Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

M

ET

ROPOL

čtěte n
na 3. straně

Už šest let jezdí rallye
Olga
O
Ol
lga Lou
Lounová
ou
unová oslavila nedávno 35. narozeniny a před pár měsíci si udělala velkou radost, když vydala album
CChuť
huť svo
voobo
b dy, které je především krásným dárkem pro posluchače. A chystá album další.
svobody,

Olga Lounová
Narodila se 7. března 1981 v Liberci. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Liberci a poté Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. K jejím hitům patří Láska v housce s Xindlem X, K výškám, Stará žena,
Optimistka a Brány svaté. Vydala alba Optický klam show, Rotující nebe, Nezařazené.
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 O čem album je?
Album spojují mé texty a můj hlas,
je opravdu pestré. Jsem optimista,
Milion slz, V lese se smráká, Rebelie, Protipól, Letíme, S odvahou, Žij
svůj svět, Středověká, Láska a jedna anglická písnička When the music´s. Dohromady jedenáct písniček, které na albu posluchači najdou. Věřím, že se jim budou líbit,
snažila jsem se do nich dát i nějaký
svůj vlastní vzkaz.
 Jaký třeba?
Třeba písničkou Žij svůj svět jsem
chtěla dát mladým lidem najevo, že
život je fajn sám o sobě. Že se nemusí jednat jen o párty, kde si člověk vezme drogu, nebo se opije, pak
se nějakou dobu skvěle baví a nakonec odpadne. Zkrátka, že velká párty je život sám ve své pestrosti a nabízí spoustu možností.
 Klip k poslední anglické písni jste
natáčela přímo v Los Angeles…
Na ten jsem moc pyšná, protože jsem
ho natáčela s producenty ze studia
RedOne a se švédskou skladatelkou
Aleenou Gibbon ve skvělém studiu
RedOne production. Stejně jako třeba Lady Gaga, Enrique Iglesias, nebo Jennifer Lopez. Byla to úžasná
spolupráce. Videoklip, ve kterém
mimo jiné řídím nádherné červené
auto, vypráví o tom, že pokud člověk zůstává dlouho ve vztahu, který ho nenaplňuje, nevede to k ničemu dobrému. V takovém případě je potřeba sebrat odvahu,
vydolovat v sobě sílu, a i když to
bolí, jít dál. Všichni víme, že ne-

ní lehké padnout na kolena, ale na každou situaci nakonec existuje řešení, jen
je potřeba tomu dát čas.
 Kde berete sílu, když máte potíže? Co vám prozáří život?
Vždycky je to o tom, aby člověk věděl,
že má kladnou i zápornou stránku
a takový se měl rád. Aby byl schopen
se na sebe podívat s nadhledem a vytvořit si vlastní harmonii. Mně osobně
pomáhá právě to, že moje písničky dělají radost druhým. Tím se ke mně ta
energie vrací a dodává mi sílu.
 V klipu řídíte krásný bourák a ve
skutečnosti jezdíte pořádné závody. Jaká rallye vás letos čeká?
Už šest let jezdím Mistrovství České republiky v rallye s „chlapama“
a jedná se o nejvyšší třídu tohoto
sportu u nás a děsně mě to baví. Letos pojedu celý seriál Tip Cars pražský Rallye sprint a pak Barum Czech
rallye a Bohemia rallye.
 Nabourala jste se někdy?
Jen jednou, hodila jsem auto na střechu, ale naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Jen to auto to odneslo.
Závodění mám ráda, ale život je důležitější, snažím se jezdit opatrně.
Je obdivuhodné, když vystudovaná
pedagožka dokáže zkrotit tolik koní
pod kapotou a uspět mezi chlapy.
 Byl to váš sen být učitelkou?
Kdepak, já toužila odjakživa po muzice, v mládí jsem jezdila na vandry s kytarou a hráli jsme country u táboráku.
Už v patnácti jsem pak chtěla jít studovat hru na klasickou kytaru, ale rodiče
mě přesvědčili, že bych měla dělat „něco pořádného“, a tak jsem vystudovala

Březnová otázka č.1:
Před kolika lety Luna 9 jako první sonda
přistála na Měsíci a poskytla snímky povrchu?

Březnová otázka č.2:
Hledejte na www.tydeniky.cz

Březnová otázka č.3:
Hledejte na FB
f Český Metropol
telefon:

gymnázium a vysokou pedagogickou
školu. Ovšem sotva jsem měla titul,
hned jsem zdrhla do Prahy na Ježkovu
konzervatoř. Tím jsem si splnila životní sen a začala jsem dělat muziku.
 Odkud pocházíte? Kde jste vyrostla?
Mým rodným městem je Liberec a vyrůstala jsem v Podještědí, v lázních
Kundratice. V nádherném kraji spisovatelky Karolíny Světlé s hlubokými lesy, loukami, rašeliništi a samozřejmě monumentálním Ještědem,
kolem kterého jsem denně jezdila
spoustu let do Liberce do školy.
 Je vidět, že máte ráda svoji zemi.
Jak vnímáte současnou nepřehlednou situaci v Evropě, kdy sem přichází milióny migrantů ze zcela jiné kultury?
Je to těžké, jsem humánní člověk a rozhodně nejsem proti tomu, abychom
v případě nutnosti pomáhali rodinám
s dětmi, kterým jde o život. Jenže tohle mi spíše připadá jako stěhování národů, se všemi důsledky pro nás Evropany, a to nejen ekonomickými, protože každý přece ví, že muslimové mají
opravdu jiný životní styl, než převážně křesťanská Evropa. Navíc se zdá, že
sem ponejvíce přichází migranti ekonomičtí, zvláště mladí muži, o kterých
nikdo nic neví. A to mi přijde jako obrovská hrozba pro celou Evropu.
 Na co se nejvíce těšíte?
Na jaro, na koncerty, na moje další
album, které připravuji, na závody,
fajn lidi, přátele, lásku.
Připravila: Šárka Jansová
Foto: Archiv Olgy Lounové
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adresa:

Od února do listopadu 2016 najdete v novinách METROPOL, na zpravodajském portále www.tydeniky.cz a FB Český Metropol vždy po jedné otázce ze
zajímavých etap historie i ze současnosti. Když se stanete fanouškem FB Český Metropol, vaše šance na výhru se ještě zvýší. Odpovědi na všechny tři otázky můžete jednou
měsíčně zasílat buď elektronicky na email soutez@tydeniky.cz nebo na poštovní adresu: Český Metropol, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4.

www.tydeniky.cz
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Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Poděkování a blahopřání ženám
Ústecký kraj | Osmého března
oslavily ženy svůj svátek. V současné době stojí řada z nich na vedoucích pozicích ve městech, obcích,
firmách i v dalších subjektech a vedou si velmi dobře, i když často za
stejnou práci nedostávají stejnou
odměnu jako muži.

Ty, které vedle svých mateřských
povinností pomáhají regionu, už
tradičně na setkání spojené s poděkováním a přáním k Mezinárodnímu dni žen pozval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Gratulantů se v Clarion Congress
hotelu v Ústí nad Labem sešlo víc.
Na pódiu a přehlídkovém mole se

vystřídali herec Zdeněk Podhůrský
a jeho kapela Underhill, zpěvačka
Magene, majitelé módních salonů

Jiří Moravec a Petra Vyoralová a modelky i modelové, kteří předvedli
společenské a svatební šaty a propa-

govali značky Moravec, Camp David
a Salon Delta. V závěru slavnostního podvečera, který moderoval Mi-

roslav Šimůnek, obdržela každá žena z rukou hejtmana kytičku. (met)
Foto: Daniel Šeiner

Severní Terasa vybuduje nová parkovací místa Nemocnice nakoupila lůžka
i přístrojovou techniku
Starostka ústeckého městského obvodu Severní Terasa Renata Zrníková v rozhovoru pro Metropol potvrdila, že radnice
plánuje v blízké budoucnosti výstavbu několika stovek parkovacích míst, jejichž nedostatek trápí řidiče řadu let.

www.top-modelka.cz

 Jedním z problémů, které trápí obyvatele Severní Terasy, je nedostatek
parkovacích míst. Chystá se radnice
tento stav nějak změnit?
V době výstavby sídliště Severní Terasa, Stříbrníky a Dobětice se nepočítalo, že za dalších 30 let bude mít téměř
každá rodina auto nebo dokonce dvě
i tři. Na relativně malém území žije
velká koncentrace obyvatel. V současné době probíhá dostavba veřejného
parkoviště v ulici Stavbařů, kde brzy
vznikne devadesát šest nových parkovacích míst pod kamerovým systémem. Toto parkoviště jistě využijí také lidé, kteří z jiných částí města navštíví Centrální park nebo akce v něm
pořádané. Nejhorší situace je dnes na
Doběticích. Ještě v letošním roce zahájíme a chceme také dokončit stavbu dalšího parkoviště s kapacitou devadesáti míst v ulici Šrámkova, projektová dokumentace je již připravena. V příštím roce plánujeme rozšířit
parkoviště v ulici Ježkova o stovku
míst a v následujících letech pokračovat zvětšením parkoviště v ulici Poláčkova a Brandtova. Další možná místa máme vytipovaná, nabízí se také
úprava některých ulic pro šikmá stání, vše ale záleží na možnostech získání finančních dotací. Současný stav,
kdy řidiči mají ve večerních hodinách
problém najít volné místo k parkování a kdy jsou ulice přeplněné, mi není
lhostejný. Pokud se i v budoucnu budou důsledně vytvářet nová parkovací
místa a hledat další možnosti, pak se
situace výrazně zlepší.

 Ruinou hotelu Máj se zabývalo již
několik starostů Severní Terasy včetně magistrátu. Má současné vedení
obvodu řešení?
Bývalý hotel Máj, ze kterého je dnes již
zdevastovaný objekt sousedící s vybudovaným sektorovým centrem se sportovními hřišti a s budovou univerzity, je
ostudou celého města. Jedná se o soukromý majetek a jednání s jeho majitelem byla dosud neúspěšná. V zájmu
obyvatel Severní Terasy a města Ústí
nad Labem je nezbytné, abychom nebyli lhostejní a našli řešení. Je zapotřebí znát, jaké záměry má se svou nemovitostí jeho majitel Jaromír Houžvička.
Svůj objekt nemá dostatečně zajištěný,
za několik let zpátky opakovaně k budově vyjížděla jak městská tak státní
policie i hasiči, pravidelně tam dochází sociální pracovníci, aby pomohli bezdomovcům, kteří tam pobývají. Pokud
majitel nebude schopen se o objekt postarat a bude ochoten ho za symbolickou cenu prodat městu, bude na zastupitelích zvážit možnost odkupu s tím,
že by následně bylo možné čerpat od

6. – 10. 4. 2016

VýstavištÝ Zahrada Îech LitomÝěice
Otevírací doba: odb9 dob17 hodin

Tržnice

Zahrady Îech
a

Bydlení

Bohatý
kulturní
program
www.zahrada-cech.cz
Poěadatel:

inzerce

Generální partner:

Podpora:

Hlavní partner:

Litoměřice | Dodáním lůžek na neurologické oddělení byla naplněna další
část úspěšné žádosti litoměřické nemocnice o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2015“. Rozhodnutím krajských zastupitelů tak Městská nemocnice v Litoměřicích v loňském roce získala 1,1 miliónu korun.
„Za tyto prostředky jsme nakoupili výškově nastavitelná a plně elektricky polohovatelná lůžka včetně
dalšího příslušenství, jako jsou
např. matrace, hrazdy, infuzní
stojany a noční stolky. Tato lůžka
jsme umístili na oddělení, kde byla obnova vybavení nejvíce potřeba, tedy na stanici E oddělení LDN
a na neurologické oddělení. Tato
lůžka jsou opravdu špičková a velmi komfortní, a to jak pro pacienty, tak i pro personál, kterému výrazně ulehčují práci při manipulaci s pacienty,“ vyjmenoval Miroslav Janošík, vedoucí oddělení
rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek. Ten dále rovněž dodal, že z dotace bylo
nakoupeno a již dodáno také výhřevné lůžko s fototerapií, které
je umístěno na novorozeneckém
oddělení. „V nejbližší době čekáme ještě na dodání dvou bifázických defibrilátorů, které umístíme
na kardiovaskulární JIP,“ uzavřel
výčet položek Janošík.
Náklady na nákup nových lůžek
činily téměř 2,9 miliónu korun,
pořízení výhřevného lůžka s fototerapií a dvou bifázických monitorů si vyžádalo investici ve

výši přesahující půl miliónu korun. „Zhruba třetinu z celkových
výdajů jsme pokryli z krajské dotace, zbylé prostředky jsme dodali z rozpočtu nemocnice,“ seznámil s finančním pozadím projektu předseda Správní rady Radek
Lončák a dodal, že dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje
určené na zvyšování komfortu
hospitalizovaných pacientů litoměřická nemocnice úspěšně čerpá již od roku 2014.
Začátkem března byl Ústeckým
krajem vypsán další stejně zaměřený dotační program. „My
žádost určitě opět podáme. Prostředky, které díky této dotaci máme možnost získat, představují
významnou pomoc při obnově vybavení naší nemocnice,“ uzavřel
Radek Lončák.
(od dop.)
Foto: Naděžda Křečková

Máte zájem pracovat v úspěšné společnosti? Chcete plně uplatnit
své vzdělání, zkušenosti, odbornou praxi? Nebo prostě chcete získat
více informací k možnostem zaměstnání v naší společnosti?
Průběžně přijímáme zaměstnance různých profesí a přijímáme
životopisy uchazečů o zaměstnání zejména ve zdravotnických oborech,
stravování a ubytování. Každému zájemci o práci odpovídáme.

LÉKAŘ - vítány obory - PEDIATRIE, RFM, atd.
FYZIOTERAPEUT

na ZahradÝ Îech

PARTNER
PROJEKTU:

státu dotaci na sanaci budovy. V současné době se opakovaně pokoušíme
s Jaromírem Houžvičkou navázat kontakt a přimět ho ke společnému jednání. Zároveň připravujeme podklady pro
případné řešení soudní cestou, jestliže
majitel Máje nebude nadále komunikovat. Není bez zajímavosti, že nejsme jediné město, které má problémy s chátrajícími nemovitostmi vlastněnými Jaromírem Houžvičkou.
 Plánuje radnice oživení například
sídliště Dobětice, kde chybí obdoba
Centrálního parku jako na Severní Terase a není zde dostatek míst k posezení či dětských hřišť?
Sídliště Dobětice v době svého vzniku
bylo budováno jako poslední třetí etapa
výstavby sídlišť a panelové domy nemají kolem sebe tolik místa a zeleně jako tomu je na Severní Terase. Chybí zde větší souvislá rovinatá plocha v našem majetku pro možnost vzniku parku. Jedním
z řešení je postupně vytvářet v blízkosti
domů malé a upravené odpočinkové zóny. Na místech pískovišť mezi paneláky,
která musela být zrušena, protože neodpovídala normám EU, budeme vysazovat okrasné dřeviny a květiny, postupně
se k nim může vysadit solitérní strom
a začnou vznikat příjemná místa k posezení. Z důvodu vandalismu a úmyslného
poškozování nemůžeme umístit k domům samostatné herní prvky, je třeba
vybudovat oplocená hřiště. V příštím roce plánujeme vytvořit nové dětské hřiště v ulici Šrámkova.
(top)
Celý rozhovor naleznete
na www.tydeniky.cz

Nabízíme:
• naše společnost se zaměřuje na
• výhodné mzdové podmínky plus
českou i zahraniční klientelu
příplatky v souladu se zákoníkem
práce a platnou Kolektivní smlouvou
Požadujeme:
• nástup možný ihned
• vzdělání v oboru
• zaměstnanecké výhody – 5 týdnů
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
dovolené, průběžné vzdělávání
• znalost cizích jazyků vítána
vč. jazykového, zařazení do systému
vzdělávání zaměstnanců za účelem
zajištění poskytování špičkových
zdravotnických služeb, odměny při
pracovním výročí, zaměstnanecké
benefity, penzijní připojištění, životní
pojištění, zaměstnanecké stravování, atd.
• možnost ubytování (dva měsíce
zdarma, poté 3 000,- Kč/měsíc)
• zázemí silné a stabilní firmy

Odborný garant:

Písemné nabídky profesních životopisů zasílejte:
Kateřina Vašíčková, personální oddělení - Lázně Teplice v Čechách a.s., Sadové lázně, Rooseveltova 5, 415 38 Teplice
e-mail: vasickova@lazneteplice.cz, tel. 417 977 434, mob. 721 637 804

rád za možnost přivítat zde pana profesora Parvaize, jehož zkušenosti jsou
obrovské,“ řekl MUDr. Jan Rejholec.
Profesor Amjad Parvaiz vidí přínos
robotické chirurgie jako zásadní: „Přibližně před 15 až 20 lety lidé s diagnostikovaným karcinomem, zhoubným nádorem, byli rádi, že jsme jim jej odstranili. I když potom měli další zdravotní
komplikace a museli s nimi žít. Nyní už
nestačí jen samotná léčba rakoviny, ale
neustále se zajímáme o kvalitu života
našich pacientů. A právě k tomu přispívá pokročilá technologie, jakou je robotická chirurgie, která umožňuje velkou
preciznost a vysokou kontrolu při odstraňování nádorů a tím zlepšení kvality života pacientů.“
Zdroj: KZ, top

Kulatý stůl Metropolu: Měli bychom poslouchat své tělo lépe

Na snímku Tomáše Prchala zleva L. Richterová, O. Mučicová, M. Chodacká, E. Jílková, P. Holárková a J. Morštadt.
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by pacient chřipku dostane. U těch, kde již léč- a z 10% zdravotní péče. ČR obecně patří mezi zeba probíhá, očkování nedoporučujeme, reak- mě s vysokým výskytem nádorů. Hodně důležitá
ce na očkování může být nepřiměřená. Každá je životospráva a životní styl. Lidé jsou často pohodlnější, místo aktivního odpočinku-např.
komplikace samozřejmě u těchtoo paciensportování se raději najedí, natáhnou
tních
sport
tů přináší další kaskádu zdravotních
éčk ttelevizi a jdou spát. Hodně zásadproblémů. U těch, kteří již mají léčon
ní a negativní vliv na naše zdraví
bu ukončenou, samozřejmě očkom
má kuřáctví a malá pohybová akvání vhodné je.
 Jak se bránit chřipkové epi-ttivita spojená často s nadváhou,
vvšechny tyto faktory mohou midemii?
m
Mgr. O. Mučicová: Všechny tytoo
mo jiné přispívat i ke vzniku nádoET
ou
rov
choroby mají souvislost s lidskou
rových onemocnění.
ROPOL
ismu
 Pa
Patří Ústecký kraj k regionům,
psychikou, imunitní reakce organismu
kteréé jjsou postiženější nemocemi opročitě jjakt
je navázaná na psychiku. Pomáhá určitě
kákoliv aktivita fyzická, nejlépe venku a za kaž- ti jiným?
dého počasí. Jedno skandinávské přísloví tvrdí, MUDr. M. Chodacká: V našem kraji je vysoký výskyt
že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. plicních nádorů, což je dost velký problém, protože
Ten, kdo si alespoň v části dne nějakou aktivitu většina těchto onemocnění se zjistí v pokročilém
stadiu, kdy už operace není možná a možnosti onnaplánuje, snáší epidemii určitě lépe.
MUDr. E. Jílková: Důležité je také otužování, zdra- kologické léčby jsou omezené. Velkým problémem
jsou rovněž ORL nádory – dutina ústní, hrtan, hlvá strava a hlavně nekouřit.
 Má čistota vzduchu v Ústeckém kraji sou- tan či jícen, ale je to již srovnatelné s ostatními kraji. V poslední době přibývá nádorů ledvin a slinivvislost s onkologickými onemocněními?
MUDr. M. Chodacká: To platilo dříve, v posled- ky břišní, i když jich není tolik jako nádorů prsu,
ních letech došlo ke změnám. Za všechny tyto
zdravotní problémy si převážně můžeme sami
Redakčně kráceno, záznam z celého Kulatého stolu na téma zdraví a zdravotnictví najdete na
současným životním stylem. Obecně se na stavu
www.tydeniky.cz v rubrice Zdraví. Druhý Kulatý stůl Metropolu, který se uskuteční 31. března, se zaměří na
zdraví podílí z 50% způsob života, z 20% životvzdělávání. Usednou kolem něj zkušení pedagogové ze základních, středních a vysokých škol. Ptát se můžete
ní prostředí, z 20% vrozené dispozice (genetika)
i vy, vážení čtenáři prostřednictvím telefonu 775 854 192 nebo na adrese: kulatystul@tydeniky.cz
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Pozvání pořadatele, jímž je vydavatelská skupina Metropol, přijaly primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. MUDr. Martina Chodacká, vedoucí Centra očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem MUDr. Eva Jílková a vedoucí úseku zdravotnického
zásobování a nákupu KZ, a.s. Mgr. Olga Mučicová.
Veřejnost zastupovala Mgr. Pavlína Holárková, za
redakci Metropolu usedli ke stolu ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt, šéfredaktorka Ladislava
Richterová a její zástupce Tomáš Prchal.
Garantem prvního Kulatého stolu byl největší
poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji
– Krajská zdravotní a.s.
 Jsme uprostřed chřipkové epidemie. Má smysl
vakcinace, a které skupiny lidí jsou nejohroženější?
MUDr. E. Jílková: Jsem zastáncem očkování, hlavně u rizikových skupin osob ve věku nad 65 let,
protože funkčnost imunitního systému rapidně
klesá. Nejohroženější jsou lidé s chronickými onemocněními, například s cukrovkou, chronickým
onemocněním plic a dýchacích cest, dále kardiaci a onkologičtí pacienti. Letos začala epidemie
v kraji počátkem února a u 130 pacientů měla nemoc vážný průběh, museli být hospitalizování na
JIP, a 27 jich zemřelo. Malé srovnání: Země jako
například Finsko, Kanada, či Japonsko propagují očkování dětí proto, aby v rodinách nenakazily
prarodiče i jiné nemocné. U nás je toto zatím upozaděné, ale má to velký efekt.
 Hradí očkování zdravotní pojišťovny a kolik stojí?
Mgr. O. Mučicová: Jen v některých případech, jako
třeba u pacientů v domovech následné péče, u lidí nad 65 let a rizikových pacientů jako jsou diabetici či astmatici. Jinak se cena dávky za očkování pohybuje kolem 200 korun.
 Mezi virózami ohrožené patří i onkologičtí pacienti…
MUDr. M. Chodacká: Je otázka, v které fázi léč-

prostaty, konečníku a tlustého střeva. Česká republika patří mezi státy s nejvyšším výskytem nádorů. Aktuálně žije v Česku přes půl milionu pacientů
s nádorovým onemocněním. Každý třetí občan ČR
dostane nádor a každý čtvrtý na něj umírá, což je
alarmující. Zvýšený výskyt nádorů souvisí s životním stylem, roli hraje i genetika, životní prostředí a další faktory. Nádory ledvin a močového měchýře mohou souviset s nadužíváním některých
léků, třeba u lidí pracujících s chemickými látkami. Hodně pacientů s nádorem také přežívá déle
než dříve, jde především o nádory prsu či prostaty. V Ústeckém kraji se léčí nebo je sledováno na
dvacet pět tisíc pacientů na každém pracovišti, tedy v Ústí nad Labem a v Chomutově.
 Kolik procent hraje v onkologickém onemocnění genetika?
MUDr. M. Chodacká: Genetika tvoří zhruba dvacet procent, v padesáti procentech jde o životní styl, který ale můžeme hodně ovlivnit, dvacet procent prostředí a zbývajících deset procent kvalita zdravotní péče.
MUDr. E. Jílková: Velmi účinné jsou v tomto případě screeningové programy a Česká republika je
má nastavené dobře, ale lidé k nim málo chodí.
MUDr. M. Chodacká: Existuje evropský kodex proti rakovině. Člověk by se měl o sebe sám starat
(tzn.nekouřit, jíst zdravě, omezit pití alkoholu,
jakékoliv podezření, jako je např. nepřestávající chrapot, kašel, nepravidelná stolice, změna jakéhokoliv znaménka, výskyt bulky apod. řešit
návštěvou u lékaře. Pacientky by si měly provádět samovyšetření prsů a chodit na mamografii a gynekologii. Pokud dostane člověk deset pozvánek na screening a nepřijde, je to jen na něm
a nemůže nikoho osočovat. Doporučuji nepodceňovat žádné příznaky. Když je diagnóza stanovena a včas se zahájí léčba, je to prognosticky samozřejmě lepší. Máme i pacienty přežívající dvacet i více let po ukončení léčby.

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

Počátkem března jsme odstartovali nový projekt Metropolu. V redakci se konal první Kulatý
stůl. Tématem bylo zdraví, které je zárukou kvalitního života, a s ním související zdravotnictví.

Kontaktní adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Nemocnice Most, o.z.

jde ve spolupráci s Centrem robotické chirurgie v Masarykově nemocnici
k instalaci prvního synchronního operačního stolu. „To nás v robotické chirurgii posune zase dál a je to důkaz, že
držíme rozvoj na absolutní špičce technologií, protože – na druhé straně – drží Česká republika neslavné prvenství ve
výskytu kolorektálního karcinomu a karcinomu prostaty,“ dodal.
„Letos budeme slavit osm let od založení zdejšího Centra robotické chirurgie
a je třeba vzpomenout možnosti, které
dalo všem nemocnicím KZ a hlavně širšímu portfoliu jednotlivých lékařských
zastoupení. Není to jen urologie nebo
gynekologie, ale právě i operace nádorů tlustého střeva, kde se pohybujeme
na špičce v České republice. Proto jsem

Nemocnice Děčín, o.z.

Partnerem - školitelem z české strany
mu byl Jan Rejholec, který vede v této oblasti tým kolorektální robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie a je zároveň primářem chirurgického oddělení děčínské nemocnice. Primář Rejholec patří
ke špičce v této problematice nejen
v KZ, ale i v České republice, a je oficiálním školitelem robotické chirurgie
a předním členem týmu robotických
chirurgů KZ. „Tato nejmodernější technika může pacientovi po zákroku zajistit velkou šanci žít bez trvalých následků,“ uvedl MUDr. Jan Rejholec.

2008. A loni v květnu jsme představili robota Da Vinci Xi, robota již čtvrté generace, jako první nejen v České republice, ale
i ve střední Evropě,“ připomněl předseda představenstva KZ Jiří Novák.
Generální ředitel KZ Petr Fiala poděkoval za podporu představenstvu společnosti, které umožňuje nákup toho nejmodernějšího přístroje pro Centrum
robotické chirurgie, a vedení Ústeckého kraje za podporu investičních akcí
KZ. „Děkuji rovněž Všeobecné zdravotní
pojišťovně, že navyšuje úhrady umožňující postupný růst počtu roboticky operovaných pacientů,“ řekl Petr Fiala.
Přednosta Kliniky urologie a robotické
chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jan Schraml, PhD. doplnil,
že v průběhu příštích čtrnácti dnů do-

Nemocnice Chomutov, o.z.

Profesor Amjad Parvaiz

KZ v ústecké Masarykově nemocnici
disponuje od května loňského roku novým dvoukonzolovým robotickým systémem da Vinci Xi. Tento typ je nejmodernější verzí systému a lékaři ho využívají při urologických, chirurgických,
ORL a gynekologických operacích. Školicí centrum robotické chirurgie KZ školí odborníky pro střední a východní Evropu. Robotická chirurgie se tak řadí
k oborům, které z KZ dělají špičkové
zdravotnické zařízení.
Představení operačního úkolu se uskutečnilo za účasti zástupců vedení Ústeckého kraje a KZ. „Jsem rád, že pan
profesor Parvaiz předvedl, co všechno
umí nejnovější robot Da Vinci, který byl
do ústecké Masarykovy nemocnice nedávno pořízen. Ukazuje se, že šlo o dobrou investici a jeho přínos pro šetrnost zákroků
vůči pacientům je nepochybný,“ uvedl při
té příležitosti první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.
„Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je jednou z mála nemocnic v České republice, které mají své pracoviště robotické chirurgie. První operace na světě s asistencí robota proběhla koncem roku 1999
ve Spojených státech a v Česku byl první
robot instalován až o 15 let později, v roce 2005. Robotické operace v KZ, respektive Masarykově nemocnici, začaly v roce

Nemocnice Teplice, o.z.

Ústí nad Labem | Přední světový chirurg profesor Amjad Parvaiz operoval
s asistencí robota ve čtvrtek 17. března v ústecké Masarykově nemocnici.
Školící centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní (KZ), a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z. uspořádalo seminář, při němž chirurgové z České
a Slovenské republiky mohli v přímém přenosu sledovat robotické operace nízké resekce střeva z důvodu postižení střeva rakovinou. Jednu z audiovizuálně přenášených výukových operací vedl profesor Amjad Parvaiz
z Poole Hospital NHS Trust ve Velké Británii, který je světovým lídrem v robotické chirurgii na resekce střev právě v této indikaci.

www.kzcr.eu

Špičkový chirurg Amjad Parvaiz
operoval v Masarykově nemocnici
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Vodárenský problém SVS aneb jak zajistit vodu bez vody

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
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Nejvíce rizikové lokality s ohledem snížení vodnosti v tocích.

Schématický hydrogeologický profil centrální strukturou hrádecké pánve - barevnými šipkami je naznačen směr přetékání.
berec, Jablonec nad Nisou a region východně od Jablonce. Odvádění surové
vody z obou nádrží by si proto vyžádalo jak realizaci opatření k posílení přítoku do nádrží, tak samozřejmě další
dostavby vodovodní sítě, např. pro připojení Jablonce na úpravnu vody Bedřichov (zásobenou z vodní nádrže Josefův Důl) a výstavby vodovodních přivaděčů na Frýdlantsko. Také tyto investice vyvolané těžbou na polské straně
dosáhnou obrovského objemu.

Dvě strany jedné hranice:
Důl Turów…
Povrchový důl Turów leží na polském
území v jihovýchodní části žitavské pánve v povodí Lužické Nisy a Olešky. Hnědé uhlí s vysokým obsahem síry slouží
především pro provoz nedaleké elektrárny, jež má fungovat až do roku 2050.
V současnosti se důl rozkládá na celkové
ploše 45 km2. Těží se dvě sloje, přičemž
průměrná hloubka dolu je 225 metrů.
Předpokládá se posun těžby k jihovýchodu, kde jsou již prováděny skrývkové práce. Ve výhledu se předpokládá další prohloubení dolu o cca 60 – 80
metrů až na kótu cca -30 m n. m.

www.svs.cz

inzerce

… a postižená lokalita
na české straně
Důlní činností postižená území jsou na
českém území vymezena jižním okrajem Žitavské kotliny, jejíž česká část je
označována jako Hrádecká pánev. V zájmové oblasti se nacházejí města Chrastava a Hrádek nad Nisou. V minulosti
byly podzemní vody z této lokality drénovány Oldřichovským potokem, což se
razantně změnilo těžební činností dolu
Turow, jehož těžební jáma již v 80. letech
změnila směr proudění podzemních
vod. Vlivem masivního čerpání důlních
vod došlo k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na ploše až 40 km2.
Maximální poklesy hladiny v české části
Žitavské kotliny dosahují 50 až 60 metrů. S plánovaným postupem těžby v Turówě směrem ke státním hranicím reálně hrozí další poklesy hladiny podzemní vody, což na české straně nejdříve
ovlivní jímací území Uhelná, zásobující
Hrádecko pitnou vodou.
Studie SVS k dopadům
rozšíření těžby
Severočeská vodárenská společnost
(SVS) pozorně sleduje okolní dění, které
se může jakkoliv dotknout podmínek
plnění její role při zásobování obyvatel
severních Čech pitnou vodou a odváděním a čištěním vod odpadních. Nechala proto zpracovat studii, která vyhodnocuje dostupné informace a posuzuje vliv plánovaného rozšíření těžby
dolu Turów na vodohospodářskou infrastrukturu v postižené lokalitě v regionu působnosti SVS. Definuje riziková místa v systému zásobení vodou
a likvidace odpadních vod a navrhuje
nápravná opatření, včetně posouzení
finančních, časových a technických nároků na jejich realizaci.
„Protože nejsou k dispozici oficiální podklady z polské strany o rozsahu rozšíření
a konečné hloubce dolu, je pravděpodobný rozsah důlní činností ovlivňovaného
území vyjádřen pomocí tří zatěžovacích
stavů, kdy celkové velikosti do budoucna
postižené lokality vycházejí z údajů o historickém postupu těžby. Podle toho se liší
míra výpadků individuálních zdrojů pitné
vody a výpadků zdrojů místních vodovodů nepřipojených na oblastní vodovod“,
upřesňuje Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Důl Turów…

Autor: Anna Uciechowska, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1157585

Úbytek vodních zdrojů
Převážná část lokality Chrastava - Hrádek nad Nisou je napojena na oblastní vodovod Liberec - Jablonec n. Nisou.
Pro zásobování obyvatel pitnou vodou jsou využívány místní zdroje, přičemž jejich kapacita je doplňována odběrem vody z oblastního vodovodu.
V současnosti nejvýznamnějším místním zdrojem vody pro Hrádek nad Nisou je „Uhelná“, ležící v těsné blízkosti
česko-polské státní hranice, který tvoří asi čtvrtinu z celkové výroby vody
pro pokrytí potřeby ve skupinovém vodovodu Hrádek – Bílý Kostel – Chotyně. Druhým významným zdrojem pitné vody pro Hrádek n. N. je zdroj Pekařka - velká.
Co se týče zdrojů vody, tak v rámci zatěžovacího stavu I je ve studii uvažováno s výpadkem zdrojů, které jsou
v těsné blízkosti povrchového dolu Turów: Hrádek nad Nisou, Grabštejn, Václavice a Horní Vítkov. Součástí opatření je připojení všech obyvatel na skupinový vodovod Chrastava – Hrádek
n. Nisou. V důsledku připojení nových
obyvatel dojde ke zvýšení potřeby vody. Kromě toho dojde k výpadku zdroje Uhelná a tím k prohloubení deficitu místních zdrojů pro pokrytí potřeby
vody na Hrádecku.
V rámci zatěžovacího stavu II je uvažováno s rozšířením důlní činnosti, které
se projeví výpadkem zdrojů na území
severně od toku Lužické Nisy, kde východní hranici postiženého území tvoří povodí Vítkovského potoka. Do zasaženého území spadá vodní zdroj Pekařka - velká. Dojde k výraznějšímu prohloubení deficitu místních zdrojů pro
pokrytí potřeby vody na Hrádecku,
čímž vyvstane nutnost výstavby v podstatě nové úpravny vody v Machníně,
a zároveň dojde i ke změně ve způsobu

distribuce vody ve vodárenském systému. V rámci zatěžovacího stavu III nedojde oproti zatěžovacím stavům I a II
k výraznému navýšení potřeby vody,
ale k další změně ve způsobu distribuce vody v systému.
Problémy s vypouštěním
odpadních vod
Ovlivnění českého území těžební činností v Turówě se netýká pouze poklesů hladiny podzemní vody, nýbrž celého vodního režimu v jeho širokém okolí, a to včetně vodnosti (průtoku) některých povrchových toků. Nejvíce je
ovlivněn hraniční tok Lubota - Oldřichovský potok, který je v důsledku důlního čerpání po většinu roku suchý, tj.
není dodržen ani minimální hygienický průtok. Ovlivněn je ale i Václavický
potok. V čem je problém? Podle platné legislativy všechna vypouštění odpadních vod do vod povrchových musí být regulována. Základním podkladem pro stanovování limitů pro povolené vypouštění je stav vody ve vodním
toku, a to nejen ve vodním útvaru, do
kterého k vypouštění dochází, ale i ve
vodních útvarech následujících dále
v povodí.
Co v tomto ohledu tedy přinesou následky plánovaného rozšíření těžby
v Turowě? Konec fungování stávajících domovních čistíren odpadních vod
(ČOV) pro vlastníky nemovitostí na české straně hranice v postižené lokalitě.
Alternativním řešením je jejich náhrada bezodtokovými jímkami s vyvážením na ČOV Chrastava, resp. ČOV Hrádek n. Nisou. S ohledem na ekonomiku
takového provozu pro vlastníky nemovitostí a na zvýšené zatížení životního
prostředí dopravou však takové řešení není žádoucí. Bude proto zapotřebí
zajistit odkanalizování obcí v postižené lokalitě a adekvátní navýšení výko-

nu spádových čistíren odpadních vod.
Hlavním opatřením v rámci systému likvidace odpadních vod v postiženém
regionu proto bude jejich čištění a vypouštění do dostatečně vodného toku
v dané lokalitě – do Lužické Nisy – jejíž vodnost je dostatečná pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z čistíren odpadních vod.
Odhad investic v regionu SVS
Studie SVS sumarizuje odhad investičních nákladů na realizaci technických
opatření v oblasti pitné vody pro zatěžovací stav I a II na 269 milionů korun, pro zatěžovací stav III na 400 milionů korun. Dojde totiž nejenom k výraznému navýšení požadavku na výkon zdroje úpravny vody Machnín, ale
bude to znamenat v podstatě potřebu
výstavby nové úpravny vody, a zároveň
bude muset dojít i k opatřením na stávajících rozváděcích sítích, která spočívají v připojení místních částí Horní a Dolní Sedlo, Dolní Suchá a Panenská Hůrka na oblastní vodovod. K tomu připočtěme investiční náklady na
odkanalizování obcí Horní Vítkov, Václavice, Grabštejn a Oldřichov na Hranicích, včetně zkapacitnění čistíren odpadních vod Chrastava a Hrádek nad
Nisou, což je dalších 355 milionů korun. Jen v regionu působnosti SVS tedy při krajně nepříznivé variantě vývoje těžby v Turówě vycházejí požadavky
na investice k zajištění dodávek pitné
vody a odvádění a čištění odpadních
vod až na 755 milionů korun.
Kromě SVS řeší problém s mizející
spodní vodou také Frýdlantská vodárenská společnost (FVS) působící ve Frýdlantském výběžku. V krajní
variantě se zde uvažuje i o přivedení surové vody z druhé strany Jizerských hor, z vodních nádrží Josefův
Důl a Souš. Ty nyní zásobují města Li-

Kdo to zaplatí?
Realizace uvedených potřebných
opatření na vodárenských sítích a dalších zařízeních bude velice obtížná, ať
z hlediska majetkoprávního projednání nebo z hlediska časových nároků na přípravu a samotnou výstavbu.
I při optimistickém výhledu může trvat dokončení až sedm let. S ohledem
na to je žádoucí bezodkladné zahájení přípravných a projekčních prací. S tím se však pojí základní otázka:
Kdo to všechno zaplatí?
Finanční dopad ve výši 755 mil. Kč totiž není jen problém SVS, naše společnost bude muset řešit problém tam,
kde v současné době zajišťuje zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod, avšak v těch místech, kde je
v současné době individuální zásobování (studny) a likvidace splašků (žumpy, septiky), tam se problém týká vlastníků nemovitostí, kteří se nicméně dle
očekávání obrátí na své starosty, kteří
– coby naši akcionáři – půjdou hledat
pomoc k nám.
Nelze čekat, že by to snad finančně
mohla zvládnout Severočeská vodárenská společnost. A hlavně, proč by
měla?! Není přeci původcem hrozící nepříznivé situace. Pro financování případných opatření v souvislosti
s Turówem je proto nutné využít jiný,
adekvátní způsob.
Ing. Bronislav Špičák, dodává: „ Rozhodně nedopustíme, aby tíhu finančních dopadů problému s dolem Turów, který není zapříčiněn českou stranou, nesli v ceně
vody naši odběratelé, obyvatelé severních
Čech, když je tu pádný důvod pro kompenzace ze strany původce problému.
Vzhledem k prokázanému vlivu důlní
činnosti na podzemní a povrchové vody
je nutné včasné projednání, a to na nejvyšší úrovni, aby poskytnutí takové kompenzace bylo zajištěno, proto jsme již seznámili příslušná ministerstva se závěry
naší studie.“
Pro uplatnění nároku lze totiž vycházet z uzavřené „Dohody mezi vládou
České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních
vodách v oblasti vodního hospodářství“, jež zohledňuje ochranu vod
před znečištěním, ochranu jakosti
a množství vod a ochranu před povodněmi. A protože by se eventuální
spor na mezinárodní úrovni mohl řešit zdlouhavě, bylo by žádoucí, aby finanční dopady realizace nezbytných
opatření prozatím nesl český stát.

Za účasti hejtmana kraje a současně starosty města Bílina Oldřicha Bubeníčka bylo v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině slavnostně
otevřeno pracoviště mamografického screeningu. Je to pro město významné rozšíření zdravotní preventivní péče.
„Novinku vnímám jako významný moment nejen pro obyvatele Bíliny ale i pro
ženy z okolí,“ zhodnotil pozitivně krok
Hornické nemocnice Oldřich Bubeníček. „Věřím, že se nejedná o poslední počin a brzy se sejdeme při podobné příležitosti,“ uvedl dále s konkrétním přáním města vystavět v areálu nemocnice domov pro seniory. Jak dodal, lidé ze
zdejšího kraje si dobrou zdravotní péči zaslouží.
„Přesvědčili jsme se, že o zařízení je ze
strany klientek opravdu velký zájem,“
řekl na úvod Jiří Madar, ředitel Ústecké polikliniky, pod kterou screeningové
centrum v Bílině spadá.
Za první tři týdny provozu už jej navštívilo 240 žen, přičemž předpoklad
návštěv za rok se pohybuje kolem čísla 4 500. Podle slov jednatele Hornické
nemocnice Jaroslava Herzingera se inspirovali před dvěma lety právě při otevření mamografického screeningového
centra v Ústecké poliklinice, které dnes
s roční návštěvností 30 tisíc klientek
patří k největším v České republice.
Aktuálně se v celé České republice nachází kolem sedmdesáti akreditova-

ných mamocenter. I přes toto poměrně vysoké číslo, jsou čekací doby místy poměrně dlouhé a dojezdové vzdálenosti pro pacientky mimo velká města
omezující. V oblasti mezi lokalitami Ústí nad Labem a Chomutov se nenacházelo žádné mamocentrum.
Ústecká poliklinika za podpory hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, vedení města Bíliny a ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou Jaroslava Herzingera vyšla s novým centrem
vstříc právě pacientkám z Teplicka, Litoměřicka, Mostecka, Lounska, Žatecka
i části Chomutovska.
Vybudování tohoto pracoviště bylo schváleno odbornou komisí Ministerstva zdravotnictví. Dochází tak ke
zvýšení dostupnosti preventivní péče
a zkrácení čekacích dob na vyšetření
v regionu. Hlavním cílem všech zúčastněných je zkrátit dojezdové vzdálenosti pacientek, zkrátit čekací doby na vyšetření a přispět ke zlepšení prevence
a diagnostiky nádorů prsu. Ke zkrácení čekacích dob by měla pomoci i možnost objednávání on-line přes webové
stránky.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček si se zájmem prohlíží nový mamograf.

Maminka Eva převzala symbolický šek na finanční odměnu
Maminka Eva Hoření, která porodila první miminko Ústeckého
kraje roku 2016, převzala v Horním Podluží šek na 15 tisíc korun. Jedná se o finanční dar do
začátku života novorozence, kterým je malý Rudolf.
Rudolf se narodil v děčínské nemocnici 1. ledna v 1:14, měřil 50 centimetrů
a vážil 2,86 kg. Jméno dostal po tatínkovi a stal se prvním mužským potomkem v rodině. Maminka Eva Hoření
převzala z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka šek na finanční dar 15 tisíc korun na Obecním
úřadě v Horním Podluží za přítomnosti starosty obce Karla Kopeckého, který

mamince také pogratuloval a předal finanční dar tři tisíce korun.
„Přeji malému Rudolfovi, aby byl hlavně
zdravý a spokojený, dělal rodičům radost
a samotné obci přeji co nejvíce narozených

dětí, aby se obec nevylidňovala, ale naopak
se plnila mladými lidmi,“ popřál hejtman
Oldřich Bubeníček obci i malému Rudolfovi, který v průběhu návštěvy vůbec neplakal a užíval si pozornosti přítomných.

V obci se ročně narodí okolo deseti dětí. „Za 26 let co jsem ve funkci má naše
obec poprvé první miminko roku z celého
kraje. Je to pro nás velká událost a věřím,
že mladých lidí bude v naší obci nadále
přibývat,“ dodal starosta Karel Kopecký,
který se shodou okolností narodil stejný den jako malý Rudolf tedy 1. ledna.
A na závěr něco málo ze statistiky. Počet narozených dětí se dlouhodobě
v Ústeckém kraji pohybuje kolem osmi tisíc novorozenců za rok. Rodí se více chlapců než děvčat. Největší četnost
jmen v kraji má ženské jméno Jana, to
je až s pětitisícovým náskokem na první příčce od jména Marie. Mezi mužskými jmény je nejfrekventovanější Jiří
a na druhém místě pak Petr a Jan.

V Teplicích
vzniklo nové
poutní místo
Slavnostní požehnání projektu poutního místa sv. Clari
a vysvěcení kaple s jeho ostatky se uskutečnilo v pravoslavném chrámu Povýšení sv. Kříže
na Zámeckém náměstní v Teplicích. Osobní záštitu projektu
udělil hejtman Oldřich Bubeníček, který se slavnostního aktu
zúčastnil spolu s představiteli
pravoslavné církve a významnými podnikateli Teplicka.
„Věřím, že tento projekt obohatí nabídku turistických cílů v našem kraji a přispěje tak k rozvoji
cestovního ruchu. Proto vnímám
i finanční podporu kraje tomuto
projektu jako smysluplnou,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Projekt je zastřešen spoluprací neziskové organizace European Initiatory Institute jako
iniciátora a realizátora projektu, kterým je pravoslavná církev. V chrámu Povýšení sv. Kříže jsou uloženy ostatky křesťanského mučedníka ze 4. století, sv. Clari z Dalmácie. Do
Teplic byly dovezeny roku 1678
a jsou uložené v novém relikviáři v chrámové kapli.
Požehnání vzniku poutního místa celebroval představitel pravoslaví v českých zemích Vladyka
Michal a Miroslav Vachata, arciděkan pravoslavné církve v Teplicích. Aktu byli přítomni Štěpán
a Radek Popovičovi jako představitelé teplických lázní spolu
s dalšími podnikateli podporujícími tento projekt.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

V Bílině slavnostně otevřelo nové mamografické centrum

Krajský úřad Ústeckého kraje
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Další zprávy z kraje
najdete na:
www.kr-ustecky.cz

Zdravotnická záchranná služba
v České republice má nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je
jím aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji.

Nejstarší žena na Šluknovsku oslavila úctyhodných 106 let

V Domově pro seniory v Krásné Lípě oslavila své 106. narozeniny paní Marie Freibergová. Mezi gratulanty byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Oslavenkyně se
narodila v roce 1910 v Berouně a do domova pro seniory přišla teprve před pěti lety. Kromě rodinných příslušníků paní Freibergové poblahopřála k jubileu i ředitelka zařízení
Dagmar Hluchá, sociální pracovnice Hana Frimlová, místostarostka Krásné Lípy Jana
Drobečková a tajemnice úřadu Lucie Hanková. Marie Freibergová v mládí pobývala i na
Slovensku. Celý život pracovala na dráze, nikdy se nevdala a neměla ani děti.

Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se
z mobilního telefonu odešle zpráva,
která obsahuje informace o aktuální
poloze či doplňující informace, týkající
se zdravotního stavu postiženého.
„Při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit

svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je
v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ popisuje Prokop Voleník ze vzdělávacího centra Zdravotní záchranné
služby Ústeckého kraje.
Hlavní předností nové mobilní aplikace „Záchranka“ je stanovení přesného místa události při zásahu v terénu.
Volající je na linku 155 přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-

www.kr-ustecky.cz

Nová mobilní aplikace pomůže
záchranářům lokalizovat místo nehody
li v okamžiku volání mobilní telefon
schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému
krajské záchranné služby.
Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. „Je
to spíše edukativní záležitost. Například
během jízdy v autobuse se můžete naučit
základy poskytovaní první pomoci,“ dodal Voleník.
Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy
Apple iOS a Google Android. Více informací na www.zachrankaapp.cz.

Děkujeme vám! Zastupitelé kraje přijali mladé medailisty z ODM
V konferenčním sále Krajského úřadu v Ústí nad Labem se uskutečnilo slavnostní ocenění sportovců, kteří reprezentovali Ústecký kraj na lednových Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Krajská výprava vybojovala 15 medailí a Ústecký kraj tak obsadil v celkovém pořadí 11. místo.
děje světového formátu. Z našeho kraje
se olympiády zúčastnilo 98 sportovců,
kterým se dostalo poděkovaní. Z rukou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka a náměstkyně Jany Vaňhové obdrželi pamětní listy spolu s věcnými dary. Jedním z nich
byla také publikace shrnující klíčové
okamžiky olympiády.
„Chtěl bych vám jménem Ústeckého kraje
poděkovat za vzornou reprezentaci, podali jste pozoruhodné výkony, některé z nich
jsem měl tu čest sledovat na vlastní oči

a pevně věřím, že to nebyla vaše poslední
olympijská medaile,“ popřál nadějným
sportovcům hejtman Oldřich Bubeníček. „Poděkovaní patří také rodičům, učitelům a samozřejmě vašim trenérům za tak
skvělou přípravu. Ústecký kraj bude nadále podporovat mládežnický sport, protože
nejen vaše úspěchy jsou dokladem toho, že
má tato podpora cenu. Obstáli jste v obrovské konkurenci ze všech krajů republiky,“
dodala náměstkyně hejtmana pro oblast
školství, mládež a sport Jana Vaňhová.

Závěrečná fotografie medailistů s maskotem olympiády Bambu.

inzerce

Celkem 1048 mladých sportovců z celé
republiky, 5 měst, 6 sportovišť, 10 sportů, 248 trenérů, 356 rozhodčích, 200 vyrobených puků pro hokejové zápasy, 124
sad medailí, 4 100 návštěvníků na závěrečném ceremoniálu. To je jen zlomek
toho, co největší mládežnická akce České republiky představovala.
Mladí sportovci ze 14 krajů bojovali
o olympijské medaile právě v Ústeckém
kraji. A kdo ví, možná nám dětská olympiáda ukázala budoucí olympijské na-

pozvánka
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Dobré věci, dobré úmysly, krásná díla i lidé
Společenský večer s aukcí fotografií a výtvarných děl pro Hospic sv. Štěpána
CO: oslava 15. narozenin Hospice sv. Štěpána spojená s aukcí uměleckých děl
KDY: 14. dubna 2016 od 17 hodin
KDE: na Hradě v Litoměřicích,
Metropol je mediálním partnerem společenské akce
Srdečně zveme všechny příznivce umění na litoměřický hrad, kde ve čtvrtek

14. dubna oslavíme v podvečerních a večerních hodinách 15
let vzniku našeho hospice.
Pro tuto slavnostní příležitost
jsme ve spolupráci s místním
fotoklubem FotoporoT připravili také benefiční aukci. Umělečtí fotografové věnovali hospici do aukce přes
dvacet nádherných fotografií s pestrou
tematikou. Těšit se můžete i na umě-

lecká díla, která do aukce darovali nejen místní umělci. Povzbuzuje nás jejich velkorysost a smysl pro dobrou věc.
Věříme, že svou otevřeností
povzbudí i vás a mnohé další
milovníky krásných a dobrých věcí.
Nenechte si ujít příležitost být součástí smysluplné pomoci. Přijďte si udělat
radost, ocenit umělce a jejich díla a přitom podpořit svým dobrým úmyslem
dobrou věc – Hospic sv. Štěpána.
V průběhu večera se můžete osobně
potkat s těmi, kteří jsou srdcem hospice – s těmi, bez nichž by hospic nebyl to, co je, s těmi, kteří jsou denně nablízku těžce nemocným, pomáhají utišit jejich bolesti i starosti, zpříjemnit
jim poslední dny a naplnit je životem.
Setkat se můžete nejen se sestřičkami,
ale i dalšími současnými i bývalými za-

Bonusový klub FK Teplice

inzerce

Měníme váš svět v něco nového,
v něco lepšího! Jste typ člověka,
který žije fotbalem a rád šetří? Tak
přesně pro vás něco máme! Dáváme permanentkám FK Teplice nový rozměr v podobě slev a benefitů
u našich partnerů. Staňte se i vy držitelem permanentní vstupenky!
S permanentkou FK Teplice nejen že můžete vidět ligový fotbal,
ale můžete také ušetřit. Bonusový
klub FK Teplice se i navíc neustále
rozšiřuje, k momentálním 34 partnerům, kteří poskytují slevy permanentkářům FK Teplice, přibyde
od 1. dubna dalších devět. Permanentkáři FK Teplice už tak budou

mít slevu u více než 40 partnerů
Bonusového klubu. Aktuální přehled partnerů Bonusového klubu
najdete vždy na webových stránkách FK Teplice a v zápasovém magazinu ŽLUTÁ MODRÁ.

Severočeská vodárenská
společnost a.s.
www.svs.cz

městnanci hospice a jeho zakladateli.
Celým večerem nás bude provázet
nestárnoucí herec, lékař a „básník“
v jedné osobě Pavel Kříž. Těšit se můžete také na hezkou hudbu, občerstvení, dobré víno a další překvapení.
Jako malou ochutnávku nabízíme fotografii obrazu V. A. Šrůtka s názvem
na Labi.
Těšíme se na vás.
Tým pracovníků Hospice
sv. Štěpána v Litoměřicích

Yveta Tomková, starostka ústeckého obvodu Neštěmice, v rozhovoru
pro Metropol odmítla, že by Neštěmice byly sociálně vyloučenou oblastí. Plán na zvelebení této městské části Ústí nad Labem má, ale potřebuje pomoc od města, kraje i státu.
 Neštěmický obvod má možná neprávem nálepku sociálně vyloučené oblasti. Má radnice plán, jak to
změnit?
Nemám ráda škatulkování a nálepky.
Neštěmický obvod není sociálně vyloučenou lokalitou. Pravdou je, že máme několik velmi problémových míst,
rozhodně víc než další části města. Najít recept na to, aby se nejen z neštěmického obvodu, ale vlastně z celého
Ústí nestalo postupem času jedno velké ghetto, je složitý. My víme, jak potíže řešit, ale bez pomoci města, kraje i státu se neobejdeme. V první řadě
je potřeba zastavit příliv sociálně slabých. Realitní kanceláře a spekulanti
využívají toho, že ceny bytů v některých částech města jsou na minimu,
skupují je a pak do nich stěhují sociálně slabé a nepřizpůsobivé z celého
Česka. A protože jsou to lidé odkázaní na dávky, stát za ně platí i bydlení.
Často nepředstavitelné částky. Spekulant tak vydělává, ale často už peníze
nedává do fondu vlastníků a celé domy se tak postupně dostávají do dlu-

ruční mytí

z

hů. O tom, jak nepřizpůsobiví dokáží
téměř zničit život sousedům, ani nemluvě. Typickým příkladem je sídliště Mojžíř. My, společenství vlastníků
i družstva se můžeme stavět na hlavu, ale nemáme možnost, jak tomu
zabránit. Jedinou cestou je výkup bytů do vlastnictví obce. Na to ale nemáme prostředky ani my, ani magistrát.
Myslím si proto, že podobně postiženým městům jako je Ústí by měl jednoznačně pomoci stát.
I dlouhodobě nezaměstnaní, často roky žijící na dávkách, by měli pracovat.
Pokud kvůli nedostatečnému vzdělání nemohou najít kvalifikovanou práci, měli by automaticky vykonávat veřejně prospěšné práce. Aby měli základní návyky jako všichni pracující.
Zkrátka ráno vstát a jít do práce. Vyrůstají nám tady generace dětí, které
nikdy neviděly svoje rodiče pracovat.
A pokud neuvidí, že pracovat je běžné, skončí jako jejich rodiče. Nezastupitelnou roli v začleňování takových
lidí do společnosti mají neziskové organizace. S dětmi je potřeba pracovat

čištění interierů
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od útlého věku. Musí chodit do školky, aby pak nebyly handicapované ve
školách. To je jen základ věcí, které je
potřeba udělat, je mnohem více a vydaly by na knihu.
 Obvod má dohledovou službu.
Jaký je její úkol a jaké má plány
do budoucna?
Dohledovou službu jsme zřídili jako pilotní projekt právě v Mojžíři a mimořádně se nám osvědčila. Měli jsme i obrovské štěstí na to, že v ní začali pracovat lidé právě z Mojžíře, kteří mají
u obyvatel sídliště respekt a autoritu.
Dohledová služba spolupracuje s radnicí, hlídá pořádek, řeší každodenní potíže s dětmi a mladistvými. Pokud vidí

večer děti venku, odvede je domů. Začala spolupracovat i se zdejší základní
školou, s dětmi tráví volný čas a učí se
s nimi. Díky tomu, že dohledová služba je stále v ulicích, zachytí i nepořádek, který dělají nepřizpůsobiví, nebo
vznikající černé skládky. Úřad tak dostane informace obratem, rychleji reaguje a vše uvede do pořádku. Chceme
dohledovou službu rozšířit i do problémových míst v Krásném Březně. Největším oříškem je samozřejmě najít
někoho, kdo by takovou práci opravdu
chtěl dělat, vážil si jí, znal dobře prostředí a ideálně měl mezi místními už
zmíněnou autoritu.
 Městské části chybí dostatek sociálních bytů. Je šance tento stav
změnit?
Oproti jiným obvodům máme to štěstí, že ještě část bytů vlastníme, a nejde jen o takzvaný zlatý fond, který
zbyl po divoké privatizaci. Máme asi
desítku bytů vyčleněnou pro případy, že by se někdo skutečně dostal do
potíží, typově rozvádějící se maminka s dětmi. Povinnost zajistit sociální bydlení padne na obce na začátku příštího roku. Hlavní slovo v tom,
jak by to mělo v Ústí nad Labem vypadat, má ale politické vedení města. A od zodpovědného náměstka pri-

mátorky pro sociální věci Jiřího Madara jsem žádnou koncepci ani vizi
neslyšela, a rozhodně nejsem jediná.
Obávám se, že tuto věc bude město
řešit na poslední chvíli. My si proto
zjišťujeme všechna pravidla a podmínky po svém. Stát bude na sociální
byty přispívat stovkami tisíc korun,
což je pro nás možnost, jak z těchto
prostředků tyto byty a domy, ve kterých kapacity máme, zvelebit. Sociální bydlení neznamená, že se do těchto bytů budou stěhovat nepřizpůsobiví. Do potíží se může dostat kdokoli z nás, když přijde o práci, rozpadne
se mu rodina nebo půjde do důchodu a peníze mu na stávající nájmy
nebudou stačit. A starých lidí, kteří
se kvůli drahému bydlení dostávají
do existenčních potíží, stále přibývá.
Navštívilo mě několik seniorek, které žijí v našich obecních bytech. Plakaly, že když zaplatí nájemné, nezůstanou jim peníze na potřebné léky.
Proto jsme také seniorům nájemné
zlevnili. Město má ideální šanci udělat dům s malometrážními byty pro
seniory z bývalé ubytovny v Čelakovského ulici v Krásném Březně. Já pevně věřím, že se tak stane a nikoho ani
nenapadne, aby do této budovy stěhoval znovu nepřizpůsobivé.

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

Neštěmice nejsou sociálně vyloučenou lokalitou
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JARO, LÉTO, PODZIM, xDRIVE.
BMW ŘADY 4 GRAN COUPÉ S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL BMW XDRIVE.
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Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO 2 BMW řady 4 Gran Coupé: 4,1–8,3 l/100 km, 109–194 g/km.

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
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zdravím vás z vydavatelství se zvoláním: Jaro je tady! Alespoň to astronomické. Před Velikonoci jsme měli možnost v rámci půstu očistit tělo i ducha
od nečistot, které se v nás přes zimu
nahromadily.
Nám v Metropolu se to docela hezky podařilo. Nabíjí nás radost z dobře odvedené práce. Vstoupili jsme do
desátého roku vydávání novin Me-

tropol. Číslo, které máte v tuto chvíli v ruce, je v pořadí už 466. Realizovali jsme dvě čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku, a to v Ústeckém
i Libereckém kraji a uspořádali slavnostní večery s jejich vyhodnocením.
V obou případech je provázela uvolněná a příjemná atmosféra, skvělí lidé a jejich nevšední příběhy. Na světlo
tak vyšlo, jak úžasné máme v nejbližším okolí sousedy, kteří dávají své zkušenosti, um a síly ve prospěch celku
a veřejnost o nich často neví.

V redakci jsme se směle pustili i do
dalších projektů. Pomohli jsme s uspořádáním oslavy svátku žen, připravili Kulatý stůl na téma zdraví a zdravotnictví, který přinesl zajímavé rady odborníků, jak předcházet chřipkovým a onkologickým onemocněním.
A už chystáme další, tentokrát na téma vzdělávání. Dále nás čeká soutěž
o nejlepší topmodelku České republiky, vyhodnocení akce Nejlepší středoškolský student a pak začne 3. ročník
soutěže krásy Miss Czech Press. Skvě-

lé je, že jsme pro všechny projekty získali partnery, kterým je třeba i touto
cestou poděkovat.
Je toho ještě hodně, co máme za lubem
a čím bychom vás, čtenáře, chtěli potěšit. Věříme, že se nám to všechno podaří a že při nás dál bude stát štěstí.
Společně s tvůrci tohoto vydání vám
přeji krásné jaro a slunce na nebi
i v duši ☺
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

z kraje

Ústecký kraj je na turistickou sezónu dobře připraven
Hlavní turistická sezóna už klepe na dveře. O tom, jak je na ni připraven Ústecký kraj, jsme hovořili s radním pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Janem Szántó.
Letos se Ústecký kraj už zúčastnil veletrhů cestovního ruchu
v Drážďanech a v Praze. Co bylo
leitmotivem prezentace?
Veletrhy ReiseMesse v Drážďanech
a Holiday World v Praze jsou pro nás
stěžejní. Drážďany mají v rámci příhraniční turistiky obrovský potenciál,
a to jak pro pěší turistiku, tak i pro cykloturistiku. Oblast Českosaského Švýcarska je tradičně hojně navštěvovaná, takže touroperátoři i individuální
turisté poptávají konkrétní turistické
cíle, zajímavé akce a ubytovací kapacity. Cykloregion Krušné hory je poslední dobou čím dál tím více v hledáčku
cyklistů. Včetně propojek do sousedního Německa, ale hlavně návazností na
Labskou stezku, se tak nabízí 600 km
tras, které vedou zdravými Krušnými
horami nebo malebným kaňonem řeky Labe. Na Holiday World 2016 každoročně představujeme novinky pro
sezonu. Představili jsme novou brožuru Cestovatelský deník Putování s praotcem Čechem, jejíž název již napovídá, že půjde o České středohoří s horou Říp. Imaginární rodina ve svém deníku z dovolené popisuje den za dnem
a zážitek za zážitkem a vlastně poskytuje jakýsi návod nebo doporučení, kam jet. Forma brožury napomáhá
udržet turistu co nejdéle v našem regionu a nabídnout to nejlepší, čím je daná oblast proslulá. Na začátek turistické sezony jsme opět nachystali magazín Brána, jde o pátý ročník a věřím, že
si v něm každý najde své téma a to nejenom Češi, ale i cizinci ve svých anglických, německých, ruských a polských mutacích.

Počet přijíždějících turistů do regionu se rok od roku zvyšuje. Chystáte pro nadcházející sezónu nějaké novinky?
Úseky Labské stezky, které jsou v majetku Ústeckého kraje, jsou vybaveny odpočívadly, informačními tabulemi a je na nich zajištěna základní
údržba. Pro kvalitu prožitku z cyklojízdy přichystal Ústecký kraj novinku. Darovací smlouvou převede
společnost ČEZ a.s. Ústeckému kraji několik mobilních kontejnerových
buněk, ze kterých vzniknou hygienická zařízení pro cyklisty. Umístěna budou na nejfrekventovanějších
úsecích v blízkosti odpočívadel.
Avšak to základní je na každém jednom
uživateli cyklostezek. Je to zachování
pravidel lidské slušnosti, tedy především udržování čistoty stezky, pravidel
bezpečného provozu, zamezení vandalismu a krádeží. Na jedné straně budujeme stovky kilometrů cyklostezek a na
druhé straně jeden neoprávněný vjezd
automobilu na stezku poškodí a vyřadí
z provozu dílčí úsek, který byl nedávno
uveden do provozu.
Regionální potravina, regionální
produkt, to jsou pojmy, které jsou
základními kameny cestovního ruchu. Gastronomické speciality, místní pivo, víno, to jsou taháky pro turisty, každý chce přeci ochutnat něco místního. Letos jsme zacílili tímto směrem, takže letošní jubilejní
40. výstava Zahrady Čech v Litoměřicích představí návštěvníkům pestrou paletu ode všeho. Litoměřické
výstaviště poskytlo pro tyto účely
celý pavilon, a to nás těší.

Kam byste hosty pozval na krátkodobý i dlouhodobý pobyt?
Každoročně se všechny čtyři destinační agentury Ústeckého kraje České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří zaměřují na začátek turistické
sezony. Za všechny akce bych rád
jmenoval dvě z nich. V Krušných
horách proběhne 14. a 15. 5. a to

hned na dvou místech. V sobotu
14.5. na Lesenské pláni, kam zamíří cyklobusy z Litvínova, Duchcova, Bíliny a Jirkova. Program se
nese v duchu cykloturistiky a zakončí ho koncert kapely NEBE.
V neděli se příznivci Krušných hor
sejdou na Moldavě, kde proběhne
Moldavský půlmaratón. Program
začíná Férovou snídaní v 9 hodin,
pokračuje bohatým programem
až do odpoledních hodin, kdy vystoupí kapela Pumpičky a ventilky a Divadlo Mazec.
Na Labské stezce proběhne zahájení turistické sezony v sobotu 28.
5., tradičním stanovištěm je nábřeží u přístaviště v Litoměřicích. Kompletní programy obou akcí najdete na turistickém webovém portálu
www.branadocech.cz.

Dlouhodobé pobyty jsou obyvateli Ústeckého kraje, ale i mimokrajskou a zahraniční klientelou, vyhledávány v destinaci České Švýcarsko, kde se dá ve stejnojmenném
národním parku s pískovcovými
skalními útvary putovat stezkami
několik dní a kombinovat vše s turistickými atraktivitami ve Šluknovském výběžku nebo třeba na
Děčínsku. S nadsázkou lze dlouhodobý pobyt zažít i putováním
po minipivovarech Ústeckého kraje, které rostou jako houby po dešti. Začněte v Litoměřicích v Biskupském minipivovaru, ochutnejte žejdlík Na Rychtě v Ústí nad Labem a vše porovnejte s Ossegem
v Oseckém minipivovaru. Nabídku všech minipivovarů najdete na
www.branadocech.cz.
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