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vaše odpověď:

vaše odpověď:

vaše odpověď:

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.

Dubnová otázka č.1:
Filip, asturský kníže, se stal králem 
jaké země?

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
Dubnová otázka č.2:
Hledejte na www.tydeniky.cz

Dubnová otázka č.3:
Hledejte na FB  Český Metropol

adresa:telefon:
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ročník 9 • číslo 8 • duben 2016Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

www.tydeniky.cz

1 000  Kč
1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽ
VELKÁ SOUTĚŽ

Vyobrazení vozu je ilustrativní a může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 5,9−6,3 l / 100 km, 154−167 g/km.

Volkswagen Tiguan R-Line DSG 
již za 749 000 Kč jen u Auto Anex.

Navíc originální střešní 

nosiče + střešní box zdarma.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Anex s.r.o.
Žerotínova 378/9, 405 02 Děčín III, tel.: 412 558 098, 736 622 736, 

www.autoanex.cz, e-mail: prodej@autoanex.cz

Přijďte si k nám pro nový vůz Volkswagen Tiguan R-line 2.0 TDI 
4Motion a vyrazte na zimní dovolenou. Za zvýhodněnou cenu 
749 000 Kč získáte navíc i originální střešní nosiče a střešní box 
Volkswagen. V případě financování garantujeme 0% navýšení. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Tým Auto Anex Děčín.
 

www.tydeniky.cz
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Volkswagen
již za 749 00

 Jaké byly první okamžiky po vynese-
ní verdiktu?
Ono to nejde moc popsat. Já měla úplné 
zatmění!  Člověk nic nevnímá, ani jsem 
vlastně nevěděla, jak jsem se tvářila do 
té doby, než jsem viděla záznam. V ten-
to jeden moment jste naprosto překva-
pení, šťastní, dojatí až tak nějak i zapo-

menete, co dělat!
 A najednou poprask. Drahá ko-

runka padá z hlavy… 
Ano, to mě z toho zatmění zase probu-

dilo. Ne, to už dřív, když ke mně Iva 
Kubelková při předávání hrozně 
hezky mluvila. Poté také, jak popr-
vé málem korunka spadla při gratu-
laci od Kuby Prachaře.  To jsem ještě 

měla volné ruce chytit ji. Každopádně 
bych to ale moc popraskem nenazývala, 
poprask by byl, kdyby mi třeba spadly 
šaty nebo já samotná z podia. V ten mo-
ment jsem měla smrt v očích, ale nako-
nec o tom mluvíme s humorem. 

 Všechno jste báječně ustála. Kde je 
korunka teď?
Děkuji. Korunka je teď u Lucy Diamonds, 
kde mi ji opravují. Oni mi ji provizorně 
opravili hned po tom pádu, ale teď už 
bude vypadat zase jako nová. Zůstává 
mi, tak chtějí, abych měla památku se 
vším všudy.

 Jak jste si užila after party?
Náramně! Sice jsme tam přišly s vítěz-

kami déle, ale o to intenzivnější to by-
lo! Hned jsme se fotili s nespočtem li-
dí, kteří nám neustále gratulovali, ve 
„foto budce“. Užívala jsem si každý 
moment. Byli tam i rodiče s bráchou, 
tak jsem byla ráda, když jsem viděla, 
že nesedí u stolu a sami si večer uží-
vají. Sice jsem s rodiči promluvila jen 
málo, ale bylo vidět, že je to baví i tak. 
No a s bráškou jsem byla až do mé-
ho odchodu.

 Kdo vás do soutěže přihlásil a nejvíc 
držel palce? 
Přihlásila jsem se sama a nejvíce drželi 
palce samozřejmě rodiče. To vlastně ma-
minka za to vše může! Už v 8 letech mě 
přihlásila do dětské soutěže krásy a od té 
doby jsem se vezla a věděla jsem, že jed-
nou tu Českou Miss musím zkusit! Je vi-
dět, že se vyplatí počkat a jít si za svým.

 O titul nejkrásnější dívky jste nesou-
těžila poprvé. Jak jste začínala?
Právě v těch 8 letech. Poté jsem byla 
i v dalších soutěžích, ale to vždy tak, že 
ke mně nějak přišli. Šla jsem buď podpo-
řit kamarádku a nakonec jsem casting 
zkoušela také nebo mi napsali sami po-
řadatelé no a nebo to bylo z vyhecová-
ní kamarády. Rozhodně nejsem sběratel-
ka titulů, jak by to mohlo vypadat. Mně 
jde vždy především o zážitky, zkušenos-
ti a známé. To vše je v těchto soutěžích 
tak specifi cké, že bych je jinde nenasbí-
rala. Zároveň to jsou poté zkušenosti, 
které mohu využít v běžném životě ne-
bo profesi. 

 Co děláte v těchto dnech a co vás če-
ká v nejbližší době?
První týden po fi nále byl neskutečný! 
Každý den jsem měla i několik rozhovo-
rů, natáčení do různých pořadů či focení. 
Moc jsem si to užívala a klidně bych ta-
kových týdnů měla více. V nejbližší do-
bě mě čeká další focení, natáčení a něja-
ký ten rozhovor.  Poté i aktivity a práce 
mimo Českou Miss – třeba moderace pro 
módní televizi. Není to však vše v jed-
nom týdnu, takže to bude volnější a tak 
se možná pojedu podívat domů za rodiči. 
Ti za mnou přijeli teď do Prahy na oběd, 
abychom si stihli trochu popovídat.

 Budete reprezentovat Českou republi-
ku na Miss World. Jak se připravujete?
Po prvním týdnu zatím nijak zvlášť. Kaž-
dopádně to nechci vůbec podcenit. Je to 

jedinečná šance a já pro to udělám vše, 
co bude v mých schopnostech a možnos-
tech. Ať už mluvím o šatech, národním 
kostýmu, vzhledu či jednání. Zároveň 
u toho ale zůstanu svá, protože to jsem 
zkrátka já a třeba zrovna to by se moh-
lo na Miss World líbit. Moje odlišnost 
má důvod i účel, a to by mohlo se sloga-
nem Miss World jít ruku v ruce – ten zní, 
Beauty with a Purpose.

 Čeho chcete v životě dosáhnout? 
Kde se vidíte za pět, či deset let?
Já jsem v životní fázi, kdy objevuji vše, 
co svět a život nabízí. Podle mě ani ne-
ní nijak možné si stanovit jen jeden cíl. 
Na něj se totiž naváže hned dalších ta-
kových podcílů, během té cesty objevíte 
další milion věcí, které vás budou napl-
ňovat a třeba i díky nim proházíte pořa-
dí hodnot v životě. To se mi poslední do-
bou docela daří a myslím, že hlavní věc, 
které chci v životě dosáhnout, jsem si 
tak nějak už stanovila. Nechám si to pro 
sebe, ale co vím jistě je, že chci být šťast-
ná a žít život, který mě motivuje každé 
ráno vstát s úsměvem a na den se těšit. 
Chci mít na co vzpomínat a třeba i vy-
právět svým dětem a vnoučatům. Dneš-
ní doba dovoluje vše, možnosti jsou ne-
konečné, tak je hloupé jich nevyužít.   

 Co byste vzkázala dívkám, které sní 
o podobném úspěchu, jakého jste do-
sáhla vy?
Klasicky, jako každá dívka, která si ně-
čím podobným prošla. Ať si za tím jdou 
a řeknou si, že to opravdu chtějí a mají 
k tomu důvod. Dokáží si samy sobě říci, 
jakou budou Miss, proč zrovna ony mají 
být tou inspirací. Určitě doporučím, aby 
do České Miss šly s nějakými zkušenost-
mi, trochu otrkané okolním světem, mě-
ly co říci a hlavně se nestyděly vystupo-
vat před lidmi.

Foto: Česká Miss / Lukáš Dvořák

Moc jsem si to užívala
Vítězky soutěže Česká Miss 2016 jsou známy. V Obecním domě i u televizních obrazovek  fi nále sledovaly statisíce 
lidí. Druhou vicemiss a zároveň Miss World se rozhodnutím čtyřicetičlenné poroty stala Natálie Kotková…

Natálie Kotková
Narozena v Ústí nad Labem, později žila v České Lípě a v Liberci. Momentálně studuje v Pra-
ze marketingovou komunikaci. Koníčky: Nespočet! Blog a vše kolem něj, focení, móda, boar-
dové sporty, street dance, yoga a tak celkově může být koníčkem i zdravý životní styl. Život-
ní krédo: To také nemám jedno a jsou v anglickém jazyce, například „Life isn’t about fi nding 
yourself. Life is about creating yourself.“ „Find a way or create one“. „Why not?!“ „Life’s bet-
ter when you’re laughing“. „Don’t stress, do your best, forget the rest“. „Collect moments, not 
things.“„Do it with passion or not at all“…
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AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

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

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

Cesta k úspěchuCesta k úspěchu

Chcete perspektivní budoucnost pro své děti ?

Cesta vede pouze přes kvalitní vzdělání

- jsme škola s nejlepší výukou jazyků, poskytujeme atraktivní

výuku přírodních věd ( i ve vlastním minipivovaru )

- podporujeme žáky se sportovním a uměleckým nadáním

- máme kontakt se silnými podniky, studium u nás umožní

získání perspektivního zaměstnání

- absolventi mají 98 % úspěšnost při příjímacích zkouškách

na VŠ, vysoká úspěšnost studentů u maturitní zkoušky

G
ym
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Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 022, www.gym-ul.cz

Samospráva Ústeckého kraje do-
vršila 15 let svého fungování, 
které je bezprostředně spjato 
s životem měst a obcí. Co se za tu 
dobu povedlo a co je před námi, 
o tom jsme hovořili s hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem.

 Co pokládáte za největší úspěchy 
krajské samosprávy v tomto voleb-
ním období? 
Podle mého názoru se podařilo změ-
nit pohled na Ústecký kraj v očích ve-
řejnosti. Povedlo se odblokovat ROP 
Severozápad, akciová společnost Kraj-
ská zdravotní se stala prosperující 
společností se špičkovými klinický-
mi pracovišti, vybavenými nejmo-
dernějšími přístroji, které si v ničem 
nezadají s fakultními nemocnicemi, 
a podporujeme i další zdravotnic-
ká zařízení v kraji. Zdravotnická zá-
chranná služba má špičkový dispe-
čink a zakoupili jsme pro ni téměř 60 
nových sanitních vozů. Po kraji jezdí 
nové zelené autobusy hromadné do-
pravy a v život se uvádí integrovaný 
systém, výhodný pro cestující. Stov-
ky milionů korun jsme vložili do re-

konstrukcí silnic II. a III. třídy a mos-
tů napříč celým regionem a obnovi-
li provoz na železničních turistických 
tratích. Výrazně stoupla také podpo-
ra mládežnického sportu a pozornost 
věnujeme rozvoji kultury.  Navštívily 
nás tři desítky diplomatických před-
stavitelů různých zemí. A to je jen 
krátký výběr z mnoha dalších zdaři-
lých projektů. 

 A naopak, kde se úsilí zatím míjí 
účinkem a proč?
Co se nám zatím nepodařilo, je zříze-
ní protialkoholní záchytné stanice. Bě-
hem tohoto volebního období se totiž 

změnila legislativa a situace se pod-
statně zkomplikovala. K dokončení 
dálnice D8 už bylo stanoveno mno-
ho termínů, ten poslední - prosinec 
2016 - zazněl z úst ministra dopravy 
Dana Ťoka. Věřím, že se konečně spl-
ní a uzavře se letos třicetiletá anabá-
ze budování dálničního úseku z Prahy 
ke státní hranici s Německem. Je nej-
výš na čase!

 Jak komunikujete se samosprávou 
nižších územních celků?
Spolupráci se samosprávou měst a ob-
cí považuji za základ naší práce. Bě-
hem tohoto volebního období se pro-
to uskutečnila řada výjezdních jedná-
ní s mikroregiony, obcemi s rozšíře-
nou působností, nebo, podle potřeby, 
i v jednotlivých obcích.

 Sílí v občanech regionu zdravý pa-
triotismus?
Setkávám se s občany často a mys-
lím, že v nich roste pozitivní vztah 
k našemu kraji. Je to vidět na celé řa-
dě příkladů, kdy lidé dávají své zku-
šenosti, síly a um rozvoji regionu, 
v němž žijí. A já to samozřejmě rád 
podporuji. 

 Mění se, podle vašeho názoru, vní-
mání Ústeckého kraje v rámci ČR?
Kdo náš kraj opakovaně navštíví, vi-
dí ty obrovské změny, vidí prosperují-
cí region, vidí  krásnou přírodu, histo-
rické památky, vidí moderní sportoviš-
tě i kulturní scény. Dokládá to i fakt, 
že v posledních třech letech výrazně 
stoupá počet turistů, kteří k nám při-
jíždějí. Z toho mám radost. 
 Zdroj: Metropol 

Ústecký kraj se mění před očima

Pořízení přístroje „Lokomat Pro“ 
schválila na doporučení Ústecké-
ho kraje Komise pro posuzování roz-
místění přístrojových zdravotnických 
prostředků Ministerstva zdravotnictví 
České republiky. Jeho pořizovací cena 
byla 11 876 150 korun včetně DPH. 
Uvedení přístroje do provozu byl rov-
něž přítomen 1. náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje Stanislav Rybák. 
Zdůraznil, že MNUL je dnes špičko-
vě vybavena pro stránce přístrojové 
i personální. Generální ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala uvedl, že přístroj 
v ústecké Masarykově nemocnici je 

zatím v České republice jedinou nej-
modernější variantou s novým systé-
mem umožňujícím variabilní nasta-
vení pohybu či fi xace pánve. (met)

Lokomat pomáhá chodit
Ústí nad Labem | Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem uvedlo do provozu přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chů-
ze. Jedná se o nejmodernější variantu přístroje „Lokomat Pro“, který byl poří-
zen spolu s dalšími přístroji z projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 
2015“, podpořeného z Regionálního operačního programu Severozápad.

Litoměřice | Pět televizí s úhlo-
příčkou 24“ převzali ve středu dne 
13. dubna od starosty Ladislava Chlu-
páče, místostarosty Pavla Grunda, ta-
jemníka Milana Čigáše a vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnic-
tví Renaty Jurkové předseda Správ-
ní rady litoměřické nemocnice Radek 
Lončák, člen Správní rady Vladimír 
Kestřánek, primář dětského odděle-
ní Vladimír Bárta a vrchní sestra dět-
ského oddělení Božena Haufová. Tyto 
televizory byly pořízeny z fi nančního 
příspěvku města Litoměřice uvolně-
ného v rámci  komunitního plánová-
ní sociálních služeb a jsou určeny pro 
zvýšení komfortu dětských pacientů 
litoměřické nemocnice.
„Naše nemocnice vítá jakýkoli dar, kte-
rý pomáhá zvýšit komfort pro naše pa-
cienty,“ zahájil setkání Radek Lončák. 
„Jsme rádi, že jsme mohli přispět k dob-
ré věci. Je známo, že kdo si hraje, nezlo-
bí. A nemocným dětem běží čas pomale-
ji, takže je potřeba, aby se odreagovaly. 
A my doufáme, že jim tyto televize po-
mohou překonat čas strávený v nemoc-
nici,“ doplnil starosta Chlupáč.

Pět nových televizí bude umístěno 
na pokojích, které jsou uzpůsobe-
né pro pobyt dětí spolu s doprová-
zející osobou. Dva přijímače budou 
umístěny na stanici velkých dětí 
a tři na stanici kojenců. Finanční 
příspěvek města Litoměřice na ná-
kup těchto 5 televizorů byl ve vý-
ši 20.000 Kč. Další tři televize z ko-
munitního plánování získala lito-
měřická nemocnice pro své dětské 
oddělení již v loňském roce.
 Text a foto: N. Křečková

Pět nových TV od města

Na snímku starosta Ladislav Chlupáč 
a primář Vladimír Bárta.

Autosalon
na Zahrad  echna Zahrad  ech

auto-moto, veteráni, RC a další
13. – 15. 5. 2016

www.zahrada-cech.cz
Generální partner:Po adatel: Hlavní partner:

Partne i:

Expert na hybridní vozy

Mediální partne i:
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Pod vedením choreografky Lenky 
Vinické se na přehlídkových mo-
lech vystřídaly modely volnoča-

sové, sportovní, extravagantní, 
na závěr pak společenské i sva-
tební, které do krajského města 

Modelky zvučných jmen opět pomohly nemocným dětem
Palubovka Sportcenta Sluneta v Ústí nad Labem se v poslední březnový den 
proměnila v přehlídková mola. Lenka Kocmanová-Taussigová už po jedenácté 
pozvala na sever Čech své kolegyně – známé české modelky, fi nalistky či semi-
fi nalistky České Miss k uspořádání projektu Krása pomáhá dětem. 

Poděkování partnerům akce

11.
MÓDNÍ SHOW
KRÁSA POMÁHÁ 
DĚTEM
31. 3. 2016 od 20.00 hod.

Výtěžek z akce věnován dětským 
oddělením Krajské zdravotní, a. s.

450 000 Kč

ROČNÍK

Generální partneři Hlavní partneři Partneři Mediální partneři

přivezla Petra Vyoralová, majitel-
ka Svatebního salonu Delta Most. 
Zaplněná sportovní hala tleskala 
modelkám, moderátorovi a zpě-
vákovi Aleši Hámovi i malým bas-
ketbalistům. 
Také tentokrát krása díky štědrým 
sponzorům pomohla – 200 tisíc 
korun poputuje na Dětskou klini-
ku, dětské a novorozenecké oddě-
lení Masarykovy nemocnice, 100 
tisíc na dětské a dorostové oddě-
lení teplické nemocnice a 150 tisíc 
korun z Nadace ČEZ pak do Kraj-
ské zdravotní, a.s. 
Nad akcí převzal záštitu hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček, kterého zastoupila radní Jit-
ka Sachetová. 
 (met), foto: Petr Berounský

Lenka Kocmanová-TaussigováLenka Kocmanová-Taussigová

 S čím na odbor přicházíte?
S velkým odhodláním posunout 
úroveň školství v Ústeckém kraji 
zase o stupínek výš. Jsem přesvěd-
čena, že v uplynulém období byla 
nastoupena správná cesta a chci 
v ní pokračovat. Tým mých spolu-
pracovníků je v dobré kondici a vě-
řím, že se nám to společnými sila-
mi podaří. V oboru nejsem žádným 
nováčkem, mám za sebou dvaceti-
letou praxi za katedrou s aprobací 
chemie a biologie. 

 Co bude vaší prioritou při říze-
ní rezortu, na kterém závisí úroveň 
vzdělanosti v kraji?
Nadále budeme pokračovat v opti-
malizaci oborů, které jsou zakot-
veny ve strategii vzdělávaní pro 
období 2016 až 2020 tak, aby ab-
solventi středních škol byli uplat-
nitelní na trhu práce a zajistili 
jsme konkurenceschopnost opro-
ti jiným krajům v ČR. Historicky 
je složení obyvatelstva Ústecké-
ho kraje přeci jen poněkud odliš-
né, než v dalších regionech. A my 
na severu Čech potřebujeme vzdě-
lanou společnost, která bude mo-
torem pro rozvoj kraje. Ukázalo 
se, že krok vytvoření 16 páteřních 
škol byl správný i z pohledu finan-
cování rozvoje středního školství. 
Důraz chceme klást na kvalitu, ni-
koli na kvantitu. Podporovat bu-
deme především technické obory, 
protože v nich poptávka firem pře-
vyšuje nabídku. Naším společným 
úkolem bude také rozvíjení spolu-
práce se základními školami i Uni-
verzitou J. E. Purkyně.

 Jak lze, podle vašeho názoru, 
navrátit společenskou prestiž uči-
telům?
Učitel, to bývalo jedno z nejprestiž-
nějších povolání z pohledu znalos-
tí a umění je předávat. Kvůli tomu 
pedagogové ještě v minulém století 
požívali ve společnosti značnou au-
toritu. To se jaksi pokazilo, a ani je-
jich fi nanční ohodnocení, například 
v porovnání s platy lékařů či právní-

ků, není na srovnatelné úrovni. Stále 
není dořešen kariérní řád ani odpo-
vídající příprava budoucích učitelů 
pro praxi. Od roku 1989 se v řízení 
rezortu vystřídalo 17 ministrů, a to 
hovoří samo za sebe. Proto mám při-
pravenou řadu podnětů pro jedná-
ní na MŠMT. Chtěla bych, aby škol-
ství přestala být pokusná laboratoř, 
ale stalo se jistotou pro rodiče, žáky, 
učitele i zřizovatele.  (met)

 Dagmar Waicová: Aby školství 
přestalo být pokusná laboratoř

Ing. Dagmar Waicová usedla na pozici vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého 
kraje 1. března. Jaké má plány v tomto důležitém rezortu, ptáme se…

Usedli u něj zkušení pedagogo-
vé – Mgr. Jana Linhartová, ředitel-
ka ZŠ Vojnovičova v Ústí nad La-
bem, její zástupkyně, kariérní po-
radkyně Mgr. Jiřina Hou-
sová, UJEP zastupoval 
prof. František Holešov-
ský, Gymnázium Teplice 
RNDr. Zdeněk Bergman, 
Střední průmyslovou 
školu stavební a Střed-
ní odbornou školu staveb-
ní a technickou ředitel a nyní 
nově poradce ministryně školství 
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph. D., 
ředitel Domu dětí a mládeže v Ústí 
nad Labem PaedDr. Jan Eichler, stu-
denty letošní maturant gymnazis-
ta Daniel Knotek a rodiče Mgr. Pav-
la Holárková. Za redakci se zúčast-
nili šéfredaktorka Ladislava Richte-
rová a její zástupce Tomáš Prchal.  

Beseda se zaměřila na přípravu a pro-
fesní zdatnost budoucích učitelů, je-
jich platové ohodnocení, řízení a fi -
nancování školství, srovnání českého 

vzdělávacího systému s vy-
spělými evropskými ze-

měmi, výměny studentů 
se zahraničím, poptáv-
ky a nabídky absolventů 
středních škol, zejména 

technických oborů, na tr-
hu práce i šikany. 

Úplný přepis besedy najdete 
na www.tydeniky.cz/ Kulatý stůl. 

Další Kulatý stůl Metropolu, ten-
tokrát na téma „bezpečnost“ se 
uskuteční ve středu 27. dubna. 
Své dotazy můžete zasílat na ad-
resu: anketa@tydeniky.cz do 26. 4. 
Děkujeme za ně.  (met)

Nestavme dům od střechy
Druhý Kulatý stůl Metropolu zvolil téma vzdělávání, které souvisí s kva-
litou života této i budoucích generací. 
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Na snímku J. Linhartová, Z. Bergman a D. Knotek. Foto: Tomáš Prchal
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Obnova majetku SVS: Dokončení staveb
roku 2015 a realizace plánu roku 2016

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodo-
hospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její 
investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny 
postupně, a to rovnoměrně na celém jejím území 
působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán fi -
nancování obnovy, který musí v souladu s legis-
lativou realizovat každý vlastník vodárenské in-
frastruktury, a v souladu s akcionáři - městy a ob-
cemi - schváleným Podnikatelským záměrem SVS 
na pětileté období. Letošní mírný průběh zimy již 
umožnil dokončovat některé rozsáhlejší akce, kte-
ré pokračují z minulého roku, a současně zaha-
jovat řadu investičních akcí v rámci investičního 
plánu SVS na rok 2016. 

Dlouhodobý úkol číslo jedna 
- obnova majetku  

SVS při svém vzniku v roce 1993 od svých akci-
onářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinves-
tovaný infrastrukturní majetek. Průměrně 60 % 
tohoto majetku je i dnes – přes roky masivních 
investic - za svou životností: konkrétně až 65 % 
vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven 
vody a 34 % čistíren odpadních vod. V první řadě 
potřebují rekonstrukci sítě starší než sto let, kte-
ré jsou mnohdy v havarijním stavu. Ve špatném 
stavu však bývají i mnohem mladší sítě, např. ty 
vybudované v tzv. „akcích Z“ při použití nevhod-
ných trubních materiálů a nedodržování staveb-
ních postupů.

Nedostatečný podíl z ceny vody 
pro vlastníka sítí

V roce 2016 bude SVS investovat do majetku 1,27 
miliardy korun, přičemž jde o vlastní prostřed-
ky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 80 % (992 
mil. Kč) na obnovu vodohospodářského majetku 
a 20 % (278 mil. Kč) na strategické investice, vyvo-
lané legislativou. Finanční zdroje z ceny vody, jež 
máme k dispozici, ale zdaleka nepokrývají skuteč-
nou potřebu obnovy podle fyzického stavu infra-
struktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve od-
čerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších po-
platků - za surovou povrchovou a podzemní vo-
du, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět 
do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz 
včetně oprav prováděných provozovatelem vo-
dovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůsta-
ne jen 35% podíl, který plně využívá na reinves-
tice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. 
A do budoucna vzhledem k připravovaným změ-
nám legislativy hrozí další zvýšení odvodů pro 
stát na úkor vlastníka sítí. Je proto samozřejmé, 
že intenzivně hledáme možnosti úspor.

Efektivita skloňovaná 
ve všech pádech

Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme 
co nejefektivněji směrovat do obnovy, a to po-
mocí analýzy, hodnocení a bodování stavu ma-
jetku. Díky zavedení fl exibilního systému výběro-
vých řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových 
smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen kon-
krétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS 
(Ústav racionalizace stavebnictví). Snažíme se na-
še stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí ve-
dených v komunikacích a s vlastníkem komuni-

kace. Velmi důležitým aspektem koordinace na-
šich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. 
s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce na-
šich sítí následně provádějí své investiční akce, ať 
už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé ší-
ři či náročnější investice typu revitalizace lokality. 
Důsledkem těchto opatření je nejen zkrácení do-
by, která obyvatelům přináší komplikace v dopra-
vě, stavební hluk a prašnost, ale i fi nanční úspo-
ra v důsledku rozdělení nákladů mezi všechny zú-
častněné investory.
„Protože je dodržení sociálně únosné ceny vody za-
kotveno v Podnikatelském záměru SVS na roky 2016-
2020, naráží odůvodněná potřeba zvýšeného tem-
pa obnovy našeho zastaralého majetku na limity ce-
ny vody. Na všech jednáních s našimi akcionáři pro-
to hledáme kompromisy, co se týče potřeb obnovy 
majetku. Velice pozorně také vyhodnocujeme všech-
ny okolnosti mimo naši působnost, které se procesu 
obnovy vodárenského majetku mohou negativně do-
tknout, a upozorňujeme na potřebu systémového ře-
šení,“ dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ře-
ditel SVS.

Některé stavby zahájené již loni přešly do letošní-
ho roku. Důvodem pro posun termínu dokončení 
staveb a fi nálních úprav povrchů komunikací byl 
začátek zimního období a ukončení provozu oba-
loven. S tím souvisí nesouhlasné vyjádření jed-
notlivých úřadů a odborů dopravy ke zvláštnímu 
užívání místních komunikací, stejně tak nepovo-
lení vstupu do komunikací ve správě SÚS a Kraj-
ských správ silnic v zimním období. Stavby proto 
byly v zimním období adekvátně zakonzervovány 
a práce na nich jsou nyní po spuštění provozu vý-
roben živičných směsí opět zahajovány. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rekonstruk-
ce ÚV (I/2017)

 Okres Chomutov: Hrušovany – rekonstrukce 
ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Po-
litických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace 
a vodovodu (IX/2016) 

 Okres Louny: Louny ul. Sladkovského – rek. ka-
nalizace (V/2016)

 Okres Litoměřice: Lovosice ul. Dvořákova – 
rek. kanalizace (V/2016), Třebenice – rek. ČOV 
(XII/2016)

 Okres Most: Most ul. Vítězslava Nezvala – rek. 
vodovodu (VI/2016)

 Okres Teplice: Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, 
Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanali-
zace a vodovodu (po etapách do VI/2016), Tepli-
ce Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (v třech etapách do VII/2016), Ohníč 
– Křemýž – odstranění kanal. výustí (VIII/2016), 
Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče 
(XI/2016) 

Již od přelomu roku intenzivně soutěžíme, aby-
chom stavby zařazené v rámci letošního investič-
ního plánu začali realizovat hned zjara, a tím do-
sáhli rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku. 

Nyní jsou v realizaci nebo před 
zahájením v okresech Ústeckého kraje tyto 

stavby, s termínem dokončení:
 Okres Děčín: Česká Kamenice ul. V Zahrád-

kách a Nábřežní – rek. vodovodu (VI/2016), Šluk-
nov Fügnerova ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VI/2016), Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová – rek. při-
vaděče ve štole Niederland (VI/2016)

 Okres Chomutov: Chomutov ul. Blatenská u Bil-
ly – rek. kanalizace (VI/2016), Chomutov Jiráskova 
ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Cho-
mutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo 
údolí – rek. vodovodu na přemostění (VIII/2016), 
Klášterec n. O. – rek. VDJ Jezerní vrch (IX/2016) 

 Okres Louny: Louny Sladkovského ul. – rek. ka-
nalizace (V/2016), Podbořany Letov – rek. vodovo-
du (VI/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), 
Podbořany Nádražní ul. – rek. kanalizace a vodo-
vodu (VI/2016), Peruc ul. U Koupaliště – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Žatec ul. Jana Herbena – rek. ka-
nalizace (VII/2016), Podbořany ul. Ant. Dvořáka – 
rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Cítoliby ul. 
Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodo-
vodu (VIII/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (X/2016) 

 Okres Litoměřice: Roudnice n. Labem, Hracho-
lusky – rek. čerpací stanice odpad. vod (V/2016), 
Lovosice Dvořákova ul. – rek. kanalizace (V/2016), 
Žitenice ul. U Hřiště – rek. vodovodu (VI/2016), Bo-
hušovice n. Ohří ul. Družstevní a Masarykova – 
rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Litoměřice 
Raisova ul. – rek. vodovodu (VI/2016), Libochovi-
ce – odstranění výústi novou kanalizací a ČSOV 

(VII/2016), ), Štětí Chcebuz – rek. vodojemu 
(VII/2016), Roudnice n. L. ul. Třebízského – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín Kotelice 
– rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč – 
rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), Roudnice n. 
L. ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova - 
rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřko-
vice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016)

 Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kana-
lizace a vodovodu (V/2016), Most – rek. vodovo-
du od ul. J. E. Purkyně po ul. Pod Koňským vr-
chem (VI/2016), Patokryje ulička – rek. vodovo-
du (VI/2016), Havraň za hřištěm – rek. vodovodu 
(VI/2016), Litvínov Dukelská ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. 
kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Vilová 
čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení OV 
(VII/2016), Lom – rek. ČOV (IX/2016) 

 Okres Teplice: Duchcov nám. Republiky a ul. 
Míru a Mlýnská – rek. kanalizace a vodovodu 
(V/2016), Teplice Střední ul. – rek. vodovodu a ka-
nalizace (V/2016), Lahošť ul. U Kapličky, Teplic-
ká, Příčná a zčásti ul. Švermova – rek. vodovodu 
(V/2016), Teplice Sobědruhy U Zámečku – rek. vo-
dovodu a kanalizace a odstranění výústi (VI/2016), 
Hostomice Bakunínova ul. – rek. kanalizace a vo-
dovodu (VI/2016), Dubí Střední ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VI/2016), Křemýž – odstranění ka-
nal. výústi (VIII/2016), Osek ul. Svobody – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2016), Hrob, ul. Mlýnská 
a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace 
a vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. 
vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. 
vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odbo-
je, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a od-
stran. výusti (IX/2016), Modlany – zkapacitnění 
ČOV (XI/2016),

 Okres Ústí n. Labem: Přestanov – rek. kanaliza-
ce (VI/2016), Ústí n. L. ul. Ivana Olbrachta a Obrán-
ců míru – rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. Labem 
Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací sta-
nice (VIII/2016), Ústí n. L. ul. Na Drahách a Střížo-
vická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmice Koštov – 
rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016). 
Kromě výše uvedených jmenovitých investičních 
akcí probíhají na majetku SVS další drobné inves-
tiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regi-
onu SVS více jak 200 v celkovém objemu přes 80 
mil. Kč. Předmětem díla je např. doplnění zabez-
pečovacích systémů objektů, rekonstrukce elek-
troinstalace nebo výměna dílčích částí technolo-
gií typu čerpadla, dmychadla apod.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné čás-
ti Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací 
a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 
458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou 
společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka 
vodovodní sítě na 8 982 km, počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se pro-
dloužila na 3 954 km, počet čistíren odpadních vod je 192. 

Investice SVS do vodárenské 
infrastruktury v rámci Ústeckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plá-
nu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rám-
ci Ústeckého kraje stanoveny v uvedených 
objemech:
investice pro okres celkem 
(obnova a strategické) 
Chomutov 15 staveb 77,5 mil. Kč 
Děčín 18 staveb 168,6 mil. Kč 
Louny 16 staveb 78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb 116,7 mil. Kč 
Most 16 staveb 72,9 mil. Kč 
Teplice 25 staveb 152,1 mil. Kč 
Ústí n. Labem 15 staveb 106,3 mil. Kč
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14. 5. - 15. 5. 2016

Zahájení 
turistické 

sezóny 
v Krušných 

horách
Akce nejen pro cyklisty

14. 5. 2016 

LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH

Férová snídaně, bohatý doprovodný program, soutěže 
pro děti, půjčovna kol a koloběžek, prezentace a prodej 
regionálních výrobků, prezentace Cykloregionu Kruš-
né hory, večerní táborák s kytarou.

KONCERT KAPELY NEBE OD 15:00 HOD.

15. 5 . 2016 

MOLDAVA

Výročí 670 let od první písemné zmínky o Moldavě, 
Otevření Malého moldavského muzea v  Knihovně A. 
Branalda na Moldavě, doprovodný program, kapela 
Pumpičky a ventilky, Divadlo Mazec. 

HUDY Moldavský půlmaraton horský kros přes 

Pramenáč trasy 24 km / 14 km / 6 km, také jako 

nordic walking, či běh se psem od 12:00 hod. 

Více informací na:  

www.itcmoldava.wz.cz   nebo  www.krusne-hory.org

Hejtman kraje Oldřich Bubeníček ve svém 
úvodním slově ocenil práci v řadě oblastí, 
velké investiční projekty stavebního cha-
rakteru i vzestup turistického ruchu v ce-
lém regionu. „Výstava je velmi dobrou příle-
žitostí, jak poznat současný stav kraje,“ do-
dal Oldřich Bubeníček k řadě přítomných 
hostů. 
Výstava je koncipována do samostatných 
tematických okruhů, z nichž každý má své-
ho odborného garanta. Samostatně se pak 

představí všech sedm okresů kraje. Ná-
vštěvníci si tak mohou udělat ucelenou 
představu o celé řadě věcí, které se v ústec-
kém regionu povedly, a které mnohdy obča-
né vnímají jako samozřejmost.
Zhruba ve čtrnáctidenních intervalech se 
expozice do června představí v šesti sídel-
ních městech okresů Ústí nad Labem, na 
závěr si ji budou moci v září prohlédnout 
návštěvníci známé výstavy Zahrada Čech 
v Litoměřicích.

Radní Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního roz-
voje Jan Szántó (vpravo) s ředitelem Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Alešem Brožkem.

Soutěž ve střelbě z tříbodové hranice vyhrá-
la v nabité i mužské konkurenci Karolína Elho-
tová, sestra reprezentantky Kateřiny Elhotové. 
Nejlepší a nejefektnější smeč předvedl nako-
nec jen 185 centimetrů vysoký Američan Brison 
White. Dovednostní týmovou soutěž čtyřčlen-
ných družstev vyhrálo družstvo v čele s Micha-
lem Čarneckým (hráč BK Sluneta Ústí) či boxe-
rem Lukášem Konečným. Soutěže se zúčastnila 
i Dara Rollins, ta také publikum dostávala do va-
ru svým zpěvem.
V samotném zápasu se nakonec radovali z vý-
hry 153:113 Mazáci. Nejúspěšnějšího hráče zá-
pasu a zároveň autora 34 bodů Nicchaeuse 
Doakse (Tuři Svitavy) ocenil skleněnou cenou 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  
Ústeckou exhibicí také vyvrcholila dobročinná 

akce České basketbalové federace a České televi-
ze Každý koš pomáhá. V letošním ročníku se vy-
bralo 311 065 korun.

Mladý hráč BK Děčín Šimon Ježek se svou letec-
kou show.

Pro Hotelovou školu Teplice to byla již v pořadí 
25. cesta na Pražský hrad, ale svým rozsahem po 
všech stránkách největší a nejnáročnější. Již dopo-
ledne odjelo směr Pražský hrad 85 žáků a pět uči-
telů. Na žáky čekala na Pražském hradě Rudolfova 
galerie, kde bylo třeba připravit dosud největší ta-
buli pro celkově 140 hostů, obvykle to bývá polo-
vina. Krom přípravy tabule nechyběl ani nezbyt-
ný nácvik všech činností, tak aby bylo vše dokona-
le připravené a secvičené na večer, kdy slavnostní 
večeře začala. Krátce po půlnoci odjížděly oba au-
tobusy se žáky školy zpět do Teplic. 
Žáci při pobytu na Pražském hradě mohli obdi-
vovat nejenom krásu Rudolfovy galerie a dalších 
prostor, většinou veřejnosti nepřístupných, ale ta-
ké krásné hradní sklo a porcelán, zdobený velkým 

státním znakem. Samotnou kapitolou jsou vždy 
hosté, kteří se akcí na Pražském hradě účastní. 
Tentokrát jejich výčet a význam odpovídal význa-
mu hosta prezidenta Miloše Zemana. Nechyběli 
představitelé vlády v čele s panem premiérem So-
botkou, předsedové obou komor parlamentu, ar-
cibiskup Dominik Duka a řada významných pod-
nikatelů.

V Regionálním muzeu v Teplicích, v Roko-
kovém sále, byl slavnostně vyhlášen Poli-
cista Ústeckého kraje za rok 2015. Akce se 
uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka. Toho na 
udílení ocenění zastoupil Stanislav Rybák, 
1. náměstek hejtmana.

 
Jako první byla vyhlášena kategorie Zaměstna-
nec roku. Pro ocenění si přišel a z rukou kraj-
ského policejního ředitele Jaromíra Knížete je 
dostal Josef Nosek z oboru informačních a ko-
munikačních technologií krajského ředitelství. 
Čestného uznání se dočkaly i policejní týmy. Na 
třetím místě skončil Tým pro oběti trestných či-
nů a mimořádných událostí krajského ředitel-
ství, druhý byl Tým Unipetrol a vítězem se stal 
tým, který v Rumburku objasnil vraždu z léta 
předloňského roku. Ceny všem oceněným pře-
dal primátor Teplic Jaroslav Kubera. Do Policejní 
síně slávy byl následně uveden Jaroslav Jedlička, 
zástupce vedoucího Územního odboru Teplice.

Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje předává ocenění Policistovi roku Martinu 
Votrubcovi, vedoucímu dopravního inspektorátu Územního odboru Děčín.

Žáci Hotelové školy Teplice 
mají za sebou těžkou zkoušku

Jednu z nejnáročnějších zkoušek na Pražském hradě mají za sebou žáci a učitelé Hotelové 
školy Teplice, kteří zajišťovali obsluhu hostů u příležitosti slavnostní večeře, kterou pořádal 
prezident Miloš Zeman pro svého hosta, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

V Teplicích vyhlašovali Policistu roku Ústeckého kraje
Další kategorií byl Čin roku. Na pomyslných 
stupních pro vítěze stanuli: Lukáš Pýcha z od-
boru hospodářské kriminality krajského ředi-
telství, Lukáš Nováček s Jiřím Zelinkou z ob-
vodního oddělení Rumburk a Martin Rekl z ob-
vodního oddělení Most. 
V závěru se vyhlašovala i ta kategorie, podle níž je 
pojmenovaný celý slavnostní akt. Na třetím mís-
tě Policista roku se umístil Jiří Suchan z 2. oddělení 
obecné kriminality Územní odbor Teplice, druhý 
skončil Petr Haňka z Obvodního oddělení Krup-
ka a Policistou roku 2015 se stal Martin Votrubec, 
vedoucí dopravního inspektorátu Územního od-
boru Děčín. Ocenění dostal z rukou 1. náměstka 
hejtmana Stanislava Rybáka.
Tato ocenění jsou udělována těm policistům 
a občanským zaměstnancům, kteří se v uplynu-
lém roce vyznamenali při plnění služebních po-
vinností nebo jiným způsobem přispěli k fun-
gování a prestiži policejního sboru. Jde o mimo-
řádné činy vykonané ve službě, ale i mimo ni 
v civilu a beze zbraně.

Odstartovala putovní výstava 
15 let Ústeckého kraje

S mottem „15 let práce pro Vás“ odstartovala prezentace patnáctiletého fungování Ústeckého 
kraje vernisáží putovní výstavy v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Hvězdy českého basketbalu 
se sešly na ústecké palubovce 

V ústecké sportovní hale Sluneta se na Velikonoční pondělí konala za podpory Ústeckého kraje nej-
větší basketbalová událost v republice All-Stars Game 2016. V průběhu sportovního odpoledne, kdy 
se mezi sebou utkaly týmy Mladých pušek a Mazáků, došlo i na vložené dovednostní soutěže.
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V sobotu 4. června se bude konat 
tradiční cyklozávod v Roudní-
kách. Je to již Již devátý ročník.

Na hlavní pláži se v sobotu usku-
teční program v rámci projektu 
podpořeného Nadací ČEZ „ Jezero 
Milada – bezpečně a bez bloudě-
ní“, budeme představovat nové 
značení na turistických cestách 
a bude zde prezentace záchra-
nářských technik, interaktivní 
herna pro děti, ve které se naučí 
zásady první pomoci, jak se ori-
entovat a co dělat, když se zraní 
atd. Součástí bude také program 

Indiánskou stezkou nebo ukázky 
práce městské policie.
V sobotu rovněž proběhnou oslavy 
100. výročí založení Trmické tep-
lárny.
V neděli se bude konat běžecký zá-
vod Desítka s Mumií.

Ing. Marta Šašková, 
tajemnice Dobrovolného svazku 
obcí Jezera Milada

Bližší info naleznete na 

www.jezeromilada.cz

Program na sobotu 4. června

SLUŽBY
Na jaře byla Dobrovolným svazkem 
obcí Jezera Milada vypsána výzva 
k podání nabídek na poskytování slu-
žeb v zájmovém území jezera pro let-
ní sezónu 2016. Na jejím základě se 
přihlásili zájemci o provozování ob-
čerstvení a dalších aktivit, například 
potápěči či provozovatelé adrenali-
nových vodních sportů. Ty teď posou-
dí komise a připraví patřičné smlou-
vy. Pokud se najdou další zájemci, 
připravení vdechnout bezprostřední-
mu okolí jezera život, mohou se dál 
hlásit na webových stránkách Jeze-
ra Milada či města Ústí nad Labem. 

Slavnostní zahájení sezóny 2016 na Jezeře Milada se blíží
Jaro se probudilo do celé své krá-
sy. Je to vidět i v okolí Jezera Mi-
lada, kde už v těchto dnech po-
tkáte náruživé cyklisty i pěší tu-
risty. Podívejme se na to, co při-
pravil Dobrovolný svazek obcí 
Jezero Milada ve spolupráci s Pa-
livovým kombinátem Ústí, s. p., 
pro letošní sezónu. 

Milada je rekultivační jezero vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice, v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Má rozlohu 252,2 ha, prů-
měrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 m. Objem vody činí 35 601 000 m³ . Jezero Milada je první velkou vodohospodářskou rekultivací v Česku. Jako takové se 
stalo vzorem i pro další obdobné projekty v severozápadních Čechách, v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde byla krajina silně narušena povrchovou těžbou uhlí.

Provozovatelé zatím musejí počítat 
s vlastními agregáty, protože inže-
nýrské sítě kolem jezera zatím polo-
ženy nejsou. Projekty na ně, jsou již 
ale připraveny a měly by být realizo-
vány v roce 2017. 

TURISTIKA
Pro turisty, ať již pěší nebo na ko-
lech, jsou pro letošní sezónu připra-
veny tři stezky po upravených ces-
tách, nesoucí jména zaniklých ob-
cí. První Viklická vede podél břehů 
jezera, druhá, o něco delší má ná-
zev Tuchomyšlská a třetí o délce cca 
12 kilometrů je Otovická (viz mapa 
vlevo dole). Každý může zvolit tu 
„svou“ podle fyzických sil nebo se 
na jejich křižovatkách vydat po ně-
které další. 

ZNAČENÍ 
Pro lepší orientaci přibude v příš-
tích dnech na stezkách a jejich kři-
žovatkách turistické barevně od-
lišené značení – identifi kace mís-
ta, kilometrovníky a další užitečné 
informace. V příštím roce plánuje 
Dobrovolný svazek obcí Jezera Mi-
lada doplnit turistické značení pl-
ně v souladu s požadavky Klubu čes-
kých turistů. Prostředky na turis-
tické značení uvolnila Nadace ČEZ 

v rámci projektu „Milada bezpečně 
a bez bloudění“. Uvážíme-li, že ce-
lé zájmové území Jezera Milada má 
rozlohu 1 540 hektarů, je to nejvýš 
potřeba. K odpočinku poslouží nově 
osazené lavičky. 

JEZERO
Také na vodní ploše budou pokra-
čovat nezbytné činnosti tak, aby je-
zero vyhovělo přáním provozovate-
lů služeb i rekreantů. Na hladině by-
ly umístěny bójky vyznačující místa 
výskytu vlnolamů, po obvodu jezera 
bylo vytvořeno dalších šest vstupů 
do jezera pro plavce, ti už tak nejsou 
odkázáni jen na prostor hlavní plá-
že. Vznikne tu relaxační zóna, mola, 
sloužící vstupu do vody, přístaviště, 
zachovány budou také biotopy pro 
hnízdící ptactvo (viz mapka vlevo 
nahoře). Zázemí tu najdou i potápě-
či a další zájemci o vodní sporty. 

ZAČÁTEK SEZÓNY
Veškeré přípravy mají termín do-
končení do konce května. Na sobotu 
4. června je totiž naplánováno slav-
nostní zahájení letošní sezóny a při-
pravena řada akcí v režii Dobrovolné-
ho svazku obcí Jezera Milada.Sleduj-
te proto jeho webové stránky a do-
zvíte se víc včetně provozního řádu.
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Ústí nad Labem, Přístavní 823/35,  
tel. 475 669 125, suw@suw.cz 

Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202,  
tel. 353 447 800, suw@suw.cz 

Mercedes-Benz Financial

Získejte svoji pracovní hvězdu prostřednictvím operativního leasingu, díky 
němuž máte náklady na provoz zcela pod kontrolou. V akční nabídce Menu 
najdete slevu z pořizovací ceny vozu, kompletní pojištění a servisní smlouvu 
Complete, která zahrnuje prodlouženou záruku, veškeré výrobcem předepsané 
servisní prohlídky (ISP) a výměnu opotřebitelných dílů po celou dobu užívání 
vozidla. Navíc si měsíční splátku můžete zahrnout do nákladů. Více na suw.cz

Mercedes-Benz Vito. Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná): 8,7–6,7 / 6,0–5,2 / 6,8–5,8 l/100 km; hodnota 
emisí CO2 (město / mimo město / kombinovaná): 229–176 / 158–137 / 179–153 g/km. Hodnoty se nevztahují na konkrétní 
model vozidla a nejsou součástí specifické nabídky. Slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Foto je ilustrační.
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Citan KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

Vito KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

Sprinter KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

5 999 Kč
9 999 Kč

13 699 Kč

Velké plány při malých splátkách.

 Příliv uprchlíků do Evropy zatím 
příliš neslábne. Je důvod k obavám?
Zcela určitě. Evropa není schopná ta-
kové množství lidí pojmout a uživit. 
Pokud je německá kancléřka Angela 
Merkelová s otevřenou náručí zva-
la a vítala, ať se o ně postará a ne-
strká je ostatním zemím, které o ně 
nestojí, pomocí jakýchsi kvót. Nejde 
totiž o válečné utečence, ale o mla-
dé ekonomické migranty, kteří jsou 
vybaveni moderní elektronikou, do-
statkem peněz. Dokázali to i ti, kte-
ří do Česka přijeli, aby tu zůstali. Na-
konec ale zmizeli do Německa, pro-
tože zjistili, že tam se budou mít lé-
pe. Jsou to nevzdělaní a podle mého 
názoru i nevzdělatelní lidé. Oni navíc 
předpokládají, že v Evropě budou žít 
ze sociálních dávek, o práci mezi ni-
mi nepadlo ani slovo. Jedinou váleč-

nou oblastí je dnes Sýrie, kde je Is-
lámský stát zahnán do kouta, váleč-
ný stav tam pomalu končí. Zmiňoval 
jsem proto tento problém i před čes-
kým premiérem Bohuslavem Sobot-
kou, zda místo toho, jak zvládnout 
příliv syrských emigrantů k nám, by 
nebylo lepší, a na čase je přicházejí-
cí i ty, kteří už dávno prolomili hrani-
ce EU i naší, naopak vracet do jejich 
země, aby se mohli podílet na její ob-
nově. Bohužel jde často také o množ-
ství vycvičených zabijáků, kteří se 
vmísili do migrační vlny. Řeči o tom, 
že se dokáží integrovat do naší spo-
lečnosti, považuji po událostech v Pa-
říži a Bruselu za chiméru. Ty atentáty 
mají na svědomí potomci migrantů, 
kteří se v těchto zemích již narodili. 
Islám není náboženství, ale ideologie 
spojená s násilím. 

 Jak hodnotíte nizozemské NE k aso-
ciační dohodě mezi Bruselem a Kyje-
vem?
Myslím, že je to celkem pochopitelná 
věc, protože každý, kdo se podívá rea-
listickým pohledem na dění na Ukra-
jině, musí být vystrašený a vyděšený. 
Není proto překvapením, jak referen-
dum dopadlo. Je ale otázka, nakolik se 
tím Nizozemská vláda bude řídit. Na 
Ukrajině se dostala k moci v podstatě 
fašistická vláda. Smutné je, že je to vlá-

da, kterou podporuje Karel Schwarzen-
berg, jeho kamarádi jako Štětina a je-
mu podobní, ale i celá řada našich po-
litiků, což považuji za velkou haneb-
nost. Lidé v Holandsku si toto vše asi 
uvědomili a vyjádřili se v referendu tak, 
jak se vyjádřili. Pokud vláda na Ukra-
jině dokázala poslat armádu na vlast-
ní lidi, zakázala jim užívat svoji ma-
teřštinu, je to neslýchané. Můžeme se 
divit, že se tamní lidé vzbouřili a brá-
nili? A vezměte tu obrovskou dezinfor-
mační kampaň našich sdělovacích pro-
středků a nejen našich! Ostatně i to byl 
důvod, proč jsem jel loni na podzim do 
Luhanské oblasti jako pozorovatel při 
volbách. Prezident Porošenko mě vzá-
pětí vyznamenal čestným titulem per-
sona non grata, tedy nežádoucí oso-
ba, na což jsem hrdý. Být na seznamu 
se Silviem Berlusconim, Gérardem De-
pardieu, to je vybraná společnost. Za-
žil jsem tam šokující věci. Rozstřílené 
školy, nemocnice, obytné domy. Nešla 
tam často elektřina, nefungovalo tope-
ní, netekla voda, prostě otřesné život-
ní podmínky.

 Jste pro zdanění církevních re-
stitucí?
Dokonce považuji za darebáctví, že 
zdanění restitucí nebylo součástí pří-
slušného zákona. ČSSD měla ve vo-
lebním programu, že tuto problema-
tiku bude řešit, ale nyní tvrdí, že po-
kud ano, tak jen v případě souhlasu 
církve. Ta přitom dostává miliardy 
korun za majetek, který byl navíc 
značně nadhodnocen. Vůbec celé cír-
kevní restituce považuji za lumpár-
nu a od samého počátku je odmítám. 
Ti, kteří je odsouhlasili, by měli stát 
před soudem, protože je to nestoud-
né rozebírání republiky. Za Masaryka, 
na kterého se občas, když potřebují, 
odvolávají, byl omezen majetek círk-
ve a mělo to tak zůstat. Jedna z vě-
cí, které bývalému prezidentovi Vác-
lavu Klausovi zásadně vyčítám, je po 
jeho kontroverzní amnestii i podpis 
církevních restitucí. Pokud by tak ne-
učinil a vrátil zákon zpět Poslanecké 
sněmovně PČR, ve druhém hlasování 
by již neprošly. O tom jsem přesvěd-
čen nejen já.  (top)

Senátor Jaroslav Doubrava: Evropa 
není schopná uživit tolik uprchlíků

Pokud chceme zachovat Evropu tak, jak ji známe, musíme příliv uprchlí-
ků zastavit za každou cenu. I za cenu odložení jakéhokoli soucitu. Oni ho 
s námi také mít nebudou! V rozhovoru to uvedl senátor Jaroslav Doubra-
va (zastupitel Ústeckého kraje a člen hnutí Severočeši.cz). Podle jeho slov 
je ale otázkou, zda Rubikon již nebyl překročen.

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

Litoměřice | Velmi příjemně a užiteč-
ně si 15. výročí fungování připomněl 
14. dubna Hospic sv. Štěpána v Lito-
měřicích. Součástí programu oslav by-
la aukce uměleckých děl, která vynes-
la celkem 171 650 korun a narozenino-
vý dárek v podobě šeku na 100 000 korun 
přidala společnost PREOL. 

Aukce se výborně zhostili oba licitátoři  - akade-
mický sochař Libor Pisklák a moderátor večera, 
herec Pavel Kříž. Zaplněné auditorium konferenč-
ního sálu Hradu Litoměřice chvílemi ani neduta-
lo, jak se původní ceny obrazů, fotografi í a dalších 
děl zvyšovaly. Poděkování za zdařilou akci, kterou 
jménem hejtmana Ústeckého kraje pozdravil člen 
jeho poradního sboru pro seniory a zdravotně po-
stižené, zastupitel Pavel Csonka, patří autorům, 
kteří svá díla do aukce věnovali, organizátorům 
a především dražitelům, kteří prokázali, že mají 
srdce na pravém místě a úctu k životu.

Všechny fi nanční prostředky budou použity na 
nákup pomůcek potřebných pro klienty hospicu, 
jimiž jsou převážně nevyléčitelně nemocní a umí-
rající lidé. Metropol se rád připojil k partnerům té-
to bohulibé akce.  Foto a text: Metropol 

Aukce uměleckých děl a dar vynesly 271 650 korun pro Hospic sv. Štěpána

Dražby se aktivně  prostřednictvím svého mladší-
ho syna Mikuláše zúčastnila také ředitelka Hospi-
cu sv. Štěpána Mgr. Monika Marková.

-
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Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 1:
3,4–8,0 l/100 km, 89–188 g/km.

BMW řady 1

Radost z jízdywww.autogral.cz

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

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

BMW ŘADY 1 S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL BMW xDRIVE.

JARO, LÉTO,
PODZIM, xDRIVE.
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