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Praha | Miss Czech Press pro rok 2017 se v polovině listopa-
du stala v Klubu Lávka v Praze Mirka Pikolová. V rozhovoru pro 
Metropol mimo jiné přiznala, že jedním z jejích snů je účast na 
módní přehlídce Victoria Secret.

Chci být úspěšná 
v tom, co dělám

Přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2018 zejména hodně zdraví, štěstí 
a osobních i pracovních úspěchů. 

Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje

Praha | Miss Czech
du stala v Klubu L
Metropol mimo jin
módní přehlídce V

 Na co budete v souvislosti s Miss Czech Press 
2017 nejraději vzpomínat?
Tato prestižní soutěž byla myslím jednou z posled-
ních u nás, které jsem se zúčastnila. A proto na ni 
budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Veškeré pří-
pravy, zkoušky, kolektiv, ty společné dny byly váž-
ně skvělé!

 Jak se těšíte na vánoční svátky, budete u jídel-
ního stolu hřešit a pak cvičit?
Jako vždy se na Vánoce strašně moc těším, ať už jde 
o cukroví, řízek, bramborový salát, to je bomba. S cuk-
rovím to samozřejmě nepřeháním, nejvíc se těším na ří-
zek. Salát jím navíc jen o vánočních svátcích, proto si ho 
obzvlášť vychutnám. Obden ale půjdu určitě cvičit. Člo-
věk má pak lepší pocit, a navíc si může víc dopřát.

 Máte nějaký recept na dlouhodobý vztah?
Myslím, že by partneři měli být ve vztahu k so-
bě upřímní, otevření, a řešit každý problém, kte-
rý nastane. Klíčová je důvěra, vzájemná podpora 
a respekt. A v neposlední řadě je důležité vážit si 
jeden druhého.

 Co vás čeká v nejbližší době a co byste si do 
budoucna přála nejvíc?

V nejbližší době mě čeká pár přehlídek, focení a na-
táčení jedné menší reklamy. Do budoucna bych by-
la moc ráda, kdybych měla tu možnost nafotit něja-
kou kampaň. Ráda bych zkusila jet na světovou Miss. 
A životní sen je jít přehlídku pro Victoria Secret. A sa-
mozřejmě chci být úspěšná v tom, co dělám a předá-
vat pozitivní energii lidem. A také stále profesně růst, 
jak to jen jde.

 Jaká schopnost je nejsilnější stránkou vaší 
osobnosti?
Myslím, že má nejsilnější stránka je cílevědomost. 
Opravdu si jdu tvrdě za vším, co chci a jdu, i když 
třeba mám před sebou nějakou překážku. Neohlí-
žím se dozadu, ale přemýšlím, kam se posunout 
dál, a jak toho dokázat. A děkuji bohu, zatím se mi 
plní sny, jak si přeji. Podvědomí je silná věc a ta mi 
k tomu pomáhá.

 Kam byste se ráda podívala, máte nějakou vy-
sněnou dovolenou, kde si umíte představit skvě-
lý relax?
Moc ráda bych se podívala na Maledivy nebo Fili-
píny či New York. Takhle daleko jsem ještě nebyla. 
Věřím, že jednou se tam podívám.  (met)
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Středočeští silničáři přejí všem motoristům 
veselé Vánoce  a do roku 2018 šťastné cesty 
a návraty k blízkým.
Zdeněk Dvořák, 
ředitel Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

 Jaký byl z vašeho pohledu ten letoš-
ní pro celou vydavatelskou skupinu? 
V letošním roce se podařilo připravit pro 
naše klienty, čtenáře a širokou veřejnost 
nejen tradiční oblíbené projekty, jako 
jsou noviny Metropol, ankety Osobnost 
roku, projekt Nejlepší středoškolský stu-
dent či populární Miss Czech Press. Po-
vedlo se nám založit tradici dalšího kul-
turně společenského projektu Czech Fa-
shion Week, který byl nejenom realizo-
ván formou několikadenní originální 
módní show, ale také podporován no-
vým, speciálním časopisem Fashion 
Week Magazín. Na rok 2017 se proto dí-
vám jako na rok náročný a úspěšný.  

 Z čeho máte největší radost?
Radost mám z každého úspěšného vy-
dání novin i z každého povedeného rea-

lizovaného projektu. Nejenom mne, ale 
i kolegy těší pozitivní odezvy od našich 
dlouhodobých i nových partnerů. 

 Chystáte pro příští rok nějaké nové 
projekty?
Každý rok se snažíme přijít nejenom 
s inovací stávajících aktivit, ale sna-
žíme se partnerům, klientům i veřej-
nosti nabízet nové projekty. Zpracová-
váme myšlenku zahájení Czech Fashi-
on Weeku 2018 v chorvatském Zadaru 
spojenou s Fashion Week Regatou.  Tou-
to formou chceme podporovat a propa-
govat českou návrhářskou tvorbu ne-
jenom v rámci tuzemských aktivit, ale 
i v zahraničí.

 Metropol je nepřehlédnutelnou 
součástí mediálního trhu již deset let. 
Jak byste je stručně charakterizoval?

Všechny ve vydavatelství nás těší, že 
noviny Metropol vstoupí v lednu 2018 
do jedenáctého roku svého působení. 
Radost máme z toho, že o ně je stá-
le velký zájem a každý výtisk přine-
se někomu konkrétnímu radost a zá-
bavu. Zároveň pomáháme v rozvoji 
podnikání našim obchodním partne-
rům a podporujeme prosperitu jejich 
fi rem. Za těch deset let jsme vydali ně-
kolik milionů výtisků novin, podpoři-
li stovky našich klientů a připravili de-
sítky akcí. 

 Co vzkážete čtenářům, partnerům 
a klientům? 
Jménem celého týmu vydavatelství - 
vedení, redaktorů, obchodníků, grafi c-
kého oddělení, distribuce  a produkce 
- přejeme krásné Vánoce 2017, těšíme 
se na spolupráci v roce 2018 a děkuje-
me za podporu, kterou všechny naše 
aktivity dlouhodobě mají.

RE:START kraje pokračuje - pomáhá s rozvojem měst a obcí

Jiří Morštadt: Rok 2017 byl náročný, ale úspěšný
Rok se pomalu chýlí ke konci, a tak je tady prostor i pro slovo vydava-
tele Metropolu. Jeho ředitele Ing. Jiřího Morštadta jsme se zeptali…

Vládní program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně znevýhodněným kra-
jům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), je v plném proudu. Spuštěny jsou 
programy za cca 11 miliard korun. 

Dne 10. 7. 2017 došlo ke schválení Akčního plánu 
Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhod-
něných regionů, který připravil Úřad zmocněnce vlá-
dy spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. Schváleno bylo všech 
65 konkrétních opatření, která se týkají podnikání 
a investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace lid-
ských zdrojů v jednotlivých regionech.  V rámci pří-
prav probíhaly regionální diskuze s úřady, vládními 
institucemi, fi rmami, neziskovým sektorem a univer-
zitami. Za prvních pět měsíců realizace se již podařilo 
rozběhnout několik programů. Města a obce se mo-
hou ucházet o dotace na likvidaci starých areálů a vy-
bydlených domů, vysoké školy o investice na moder-
nizaci a rozšíření kapacit a díky 3 miliardám korun 
na obnovu území po těžbě se pomoci dočká i příro-
da. Na dalších opatřeních se pracuje.
Do programu RE:START je zapojen také Žatec v če-
le se starostkou a senátorkou Zdeňkou Hamouzo-
vou. Jak sama říká: „Jako pozitivum vidím schvá-
lení a doporučení opatření na úrovni vlády, většino-
vě se jedná o projekty přesahující možnosti obce. Vý-
hodou je také to, že možnosti navrhovat a realizovat 
opatření budou i v dalším programovacím období 
po roce 2020. Do projektu RE:START jsem byla v pr-
votních fázích zapojena coby senátorka. Z pozice sta-
rostky města Žatce jsem začala působit až v květnu 

2017, když jsme jako město projevili zájem o zařaze-
ní do konkrétních opatření. Prostřednictvím projektu 
RE:START plánujeme realizovat projekty jako revitali-
zace brownfi eldu bývalého pivovaru Dreher, kde při 
této spolupráci bude pravděpodobně vytvořen dotač-
ní titul na rozsáhlé investiční projekty. Usilujeme ta-
ké o projekt v oblasti zdravotnictví pro nemocnici Ža-
tec.“ V 1. fázi RE:STARTu nebyla možná investiční 
podpora zdravotnictví, nyní se ale Úřad zmocněn-
ce vlády spolu s regiony snaží o změnu.
Podle zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravsko-
slezský, Ústecký a Karlovarský kraj Gabriely Neko-
lové pomáhá RE:START městům a obcím s celou řa-
dou problémů. V současnosti si tak můžou podat 
žádost např. na likvidaci zchátralých vybydlených 
domů a snížit tak negativní dopady sociálně vy-
loučených lokalit. Pro tyto žadatele je nyní otevře-
na výzva na 100 milionů korun od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Jedná se o úspěšný program, který 
již má konkrétní výsledky.  „Doposud jej využilo 16 
měst a obcí z Ústeckého a Karlovarského kraje.  Celkové 
náklady na likvidaci objektů byly ve výši necelých 106 
milionů Kč. Obce získaly dotace v celkové výši 50 mili-
onů Kč. Místo domů, které hyzdily města a byly mís-
tem kriminality vznikají nové plochy k užívání. Napří-
klad v Jirkově tak místo zchátralého objektu mohli vy-
budovat parkoviště, v Obrnicích místo panelového do-
mu v dezolátním stavu park s hřištěm, město Rotava 
místo ruiny poskytne informační a odpočinkovou zó-
nu pro návštěvníky a město Ústí nad Labem plánuje li-
kvidace proslulé ulice na Nivách,“ informuje o výsled-
cích jednoho z opatření RE:STARTU Nekolová. 
Staré areály, které je možné využít pro rozvoj průmys-
lu a podnikání řeší RE:START skrze dotační program 
Regenerace a podpora podnikatelské využití brown-
fi eldů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Jedním z účastníků je obec Lkáň, která usiluje 
o několik svých priorit. Starosta Pavel Foriš říká: 
„Poprvé s využitím projektu RE:START budeme řešit li-
kvidaci nevyužívaných areálů bývalé živočišné výro-
by podpořených v rámci Programu Regenerace a pod-
nikatelské využití brownfi eldů. V případě pozitivního 

hodnocení projektu bude celá akce v hodnotě cca 20 
milionů korun dokončena v příštích dvou letech. Dal-
ší prioritou s využitím projektu RE:START je likvida-
ce dalšího brownfi eldu, tj. bývalých objektů živočišné 
výroby v obci Lkáň. Oproti prvému revitalizačnímu 
projektu, který je předurčen k podnikání, bude revi-
talizovaný areál v budoucnu využíván především pro 
potřeby sociálního bydlení, které v obci výrazně chy-
bí. Je nutno připomenout, že bez podpory státu a kra-
je by realizace výše uvedených projektů s vysokou fi -
nanční náročností nebyla možná.“
Pro další příklad aktivního města, zapojeného 
do programu RE:START, nemusíme daleko. Město 
známé svým úrodným okolím jako Zahrada Čech 
– Litoměřice. Využilo možnosti čerpání prostřed-
ků právě na Regenerace a podnikatelské využití 
brownfi eldů, konkrétně na projekt „Pivovar Lito-
měřice – regenerace budovy A pro podnikatelské 
využití“, jehož cílem je revitalizování a oživení sta-
rého, nevyužívaného objektu.
„Jako město oceňujeme řešení specifi ckých problémů, 
o kterých se ve strukturálně postižených oblastech již 
dlouho ví a mluví. Řešení přestávají existovat pouze na 
papíře a začínají mít díky RE:STARTu konkrétní podobu 
v konkrétních projektech,“ pochvaluje si Karel Krejza, 
1. místostarosta města Litoměřice a dále dodává „na-
še úsilí bychom do budoucna chtěli směřovat k rege-
neraci dalších 2 rozlehlých areálů v majetku města 

– Kasáren Dukelských hrdinů a Kasáren Pod Radobý-
lem. Naším cílem je zabránit dalšímu chátrání těch-
to areálů, zhodnotit nemovitý majetek brownfi el-
dů a snížit jejich plochy na území města i Ústeckého 
kraje, podpořit obchod, podnikání a vytvořit tak pod-
mínky pro nová pracovní místa ve městě i regionu, 
zvýšit kvalitu životního prostředí jak ve městě, tak 
v kraji. V neposlední řadě nám jde o uchování patrio-
tizmu. V rámci RE:STARTu a podpory výzkumu chce-
me dále rozvíjet výzkum geotermální energie pod ve-
dením kvalitních výzkumných týmů se zkušenostmi 
ze zahraničí a rozšiřovat v Litoměřicích za tímto úče-
lem výzkumnou infrastrukturu.“
A nakonec nejen města těží z této státní pomoci. 
Na začátek roku 2018 je připravena podpora vyso-
kým školám a následovat budou dotační výzvy pro 
podnikatele. Stát do realizace opatření, vycházejí-
cích z programu RE:START má investovat zhruba 
42 miliard korun. Peníze bude vláda uvolňovat po-
stupně. Každý rok vláda vyhodnotí realizaci a no-
vé požadavky regionů. Úřad zmocněnce je již při-
pravuje. „Dostali jsme celkem přes 260 nových pod-
nětů, s nimiž pracujeme. Velkou pozornost věnujeme 
rozvoji zdravotnictví a snížení vylidňování venko-
va i vzdělávání.  Nové návrhy předložíme vládě opět 
v květnu,“ informovala o dalších krocích Gabriela 
Nekolová. Nyní bude záležet na tom, zda slib státu 
znevýhodněným krajům dodrží i nová vláda.

Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády 
pro MSK, ÚK a KVK a 1. místostarosta města Lito-
měřice Karel Krejza

 

Jedním z nejúspěšnějších návrhářů 
na akci Czech Fashion Week 2017 byl 
i uznávaný Osmany Laffi  ta.
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Otvíráme pro Vás novou pobočku 
v OC Central Jablonec.
Komenského 18, Jablonec nad Nisou.

S námi můžete počítat
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 Do čeho se nejprve „obujete“?
Musíme okamžitě začít připravo-
vat komunální volby, podpořit naše 
stávající komunální politiky a hle-
dat vhodné kandidáty z řad osob-
ností tam, kde jsme zatím neu-
spěli. Totéž platí o volbách senát-
ních.  Oboje volby jsou totiž před-
pokladem pro to, aby TOP 09 opět 
posílila a její preference šly naho-
ru. Bez komunálních politiků to-
tiž těžko můžete stavět silné kan-
didátky i v krajských nebo parla-
mentních volbách. 

 Máte ve vedení strany po volbách 
dobrý tým? Co očekáváte od svých 
kolegů?
Myslím, že delegáti našeho sněmu 
měli šťastnou ruku, když do vede-
ní vybrali mix politiků s delší zku-
šeností ve vedení a těch, kteří do-
sud vrcholné funkce v čele TOP 
09 nezastávali. I díky tomu má-
me v předsednictvu řadu odborní-
ků na rozličné oblasti a společně 
můžeme vytvořit velmi silný tým, 
který TOP 09 vrátí tam, kam naše 
strana patří – do čela české pravi-
cové politiky. 

 A co od krajských a okresních or-
ganizací, zejména v menších měs-
tech a na venkově? 
Musíme naši stranu otevřít výrazným 
lokálním osobnostem. Už jsem dostal 
několik emailů od výrazných lidí, kte-
ří dosud v politice nebyli, ale mají zá-
jem se teď do TOP 09 zapojit. Věřím, 
že naše místní organizace půjdou po-
dobným lidem naproti a podaří se 
nám je získat na naše kandidátky.

 S jakými prioritami vstoupíte do 
roku 2018?
Posílit TOP 09 jako jedinou proevrop-
skou pravicovou stranu a uspět s ní 
v podzimních komunálních volbách. 

 Jak budete zvládat obě náročné 
pozice – europoslance a předsedy 
parlamentní strany?
Jsem zvyklý hodně pracovat, takže vě-
řím, že to zvládnu. V Evropském par-
lamentu zasedají i další předsedové 
národních stran, kteří dokazují, že to 
skloubit jde. Mezi mé poslanecké kole-
gy patří třeba poslanec Sulík, který ve-
de na Slovensku opozici. Jiný můj kole-
ga byl zase nedávno zvolen z europar-
lamentních lavic do čela chorvatské 
vlády. Text: Metropol, foto: archiv

Novým předsedou TOP 09 je Jiří Pospíšil

Na sněmu TOP 09 neměl protikandidáta, většinou hlasů uspěl, 
ale lehké to mít jako její předseda rozhodně nebude. Naše novi-
ny zajímalo, jak nové poslání europoslanec Jiří Pospíšil vnímá.

Hned v úvodu zmínil stav silnic, který je 
mezi starosty obvykle nejdiskutovaněj-
ším tématem. Nastínil ale i otázku ky-
bernetické bezpečnosti a aktuálního na-
řízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Od 25. května 2018 se totiž stane bez-
prostředně účinné a aplikovatelné ve 
všech členských státech Evropské unie. 
„Každá obec je „orgánem veřejné moci“, 
proto jí toto nařízení ukládá povinnost zří-
dit funkci pověřence. Kraj rád nabídne všem 
obcím pomoc a podporu. Plánuje proto set-
kání, kde jedním z bodů bude i workshop 
na téma kybernetické bezpečnosti a obecné 
ochrany osobních údajů,“ sdělil hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta.
Jménem krajského úřadu pozdra-
vil přítomné starosty také ředitel Re-
né Havlík, který mluvil o počtu za-
městnanců. V následujícím bloku do-
stali prostor všichni radní, aby struč-
ně představili, co se v jejich rezortech 
podařilo, a hlavně, jaké výzvy a úkoly 
před nimi stojí. 
Statutární náměstkyně hejtmana Jit-
ka Volfová představila schválený roz-
počet pro rok 2018 a pohovořila o do-
tačních fondech kraje: „Poprvé v his-
torii příjmy i výdaje převyšují 3 miliar-
dy korun. Do oprav a rekonstrukcí silnic 
by mohla jít v příštím roce částka až na 
hranici 1 miliardy korun.“ Tím potěšila 
mnohé přítomné starosty.  
Marek Pieter, který je kromě dopravy 
zodpovědný za veřejné zakázky, nabí-
dl obcím možnost připojit se ke spo-
lečné smlouvě na soutěž o mobilního 
operátora. 

Z úst radních zazněla další aktuální 
a zajímavá témata: soutěž o nejhezčí 
webové stránky Zlatý Erb, která je ur-
čena právě obcím a městům, kotlíko-
vé dotace i to, že už rok na kraji působí 
koordinátor neziskového sektoru. Rad-
ní Květa Vinklátová informovala o ak-
cích, které se uskuteční k stému výročí 
vzniku samostatného československé-
ho státu. Náměstek Sobotka zhodnotil, 
že sloučení semilské a jilemnické ne-
mocnice se ukázalo jako správný krok. 
Po příspěvcích členů rady kraje při-
šly na řadu dotazy a připomínky sta-
rostů, které se většinou točily kolem 
stavu silnic, proto byli přítomni rov-
něž ředitelé Silnic LK Petr Šén a Kraj-
ské správy silnic LK Jan Růžička, aby 
zodpověděli záležitosti ohledně údrž-
by komunikací. Zazněla jak slova po-
děkování za dobrou spolupráci, napří-
klad při rekonstrukci silnice v Nové 

Vsi nad Popelkou, ale také připomín-
ky, že se zahájení prací často posou-
vá. „Bohužel s tím nic nenaděláme, pro-
tože zahájení samotných staveb je zá-
vislé na zakončení všech přípravných 
prací, které jsou s tím spojené,“ reago-
val hejtman.  
Ze setkání vyplynuly i úkoly, které si 
s sebou rezortní radní a vedoucí od-
boru odnesou. „Ministerstvo životní-
ho prostředí má za týden poradu, jejímž 
výstupem bude stanovisko ke kácení le-
sů platné od 1. ledna následujícího roku. 
Metodiku vám zašleme,“ slíbil Jiří Löf-
felmann, zodpovědný za rezort život-
ního prostředí, zemědělství a rozvoj 
venkova.
Na závěr setkání představil manažer 
projektu Regionální stálé konference 
Regionální akční plán Libereckého kra-
je, do kterého mohou obce evidovat 
své projekty. 

Tradiční setkání starostů měst
a obcí přineslo bohatou diskusi
Liberec | Přes stovku představitelů obcí přivítal na Mikuláše, v úterý 5. prosince, v multimediálním sá-
le hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

PF 2018

Zastupitelé projednávali dopis podepsa-
ný 120 občany města, kteří si stěžovali 
na sníženou životní úroveň a pocit bez-
pečí v lokalitě Sadová – Nová Pasířská a 
U Balvanu kvůli skupinám podnapilých 
lidí, kteří jim i jejich dětem znepříjem-
ňují život. Na základě této a dalších stíž-

ností schválili zastupitelé rozšíření přílo-
hy k obecně závazné vyhlášce o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na ve-
řejném prostranství o další tři oblasti na 
celkem osmadvacet. ,,Bohužel jinak, než 
represí tyto lidi pravděpodobně nevychová-
me,“ konstatuje primátor Petr Beitl.

Bezalkoholových zón je více
Jablonec nad Nisou | Jablonečtí zastupitelé schválili rozšíření veřej-
ných prostranství, na nichž se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
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 V příštím roce zaplatíme za kubík vo-
dy o 37 haléřů více než letos. Pokryje 
tento nárůst ceny vůbec infl aci?
Přestože investice do obnovy a oprav 
stále rostou, SVS se snaží vývoj ceny vo-
dy stabilizovat a daří se jí to – meziroč-
ní změny v ceně vodného a stočného jsou 
minimální. Infl ace se dlouhodobě pohy-
buje kolem 2,5  %, oproti tomu nárůst ce-
ny vody představuje pouhých 0,4 %. Tak-
že infl aci nepokryje. I tak si ale můžeme 
tento postup dovolit, a to díky soustavné 
racionalizaci procesů jak na straně SVS, 
tak na straně SčVK. Dalším aspektem je 
i snížení kalkulačního zisku o 13  %.

 Z čeho SVS při stanovení ceny 98,67 Kč 
vycházela?
Cena vody pro rok 2018 refl ektuje je-
den z hlavních požadavků našich ak-
cionářů, tedy 458 měst a obcí, na ob-
novu vodárenské infrastruktury, která 
byla na území Ústeckého i Libereckého 
kraje historicky dlouhodobě podinves-
tovaná. Princip cenotvorby je každoroč-
ně stejný – kromě nutné obnovy vodo-
hospodářského majetku zohledňujeme 
i aktuální vývoj spotřeby vody a právě 
infl aci. Cena zároveň respektuje dopo-
ručení Světové zdravotnické organizace 
a Světové banky na tzv. sociální únos-
nost ceny vody, podle něhož by vodné 
a stočné neměly převýšit 2 % průměr-
ného příjmu domácností.

 Jak si stojí severní Čechy v porovnání 
ceny vody s ostatními regiony?
V rámci ČR najdeme dražší i levnější 
regiony, objektivně ale nelze cenu vo-
dy mezi jednotlivými oblastmi kvůli 
odlišným podmínkám příliš porovná-
vat. Cena vody v severočeském regio-
nu odráží reálné náklady spojené s je-
jí výrobou, odkanalizováním a čiště-
ním. SVS je největší vodárenskou spo-

lečností na území ČR a stará se o více 
než 13 000 kilometrů vodovodů a ka-
nalizací. Značnou část této infrastruk-
tury zdědila po roce 1989 v zanedba-
ném stavu a ročně musíme do obno-
vy investovat stovky milionů korun 
– jen v roce 2017 to bylo přes 1,3 mi-
liardy korun. To se v ceně, pokud ji 
města a obce nechtějí dotovat, musí 
samozřejmě odrazit. Důležitý je i fakt, 
že cena je solidární, tedy jednotná pro 
celé území působnosti SVS. Obyvatelé 
měst i venkovských oblastí platí za vo-
du stejně, aniž by se zohledňovaly roz-
díly v reálných nákladech mezi jednot-
livými místy. 

 Co tvoří největší položku ve struktu-
ře ceny vody?
Více než čtvrtinu ceny vody představu-
jí poplatky odváděné státu, zhruba 40  % 
tvoří náklady na provoz a opravy, které 
provádí provozovatel vodovodů a kanali-
zací. SVS jako vlastníkovi infrastruktury 
z ceny vody zůstává jen 35 %, které využí-
vá na reinvestice do obnovy majetku.

 Je dražší pitnou vodu do domácností 
dodat, nebo ji potom použitou vyčistit?
Vychází to téměř stejně. Nákladově je o ně-
co dražší vodu do pitného stavu upravit 
a do domácností dovést. Z avizované ceny 
98,67 Kč připadá 49,98 Kč na dodávky pitné 
vody a 48,69 Kč na její odkanalizování. Při 
průměrné denní spotřebě vody 89 litrů na 
obyvatele nás tak dodávka pitné vody při-
jde na 4,45 Kč za den a za její odkanalizo-
vání zaplatíme denně 4,33 Kč. Ve srovnání 
s ostatními výdaji to rozhodně není mno-
ho, zvláště pokud si uvědomíme, že nám 
z kohoutků teče kvalitní pitná voda, která 
je mnohdy lepší než ta balená z obchodů. 

 Takže podle vás voda není drahá?
Rozhodně není. Lidé v Česku berou kva-
litní pitnou vodu z kohoutku jako napro-
stou samozřejmost, zkusme na ni ale 
nahlížet i jako na strategickou surovinu 
a omezený přírodní zdroj. Ve spotřebním 
koši českých domácností tvoří výdaje na 
vodu nejmenší položku ze všech energií. 
Představují cca 1,6  %, zatímco výdaje na 
plyn 3,3  % a výdaje na elektřinu 4,8  %. 

Roční výdaje za osobu za vodné a stočné 
představovaly v roce 2016 podle České-
ho statistického úřadu 2 023 korun, což 
je asi polovina výdajů na plyn (4 199 Kč) 
a třetina výdajů na elektřinu (6 032 Kč). 
Výdaje na vodu jsou tak paradoxně srov-
natelné třeba s výdaji na alkoholické ná-
poje (1 928 Kč) nebo tabák (1 743 Kč). Po-
važovat vodu v tomto kontextu za dra-
hou tedy opravdu nelze.

Cena vody se na severu Čech v roce 2018 změní jen v řádu haléřů
Za tisíc litrů pitné vody obyvatelé severočeského regionu zaplatí v příštím roce 98,67 Kč, tedy jen 
o 37 haléřů více než letos. O ceně vodného a stočného pro rok 2018 hovořil generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.
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konec roku s sebou nese i symbolické 
ohlédnutí a zhodnocení odvedené prá-
ce. Rok 2017 v Libereckém kraji byl pře-
devším rokem oprav silnic. Dokonči-
li jsme rekonstrukce silnic II. a III. tříd 
v délce 101 kilometrů a využili na to do-
taci ve výši 141,135 mil. korun ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Do 
roku 2020 chceme opravit dalších šest-
náct krajských silničních úseků v celko-
vé hodnotě rekordní 1,3 miliardy korun. 
Spojení oprav pozemních komunika-
cí s podporou cestovního ruchu se nám 
podařilo uskutečnit v projektu „Od zám-
ku Frýdlant k zámku Czocha“. 
Letošní rok se rovněž podařilo dokončit 
práce na přestavbě bývalé administrativ-
ní budovy dřívějšího Výzkumného ústa-
vu textilních strojů, která je v majetku 
kraje. Vzniklo tak moderní administra-
tivní centrum „Evropský dům“, ve kte-

rém převážně sídlí společnosti, které se 
zabývají evropskými dotacemi. Součas-
ně jsme zahájili obnovu objektu býva-
lých dílen Výzkumného ústavu textilních 

strojů. V budoucnu z tohoto prostoru vy-
tvoříme kamenný podnikatelský inkubá-
tor „Lipo.ink“, který nabídneme začínají-
cím fi rmám z našeho regionu jako kom-
plexní zázemí pro jejich podnikání. 
Kromě oprav silnic a krajských budov 
jsme 160 milionu korun investovali do 
rekonstrukcí objektů, ve kterých sídlí 
krajské školy. Daří se nám tak zlepšovat 
školní prostředí a více zpřístupnit ško-
ly žákům s hendikepem. Neustále rozši-
řujeme stipendijní programy, které pod-
porují žáky nejen s výborným prospě-
chem, ale také refl ektují poptávky fi rem 
a podniků působících v našem regio-
nu, nebo udržují tradiční řemeslné obo-
ry typické pro Liberecký kraj. Ve školách 
stále poskytujeme potravinovou pomoc 
bezmála tisícovce dětí, jejichž rodiče se 
ocitli v hmotné nouzi a stále podporuje-
me sportovní kluby a jejich akce v kraji, 
letos částkou 75 milionů.

Další významný krok jsme udělali ve 
zdravotnictví. S odborníky vedená Mo-
dernizace Krajské nemocnici Liberec 
(KNL) v řádu 1 miliardy korun je z po-
hledu zajištění zdravotní péče klíčo-
vým projektem. Pavilon urgentní me-
dicíny bude sloužit špičkovým lékař-
ským oborům a především pacientům 
z celého Libereckého kraje. Moderniza-
ce KNL ovšem nezastiňuje další krajské 
nemocnice, třeba Nemocnice s polikli-
nikou v České Lípě byla letos vybavena 
druhým rodinným pokojem pro palia-
tivní péči a novou dialýzou za 40 mili-
onů korun.

Nedávno Zastupitelstvo Libereckého 
kraje schválilo konečný návrh rozpoč-
tu na rok 2018. Poprvé v historii kraje 
počítá s příjmy i výdaji nad 3 miliardy 
korun. Příjmy činí 3,133 miliard a vý-
daje 3,036 miliard. Přebytek ve výši 97 
milionů kraj použije na úhradu splá-
tek zděděných úvěrů. Přes jednu mili-
ardu korun stojí provoz škol, dětských 

domovů, domovů důchodců, ústavů 
sociální péče, zdravotnické záchran-
né služby a krajských kulturních or-
ganizací. Velká část rozpočtu pokryje 
také zajištění autobusové a železnič-
ní dopravy. V tomto případě hovoříme 
o 600 milionech korun. Kraj také v roz-
počtu naplánoval 300 milionů korun 
na spolufinancování evropských pro-
jektů. Tyto peníze pokryjí financování 
velkých projektů, kterými jsou silnič-
ní stavby z Integrovaného regionální-
ho operačního programu nebo výstav-
by Center odborného vzdělávání.

Hned v lednu příštího roku se rozpočet 
kraje přitom ještě navýší, protože bude-
me rozdělovat vyšší daňové příjmy le-
tošního roku. Většinu těchto fi nančních 
prostředků použije kraj na další důleži-
té investice. 

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje 

Liberecký kraj v roce 2017
Vážení občané 
Libereckého kraje, 
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Kolik stojí vaše léčba?

Nezapomněli jste zaplatit pojistné?

Kolik stojí vaše pojištění?

ONLINE A JEDNODUŠE

Už i vy můžete mít své informace 
pod kontrolou online.

moje.vzp.cz

pavel.zodpovedny@example.com

 Jako plastický chirurg a vedoucí lé-
kař Kliniky Aesthevita jste byl před-
sedou poroty prestižní soutěže krásy 
Miss Czech Press 2017. Jak pohlížíte 
na obdobný typ soutěží?
Je velmi zajímavé porovnávat úroveň 
těchto projektů a v tomto případě jsem 
byl mile překvapen kvalitou soutěže 
i přirozenou krásou dívek. Souhlasím 
s tvrzením, že jde o jednu z pěti nejuzná-
vanějších soutěží v České republice.

 Klinika Aesthevita poskytuje služ-
by v oblasti plastické chirurgie a es-
tetické medicíny. Můžete přiblížit, jak 
vypadá váš typický klient?
Především pomáháme našim klien-
tům, aby se cítili lépe, učíme je milo-
vat své tělo a aby byli spokojeni sa-
mi se sebou. Naše zákroky jim velmi 
ovlivňují sebevědomí, i proto se k nám 
rádi vracejí.

 Kromě Prahy poskytujete své 
služby i v dalších městech?
Přesně tak, vyšli jsme vstříc po-
žadavkům našich klientů a na-
še portfolio služeb jsme rozší-
řili také v pobočkách v Mělní-
ku a Karlových Varech.  (met)

Klinika Aesthevita:
Učíme klienty milovat své tělo
Praha | Pražská Klinika Aesthevita pod odborným vedením MUDr. Jána Pilky poskytuje služby v oblas-
ti plastické chirurgie a estetické medicíny.
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„Loni v březnu, když byla lítačka před-
stavena veřejnosti, jsme si dali za cíl, 
aby Pražané měli možnost používat 
kartu nejen jako časovou jízdenku 
v Praze a okolí, ale mohli ji používat 
i v dalších oblastech každodenního ži-

vota, kde se s kartami či elektronickými 
službami setkávají. Nyní budou moci 
kartu využívat ve školách, pilotní pro-
jekt odstartuje na jedné ze škol v měst-
ské části Praha 13,“ řekla primátorka 
hlavního města Prahy Adriana Krná-
čová. 
Dnes už i děti školou povinné nosí ve 
svých taškách několik karet nebo či-
pů. Jednu na cestování městskou do-
pravou, druhou například na vstup 
do školy, případně na obědy a podob-
ně. Právě Lítačka může několik funk-
cí spojit do jedné karty. „Systém Lítač-
ky je v současné době upravován tak, 
aby bylo možné čip Lítačky využívat ve 
školách, které už mají nějaký svůj sys-
tém. O zařazení do systému musí škola 
požádat sama a může si na kartu na-
hrát libovolnou funkci, kterou dnes vy-
užívá nebo je pro ni potřebná,“ dodává 
primátorka Adriana Krnáčová.  Zdroj: 

Hl. m. Praha

Lítačka je připravena vstoupit do škol
Praha | Karta Lítačka je za více než rok svého života spojena 
především s cestováním v rámci Pražské integrované dopravy. 
Nyní ji vlastní už více než půl miliónu zákazníků.
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Mnoho štěstí a zdraví v novém roce 
přeje Český rozhlas Sever

PF
2018

Ing. Mgr. Milan Knotek, ředitel ČRo Sever

„Dáváme zhruba 160 milionů ko-
run, za něž se opraví téměř 70 veřej-
ných sportovišť, mezi nimi třeba řa-
da školních hřišť. Díky těmto finanč-
ním prostředkům se podaří skoko-
vě zlepšit sportovní infrastrukturu 
v Praze. Sport je pozitivním fenomé-
nem dneška a jednoznačně si podpo-
ru ze strany města zaslouží,“ řekl 
náměstek primátorky pro dopra-

vu, sport a volný čas Petr Dolínek, 
který návrh podpory v Radě hlav-
ního města Prahy prosadil.
Investiční dotace pomohou vzni-
ku či rekonstrukci mnoha desítek 
sportovišť. Mezi jinými například 
výstavbě multifunkční sportovní 
haly Tatranu Střešovice (5,2 mil.) 
či vybudování víceúčelového hřiš-
tě při ZŠ Tupolevova (4,5 mil. Kč).

Miliony na opravy sportovišť
Praha | Rada hl. m. Prahy schválila přidělení mimořádné fi-
nanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních 
stavů a rekonstrukce sportovišť. Celkem se jedná o téměř 
160 milionů korun, z nichž většinu na investice do sportovišť 
obdrží městské části.

Praha | Zimní počasí je nejhorším obdobím pro 
lidi bez přístřeší. Proto pro ně Praha každoroč-
ně připravuje zimní opatření zajišťující rozsáh-
lejší pomoc, kterou zabezpečují neziskové or-
ganizace v koordinaci s Centrem sociálních 
služeb Praha.

„Letos se podařilo rozšířit počet nocleháren o další objekt 
v Michli, a tím navýšit kapacity o dalších 150 míst. V noclehár-
nách v Michli a Vackově bude tak zájemcům k dispozici 350 
míst k přespání,“ řekl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast 
Daniel Hodek s tím, že s dosavadními kapacitami bude cel-
kově k dispozici bezdomovcům téměř 1 200 míst.
Rozšíří se i provoz tří nízkoprahových denních center na dva-
náct hodin denně sedm dní v týdnu. Provoz také zahájí cent-
rální dispečink Centra sociálních služeb Praha. „Naší snahou 
je zajistit rozšířením stávajících sociálních služeb bezdomov-
cům v Praze přečkat zimní období bez větších komplikací a újmy 

na zdraví či životě. Kromě zařízení otevřených v rámci zimních 
opatření, budou další zázemí nabízet i stávající zařízení, jako je 
loď Hermes, nebo neziskové organizace. Hlavním koordinátorem 
zůstává Centrum sociálních služeb Praha, které bude opět spolu-
pracovat na zajištění zimních opatření s neziskovými organiza-
cemi jako je Naděje, Armáda spásy či Arcidiecézní charita,“ uve-
dl dále radní Hodek.

Praha navýšila kapacity pro lidi bez přístřeší
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Praha | Partneři čtvrtého roč-
níku celostátní soutěže krá-
sy Miss Czech Press 2017 daro-
vali ve středu 29. listopadu lá-
kavé ceny úspěšným dívkám. 
V Klubu Lávka v Praze zvítězila 
o dva týdny dříve Mirka Pikolo-
vá. Titulem 1. vicemiss se pyš-
ní Tereza Bohuslavová, 2. vice-
miss se stala Martina Ondruš-
ková a jako Miss sym-
patie diváci ocenili 
Viktorii Jindro-
vou.

Z Klubu Lávka se
trojice vítězek pře-
sunula na kliniku 
plastické chirurgie
Aesthevita, kde byly
obdarovány vouchery 
na zdravotní výkony v ceně 
45 tisíc korun. V obchodním centru 
Palladium převzaly dárkové kazety s kva-
litní kosmetikou od fi rmy Dermacol, z Kli-
niky Zdraví si odnesly poukazy na ošetře-
ní a jistě jim přijdou vhod i poukazy na 
služby od společnosti THAI MASAGE. Zá-
stupci dlouholetého partnera soutěže pak 
dívkám předali kosmetické tašky značky 
BABOR BEAUTY SPA. 
Značkové hodinky a náramky mají ví-
tězky od společnosti OWS Czech re-
public, parfémy od CAMP DAVID, špič-
kové brýle od Optika Slavíková či šaty 
od BMB Fashion CZ. 
Vítězka Mirka Pikolová se může tě-
šit rovněž na zapůjčení luxusního vo-
zu BMW od společnosti Kopecký Auto. 
Dívky dostaly poukazy do luxusních ob-
chodů Premium Fashion Brands, 1. vice-
miss se těší na velkoplošnou TV Chang-
hong, zlatý prsten z Klenotnictví Rufert 
obdrží 2. vicemiss. Mezi cenami je ta-
ké pobyt na luxusní plachetnici od fi r-
my Bemex Boot.  Foto: Daniel Šeiner

Vítězky soutěže Miss Czech Press 2017 si převzaly ceny od partnerů

7

Firma Optika Slavíková připravila 
pro fi nalistky luxusní brýle.

Dárkové kazety od společnosti Dermacol byly špičkové.

Ze setkání s vedoucím lékařem Kliniky Aesthevita 
MUDr. Jánem Pilkou byly dívky nadšené.

Poukázky na oblečení CAMP DAVID slibují kvalitní modely. 

Petrská 19, Praha 1

Auto Anex s.r.o. 

PONER

DĚKUJEME PARTNERŮM
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MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

PF 2018

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Pražské vánoční trhy patří mezi nej-
vyhlášenější v Evropě. Krásu a atmo-
sféru adventního tržiště v centru Pra-
hy ocenil letos prestižní americký tý-
deník US News & World Report. Ten 
je zařadil ve své cestovatelské rubrice 
mezi deset nejhezčích na světě. Staro-
městské a Havelské náměstí na Starém 
Městě, Václavské náměstí a náměs-
tí Republiky, Tylovo náměstí, náměstí 
Míru a Výstaviště Holešovice – to jsou 
místa, kde Praha slaví advent a Vánoce.
Pražané i návštěvníci metropole mo-
hou opět navštívit adventní vesnič-
ku s typickými domky s červenými 
střechami. V nich lze zakoupit vánoč-
ní dekorace, drobné dárky i občerst-
vení. Hosty trhů čekají svátečně vy-
zdobená pražská centrální náměs-
tí, která dýchají vánoční atmosférou. 
Se svařeným vínem v ruce se mů-

že každý zastavit před podiem, kde 
vystoupí především dětské soubory 
s koledami. Program si připravili ta-
ké další hosté a soubory ze zahrani-
čí. Sváteční zpěvy doprovodí program 
v oblíbené Staroměstské dětské dílnič-
ce. Chybět nebude tradiční Mikuláš-
ská, rozlévání rybí polévky na Štěd-

rý den ani zábavná oslava Silvestra.
Prodejní domky budou otevřeny kaž-
dý den od 10 do 22 hodin. Stánky s ob-
čerstvením mohou mít otevřeno až do 
půlnoci. Také letos je připraven pro ná-
vštěvníky trhů atraktivní suvenýr, kte-
rý si odnese ten, kdo ochutná svaře-
né víno. "Svařák" si totiž můžete kou-
pit ve speciálním hrníčku, který tak 
obohatí sbírku nejedné domácnosti.

Také Václavské náměstí ožije tradičním 
trhem. Další menší trhy na náměstí Re-
publiky, na Tylově náměstí nebo na ná-
městí Míru jsou vyhlášeny svou lokál-
ní atmosférou.
 

Strom i náměstí ozdobí 
dekorace našich prababiček

Staroměstské, ale i Václavské náměs-
tí ozdobí tradiční barvy - zelená, bí-
lá, zlatá a červená. Tématem výzdoby 
bude návrat ke kořenům českých lido-
vých tradic. Trhy se rozmístěním pro-
dejních domků na Staroměstském ná-
městí vrací k původnímu tvaru hvězdy.

Letošní novinkou je multifunkční pó-
dium o velikosti 7x7 metru, které se 
skládá z hlavního pódia 7x5 metru 
a předscény 7x2 metru. Nabídne ži-
vá vystoupení skupin a souborů, pro-
mítání pohádek a adventních kon-
certů, otevřený prostor pro posezení 
a odpočinek i dětské kreativní dílny.
 

Program: koncerty, 
fi lmy i divadlo

Návštěvníci Staroměstského náměstí si 
budou vychutnávat atmosféru po celý 
den za tónů vánoční hudby. Samotný 
program na pódiu vychází z českých 
svátečních tradic. V podání dětských, 
amatérských i profesionálních soubo-
rů a muzikantů z České republiky i ze 
zahraničí zazní koledy, sólový i sbo-
rový zpěv a také koncerty. Malé i vel-
ké návštěvníky navíc čekají divadelní 
představení.
Prodejní domky s širokým produkto-
vým sortimentem budou otevřeny na 
všech náměstích každý den od 10 do 
22 hodin. Některé stánky s občerstve-
ním budou otevřeny denně od 10 ho-
din až do půlnoci. Vánoční trhy 2017 
začaly na Staroměstském i Václav-
ském náměstí 2. prosince a potrvají 
až do 6. ledna 2018.

Svařák z ozdobených 
keramických hrnečků

Největší vánoční trhy v České republi-
ce nabídnou letos poprvé možnost vy-
chutnat si svařené víno z keramických 
hrnečků. Jsou připraveny v pěti pro-
vedeních s motivy panoramatu Prahy 
a s osobnostmi spjatými s historií. Ná-
vštěvníci trhů na Staroměstském, Vác-
lavském náměstí i náměstí Republiky 
tak budou moci poprvé zvolit horký 
nápoj do keramického hrnečku nebo 
do recyklovatelného kelímku. Keramic-
ké hrnečky nebudou vratné a návštěv-
níkům poslouží jako hezký suvenýr.

Vánoční trhy v Praze lákají Evropu
Praha | Největší vánoční trhy 
v České republice můžou le-
tos návštěvníci už počtrnác-
té navštívit na Staroměstském 
a Václavském náměstí. Tradice, 
vánoční atmosféra, dětská díl-
nička, bohatý vánoční program 
a dobré jídlo.


