkým pomůže-
te vyplnit volný čas.

Ta zahrnovala odstranění havarijního stavebního 
stavu, zejména plaveckého a skokanského bazé-
nu, které protékaly, výměnu bazénové technolo-
gie a dalších, již nefunkčních vnitřních instalací 
včetně zateplení stávajících objektů. 
Zakázku získala na základě výběrového řízení zkuše-
ná fi rma Metrostav, a.s., divize Ústí nad Labem. „Stav-
bu jsme převzali 17. září 2014 a celá rekonstrukce měla být 

podle smlouvy hotová do konce září letošního roku, vzhle-
dem k problémům s projektem byla ukončena v říjnu“, ří-
ká Radek Zeman, hlavní stavbyvedoucí společnosti Met-
rostav a pokračuje: „Pryč šly všechny obklady interiérů, ně-
které zdi objektu a do sběren putovalo staré technologické 
zázemí. Vybourány byly tři bazény, které jsou dnes osazeny 
nerezovými vanami. Změna nastala i v technologii vytápě-
ní, což významně snížilo energetickou náročnost provozu“.

Rekonstrukce plaveckého areálu na Klíši stá-
la téměř 258 milionů korun včetně DPH, měs-
to na ni získalo více než 153 miliony Kč z Regi-
onálního operačního programu Severozápad. 
Realizací této zakázky zůstala zachována stá-
vající vybavenost města. 
Plavecký areál se pro veřejnost znovu otevřel 
28. listopadu 2015.

Trocha historie nikoho nezabije

METROPOL
otázka pro

Hala plaveckého areálu sloužila veřejnosti od roku 1984, do loňska tedy plných třicet let. Od té doby nebyly objekt ani technologie modernizovány. Zub 
času se podepsal na hygienických a bezpečnostních normách, proto bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci. 

Provozní doba
areálu Klíše 

o vánočních svátcích
Bazén i sauna jsou pro vás ote-
vřeny v běžném provozním reži-
mu. Pro všechny služby Plavec-
kého areálu Klíše platí , že ote-
vřeno bude v pondělí od 13:00 
hodin do 21:00 hodin, od úte-
rý do neděle otevíráme v 10:00 
hodin, zavíráme v 21:00 hodin.

 středa 23.12.2015
 OTEVŘENO

 čtvrtek 24.12.2015
 ZAVŘENO

 pátek 25.12.2015
 OTEVŘENO

 sobota 26.12.2015
 OTEVŘENO

 čtvrtek 31.12.2015
 OTEVŘENO

 pátek 1.1.2016
 ZAVŘENO

sprchysprchy

sušárnasušárna

dětský bazéndětský bazén šatnyšatny skokanský bazénskokanský bazén
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Vedoucí Domova Jana Červinková 
pozvala po symbolickém slavnost-
ním přestřižení pásky zúčastněné na 
prohlídku vnitřních prostorů. „Když 
vidím tento opravený projekt, musím 
s radostí říct, že je to pro místní oby-
vatele zařízení velmi důstojné bydlení. 
Chtěl bych ocenit také všechny ty, kteří 
se na této proměně podíleli,“ vyzdvihl 
dobrou práci hejtman Oldřich Bube-
níček. Rekonstrukce přišla na 11 mi-
lionů korun.

Momentálně jsou v areálu poskyto-
vané sociální služby - Domov pro 
osoby se zdravotním postižením 
(pro 24 osob), Denní stacionář (pro 
3 osoby) a Chráněné bydlení  (pro 
17 osob). „Od roku 2010, kdy jsme 
areál převzali, se musela opravit stře-
cha, v letech 2013 a 2014 se komplet-
ně opravil pavilon A. Chtěl bych ocenit 
přístup kraje, zvláště investičního od-
boru, kdy se choval k této stavbě jako 
k vlastní,“ poděkoval zástupcům kra-

je Pavol Dobiš, ředitel Domovů pro 
osoby se zdravotním postiženým 
Ústí nad Labem.
Areál se nachází v ústecké čtvrti Se-
verní Terasa. Skládá se ze tří pavilo-

nů. Na dvou pavilonech se nachází 
domácnosti, ve kterých klienti žijí, 
a na třetím pavilonu jsou kanceláře, 
kuchyň a prádelna. Objekt je částeč-
ně bezbariérový.

Hejtman navštívil 
Nexen Tire v Koreji

Delegace v čele s hejtmanem Ús-
teckého kraje Oldřichem Bube-
níčkem, zástupcem ředitele a ve-
doucím odboru Kancelář ředite-
le Jaroslavem Pikalem a Alešem 
Tallowitzem z oddělení podpo-
ry průmyslu a podnikání Odbo-
ru strategie, přípravy a realizace 
projektů Krajského úřadu Ústec-
kého kraje přijala pozvání do Ko-
rejské republiky, kde se ve měs-
tě Changnyeongu zúčastnila ná-
vštěvy továrny Nexen Tire.

Člen vedení společnosti a syn pa-
na prezidenta Nexen Tire Byung-
Joong Kanga pan Travis Kang při-
vítal kromě krajské delegace i ře-
ditele SPZ Triangle Jaroslava Krcha 
a pracovníka SPZ Triangle Václava 
Diuse. Všem zúčastněným předsta-
vil společnost, seznámil je s provo-
zem, vysvětlil jim fungování továr-
ny, která bude postavena v SPZ Tri-
angle v Ústeckém kraji.
Po příjezdu do továrny se 
hejtman Bubeníček podepsal do 
pamětní knihy, poté se všichni 
podívali na prezentaci s infor-
macemi o projektu, který má být 
v Česku realizován. Odpoledne 
pak všichni strávili na komento-
vané prohlídce města. 
Společnost Nexen Tire ofi ciálně za-
hájila výstavbu továrny ve Strate-
gické průmyslové zóně Triangle 
u Žatce v říjnu 2015. Slavnostního 
ceremoniálu symbolického polože-
ní kamene se zúčastnili i zástupci 
jihokorejské továrny. Půjde o prv-
ní výrobní linku Nexen Tire mimo 
Asii, která bude zásobovat celý ev-
ropský trh. Výroba pneumatik bu-
de zahájena na jaře 2018 a továrna 
v regionu zaměstná až 1500 lidí.

Na krajském úřadu v Ústí nad La-
bem ji přijal hejtman Oldřich Bube-
níček a ministryně se pak zúčastnila 
setkání s řediteli základních a prak-
tických škol Ústeckého a Liberec-
kého kraje. Tématem bylo zejména 
společné inkluzivní vzdělávání a fi -
nancování škol s ohledem na nove-
lu školského zákona.
Ministryni zajímaly aktuální problé-
my kraje v oblasti vzdělávání a spor-
tu, možnosti pomoci talentovaným 
dětem z dětských domovů a jejich 
propojení s vysokými školami, po-
hled pedagogů a politické reprezen-

tace na reformu fi nancování regio-
nálního školství, společné vzdělá-
vání, novelu školského zákona atd. 
Ministryně si v Ústí nad Labem vy-
slechla názory ředitelů základních 
a speciální škol obou krajů.
Setkání s řediteli škol na Krajském 
úřadu Ústeckého kraje se zúčastnil 
též náměstek MŠMT Stanislav Štech, 
za Ústecký jak pak předsedkyně Vý-
boru pro výchovu, vzdělávání a za-
městnanost ZÚK Dagmar Waicová 
a za krajský úřad vedoucí odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Ště-
pán Harašta.

Zprava: ministryně Kateřina Valachová, předsedkyně Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová a vedoucí odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy KÚÚK Štěpán Harašta.

Letošní 48. ročník mezinárodní soutěže mla-
dých klavíristů Virtuosi per musica di piano-
forte zná své vítěze. Celkem 60 účastníků z 19 
zemí světa přijelo do krajského města ukázat 
svůj talent. Absolutním vítězem se stal Arsen 
Dalibaltayan z Chorvatska. Za Ústecký kraj 
ceny předával hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček.

Sedmičlenná odborná mezinárodní porota hod-
notila účastníky ve čtyřech věkových kategoriích 
a udělila několik čestných uznání. Ceny vítězům 
předali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček, primátorka města Ústí nad Labem Věra Ne-
chybová, ředitel mezinárodní soutěže Radek Von-
ka, starosta městského obvodu Ústí nad Labem 
Kamil Hýbner, dlouholetá členka poroty Siegrid 

Lehmstedt, předseda poroty Martin Kasík, oper-
ní pěvkyně Eva Randová a senátor Jaroslav Doub-
rava. Kromě cen v rámci věkových kategorií bylo 
uděleno také několik zvláštních cen. 
Slavnostní galavečer ukončilo deset laureátů kon-
certem vítězů, kde zazněli klasici vážné hudby, ja-
ko jsou J. S. Bach, C. Debussy, F. Chopin, S. Rach-
maninoff a další. 
Soutěž proběhla pod záštitou hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka a primátorky města Ústí nad Labem 
Věry Nechybové. Ústecký kraj tuto akci výrazně 
podporuje spolu se společností Net4Gas, s Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky, Ministerstvem kultury České republiky 
a Statutárním městem Ústí nad Labem. Organiza-
cí je pověřena Základní umělecká škola Evy Ran-
dové, příspěvková organizace Ústeckého kraje.

Letos přijalo sdružení v Ústeckém kraji celkem 
30 návrhů. Ocenění si odneslo 12 z nich. O ko-
nečných výsledcích rozhoduje odborná komise, 
jejímž předsedou je Radek Černý. 
Nad předáváním cen převzal záštitu hejtman 
Oldřich Bubeníček, ale při slavnostním aktu 
ho zastoupil předseda Kontrolního výboru kra-
je Vladislav Raška. „Chtěl bych popřát pohodu 
do práce a mnoho spokojených zákazníků i v tom 
dalším roce,“ uvedl Raška. Ocenění podnikatelé 
a firmy mohou získanou značku využívat dva 
roky.

Kdo tedy získal ocenění Spokojený zákazník 2015?
Svatební salon Delta s. r. o. v Mostě, Lenka Šídová 
z Mostu (prodej dětských kočárků, hraček a obleče-
ní), Daniel Šeiner z Mostu (fotografi cké služby), Da-
vid Jan s. r. o. Ústí nad Labem (prodej a servis zahrad-
ní techniky), Miloslav Bukovský z Krupky (sklenářské 
práce), Jiří Pokorný z Oseka (motodíly), Josef Jelínek 
„Jefer“ z Košťan (kovodělná výroba), Petr Šimánek 
z Loun (optika), Rudolf Riedel z Modlan (stavebniny), 
fi rma JAKUB, a. s. Litoměřice (výroba a prodej elek-
trického zařízení), Elektroštot, a. s. Teplice (likvidace 
odpadu) a Cukrárna pekárna Jindra s.r.o. Děčín.

Ujednání bude v praxi platit od 
1. ledna 2016. Podpis ujednání zavr-
šil dlouholeté úsilí regionů o to, aby 
zdravotničtí záchranáři mohli zasa-
hovat na území sousedního státu 
v případě, že tamní záchranná služ-
ba nebude moci zásah provést vlast-
ními silami.
„Smlouva o přeshraniční spoluprá-
ci zdravotnických záchranářů na-
vazuje na společnou součinnost 
dalších složek Integrovaného zá-
chranného systému, policie a hasi-
čů. Děkuji všem, kteří se na přípravě 
a uzavření smlouvy podíleli a sou-
časně záchranářům přeji, aby výjez-
dů bylo co nejméně. Byť by smlou-
va pomohla k záchraně zdraví či ži-
vota jednoho jediného člověka za 
rok, má toto ujednání nesporný vý-
znam,“ uvedl při podpisu smlouvy 
hejtman Oldřich Bubeníček.
„Považuji to za velkou čest, že se 
dnes právě v Karlových Varech ode-
hrál významný akt, který jednoznač-
ně usnadní zajištění přednemocnič-
ní neodkladné péče po obou stranách 
hranice. Nutno dodat, že jde o první 
přeshraniční spolupráci tohoto dru-

hu u nás. V našem kraji se v posled-
ní době rychle rozvíjí cestovní ruch 
spojený se stoupající oblibou skiare-
álů. Zvyšuje se počet lyžařů, snow-
boardistů, horských turistů v českém 
i německém příhraničí, a to s sebou 
přináší větší četnost výjezdů zdra-
votnických záchranářů,“ upozornil 
hejtman Karlovarského kraje Mar-
tin Havel.

Ujednáním o spolupráci vstupuje do 
praxe Rámcová smlouva mezi Českou 
republikou a Spolkovou republikou 
Německo o přeshraniční spoluprá-
ci v oblasti zdravotnické záchranné 
služby, která byla podepsána v Plzni 
před dvěma lety. Spolupráce bude vy-
žadovat nejvyšší úroveň komunika-
ce operačních středisek, výjezdových 
skupin i konkrétních záchranářů.

Kraje podepsaly dohodu se Saskem 
o spolupráci záchranek

Hejtmani Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje, Martin Havel, Martin Půta a Oldřich Bubeníček, ve 
středu 25. listopadu společně se saským ministrem vnitra Markusem Ulbigem podepsali v Karlových Varech 
smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb.

Ministryně Kateřina Valachová
diskutovala s řediteli škol

V pondělí 30. listopadu navštívila ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy Kateřina Valachová Liberecký a Ústecký kraj. 

Ústeckým divadlem zazněl koncert vítězů

Domov pro osoby se zdravotním postižením je zateplen
Ústecký kraj ukončil realizaci investiční akce Zateplení objektu Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Severní Terasa. Slavnostního ukončení se 
kromě pracovníků příspěvkové organizace či architektů zúčastnil i hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, krajský zastupitel Pavel Vodseďálek, rad-
ní Martin Klika či Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí.   

Dvanáct regionálních fi rem dostalo ocenění
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem se již popatnácté rozdávaly ceny Spokojený zákazník 2015, které každoročně uděluje Sdružení českých spo-
třebitelů. Vybírá z navrhovaných podnikatelů a fi rem ty, kteří nabízejí nejen kvalitní služby, ale i příjemné jednání se svými zákazníky.
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NOVOU PRODEJNU

Těšíme se na Vaši návštěvu
Textile house - second hand CZ

Chelčického 97, 

CHOMUTOVZveme vás na VÁNOČNÍ NÁKUP 

do naší nové prodejny 

v ulici Chelčického 97, v Chomutově

V horní části areálu bývalých papí-
ren v Žatci vyrostl nový depozitář 
tamního regionálního muzea, pa-
třící  k nejmodernějším v České re-
publice. Uloženy v něm budou mu-
zejní sbírky včetně archeologických 
předmětů, které se našly ve měs-
tě a okolí. Ty byly dosud uloženy 
ve čtyřech různých budovách krá-
lovského města Žatec. Samotná re-
konstrukce začala na jaře loňského 
roku a spolu s novým vybavením vy-
šla přibližně na 50 milionů korun. 

Většinu nákladů na rekonstrukci po-
kryla dotace z Regionálního operač-
ního programu Severozápad, která 
činila téměř 40 milionů korun.
Slavnostní zahájení provozu v re-
konstruované části proběhlo 1. pro-
since. Pracovníci muzea neotáleli 
a již od 3. prosince zde byla zahá-
jena výstava pod názvem Za histo-
rií žateckého průmyslu i jeho archi-
tekty. Expozice informuje o historii 
dnes již zaniklých podniků v Žatci 
v 19. a 20. století.

Nové projekty fi nancované 
z prostředků ROP Severozápad

Karlovarská krajská nemocnice ukon-
čila další z projektů fi nancovaných 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Projekt s názvem „Zdravot-
nické přístroje KKN“ tak zajistil po-
řízení celé řady důležitých přístro-
jů pro nemocnice v Chebu i v Karlo-
vých Varech v celkové hodnotě téměř 
66 milionů korun. Dotace z Regionál-
ního operačního programu Severozá-
pad činila 56,1 milionu korun. Zbýva-
jící část prostředků uhradil Karlovar-
ský kraj.
Projekt „Zdravotnické přístroje KKN“ 
řešil modernizaci vybavení přede-
vším na odděleních onkologie, kar-
diologie, urologie, hematologie, ORL, 
gynekologie, mikrobiologie a trans-
fúzního oddělení. Mezi větší zakou-

pené přístroje patří plánovací CT 
a terapeutický rentgen pro oddělení 
onkologie a radioterapie v Chebu. Za-
jímavostí je hmotnostní spektrofoto-
metr pro oddělení klinické mikrobio-
logie, který slouží k rychlé automatic-
ké identifi kaci mikroorganismů, jako 
jsou bakterie, kvasinky nebo plísně. 
Na oddělení ORL byla pořízena kom-
plexní jednotka pro vyšetřování paci-
entů a pořízena audiokomora včetně 
audiometru. Byly pořízeny i drobněj-
ší, ale také velice důležité přístroje, 
jako jsou např. EKG holter, ultrazvu-
ky nebo endoskopické sestavy. Neza-
pomnělo se ani na dětské oddělení, 
které bylo vybaveno dvěma novými 
inkubátory a vyhřívaným lůžkem pro 
novorozence.

Karlovarská nemocnice je vybavena novými 
zdravotnickými přístroji

Žatec má jeden z nejmodernějších depozitářů v ČR

Bez názvu-1   1   26.11.2015   17:26:45
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.Cena vody pro rok 2016 
v regionu působnosti SVS
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vod-
né a stočné) na rok 2016 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bu-
de ve výši 85,22 Kč/m3, z toho vodné 43,20 Kč/m3 a stočné 42,02 Kč/m3 
(uváděno bez 15 % DPH).

Do ceny vody na rok 2016 v regionu 
působnosti SVS se promítají výsled-
ky jednání s akcionáři, tj. předsta-
viteli měst a obcí Ústeckého a pře-
vážné části Libereckého kraje, kteří 
dlouhodobě s vedením SVS diskutují 
o problematice ceny vody. Cena vo-
dy je zároveň stanovena v souladu 
s novým Podnikatelským záměrem 
SVS na roky 2016-2020, který byl ak-
cionáři schválen na červnové řádné 
valné hromadě.
Ve vývoji ceny vody za poslední de-
setiletí došlo k výrazné změně. Za-
tímco meziroční navýšení ceny vody 
např. v roce 2005 činilo 10,2 %, ná-
sledně v období podnikatelského zá-
měru na roky 2011 až 2015 umožňo-
valy mantinely meziroční nárůst až 

o 7,5 %, tak pro rok 2016 se vedení 
společnosti podařilo po zohlednění 
všech požadavků, připomínek a re-
álných možností stanovit cenu vody 
tak, že meziroční navýšení předsta-
vuje pouze 2,1 %. 
Toto 2,1% navýšení odráží nejen 
současný vývoj infl ace a spotřeby 
vody, ale také obsahuje zvýšení in-
tenzity obnovy vodohospodářské-
ho majetku SVS, a zvýšení výdajů na 
opravy tohoto majetku.
Nárůst 2,1 % v absolutním vyjád-
ření znamená navýšení ceny vody 
o 1,97 Kč za 1000 litrů vody ve srov-
nání s rokem 2015. Běžnou vanu si 
tak v příštím roce napustíte za cca 
5,40 Kč a spláchnutí toalety vás vy-
jde na 0,30-0,60 Kč.

 Celkový počet obyvatel nestou-
pá, jen migrují v rámci regionu SVS 
do oblastí s nižší hustotou osídlení, 
čímž roste nákladovost na připojení 
1 obyvatele.
 Rozsah majetku SVS od vzni-

ku SVS v roce 1993 výrazně vzrostl: 

Dlouhodobé faktory, které v regionu SVS ovlivňují vývoj ceny vody

Cena vodného a stočného
pro rok 2016

Cena bez DPH
(Kč/m3)

Cena včetně 
15 % DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

Voda odkanalizovaná (stočné)

Celkem cena vody

43,20

42,02

85,22

49,68

48,32

98,0

u vodovodů o 25 % na cca 8 950 km, 
u kanalizací o 56 % na 3900 km, 
u čistíren odpadních vod o 232 % na 
196. S tím rostou náklady na údržbu 
a fungování celé soustavy. 
 Důsledkem historicky podinves-

tované obnovy je to, že 65 % vodo-

hospodářského majetku SVS je dnes 
daleko za svou životností a na je-
ho  celkovou obnovu by bylo za sou-
časného tempa obnovy zapotřebí až 
133 let. Přes postupný růst výdajů 
na obnovu majetek nadále stárne. 
Tempo obnovy proto potřebujeme 

výrazně zvýšit, ale razantněji zvý-
šit objem prostředků na obnovu ne-
ní možné, protože vedle obnovy re-
alizujeme i strategické, legislativou 
vyvolané investice, a to kvůli české 
legislativě mnohdy i nad rámec po-
žadavků EU.

 Státu „odtéká“ významná část z ce-
ny vody. V současnosti jde z ceny vody 
cca 33 % vlastníkovi na obnovu majetku, 
41 % jde na provoz a 26 % si z ceny vo-
dy bere stát ve formě celé řady poplatků 
a DPH, aniž by se tyto prostředky někdy 
vrátily zpět do vodohospodářství. 

Přes těžkosti neslevujeme 
ze základních principů
 SVS je zodpovědný vlastník, který nechce dopustit vybydlení vodo-

hospodářského majetku, které by v horizontu několika desítek let ohro-
zilo jeho provozuschopnost. Neopomíjíme průběžnou tvorbu zdrojů na 
obnovu majetku a investujeme do ní v souladu se schváleným Plánem fi -
nancování obnovy vodovodů a kanalizací.
 SVS má zájem nadále udržet princip solidarity, kdy platí stejná ce-

na pro obyvatele na celém území působnosti SVS bez ohledu na skutečné 
náklady v daném místě. To garantuje všem připojeným obyvatelům rov-
nou a spravedlivou dostupnost vody, jedné ze základních podmínek kva-
litního života.
 V rámci našich kalkulací klademe zvýšený důraz na udržení sociální 

únosnosti ceny vody, která podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
představuje 2 % z čistých příjmů domácností (výpočet vychází z podí-
lu průměrných nákladů domácnosti na území působnosti SVS na cenu 
vody vč. DPH k celkovým průměrným čistým příjmům domácností, kdy 
průměrné příjmy jsou stanovovány jako vážený průměr údajů za Ústec-
ký a Liberecký kraj s využitím údajů ČSÚ a průměrná spotřeba je stano-
vována pro aktuální rok z podkladů o skutečné spotřebě v oblasti působ-
nosti SVS).

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, shrnuje: „Při průběžném 
vyhodnocování stavu našeho vodohospodářského majetku, sociálně-eko-
nomických parametrů, předpokládané výše infl ace, trendu spotřeby vody 
a dalších skutečností jsme v konsensu s akcionáři zvolili variantu navýše-
ní ceny vody o 2,1 %. Je na spodní hranici možného cenového rozpětí, aby-
chom neohrozili fungování vodohospodářského majetku a přesto zachova-
li sociální únosnost ceny vody. Optimální, vyvážený vývoj parametrů ceny 
vody s ohledem na reálnou potřebu vlastních fi nančních zdrojů představuje 
strategický cíl nového Podnikatelského záměru SVS na roky 2016-2020. Pro 
města a obce v našem regionu je garancí, že cena vody zůstane pod hladi-
nou sociální únosnosti.“ 

Závěrem
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ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA a.s.

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha 
úspěchů v nadcházejícím roce 2016 připojujeme srdečné 
poděkování za vaši důvěru 
a úspěšnou spolupráci. 
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www.olympiateplice.cz

Otevřeno máme každý den od 9.00 do 21.00 hod. Časy veřejného bruslení najdete na www.olympiateplice.cz nebo na Facebooku.

Dopolední časy jsou ve všední dny přednostně nabízené ZDARMA školám - nutná předchozí rezervace.

Běžná cena vstupného na led je 30 Kč. Děti do 5 let a ZTP mají vstup ZDARMA.

Cena za půjčení 1 páru bruslí je 30 Kč. Pro členy Klubu Olympia je půjčovna ZDARMA.

Olympia Ice Arena

Váš Jaroslav Doubrava, senátor za Ústecko  

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám klidné a radostné Vánoce

a do nového roku 2016 pevné zdraví, 
hodně štěstí, pohody a úspěchů. 

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám nejen svým, 

ale i jménem mých kolegů a celého města Mostu 
popřál klidné prožití vánočních svátků 

a především hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

Přeji vám, abyste každý den prožívali 
velké i malé radosti a aby se vám splnila 

všechna vaše přání.

Jan Paparega, 
primátor města Mostu




