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Dostupné bydlení, zajištěná pitná voda, kvalitní zdravotnictví nebo bezpečnost - fungující hasiči, hygienici, či policisté. To jsou priority ČSSD před letošními krajskými a senátními volbami. „Jsme strana pro lidi a hájíme jejich zájmy na rozdíl od stran a hnutí
založených pouze na marketingu,“ říká Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra.
Je přesvědčen, že voliči oceňují výkon sociální demokracie v uplynulých měsících.

Jan Hamáček:

Zadavatel ČSSD

Lidi i zemi ochráníme
 Co vám v poslední době udělalo radost?
Potěšily mě rostoucí volební preference sociální demokracie. Jsem přesvědčen, že voliči oceňují náš výkon z posledních měsíců.
Že jsme strana pro lidi a hájíme jejich zájmy,
že máme zkušenosti a odborníky pro řešení i tak nenadálých situací, jako je epidemie
koronaviru. Na rozdíl od stran a hnutí založených pouze na marketingu.
 Volby se rychle blíží, neohrozí je epidemie koronaviru?
Volby se uskuteční v řádném termínu. Kladl
jsem při jejich přípravě důraz, aby byly volby z hygienického hlediska naprosto bezpečné. Ve volebních místnostech bude povinné
dodržování odstupu, aby voliči nebyli v těsném kontaktu mezi sebou nebo s volební
komisí. Volební místnost se bude pravidelně dezinfikovat, k dispozici budou náhradní roušky. Jsme připraveni, nikdo se nemusí bát jít k volbám nebo pracovat ve volební
komisi. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří skončí
v karanténě: pro ty jsou připravené speciální komise, u nichž odvolí ze svého auta nebo mohou požádat krajský úřad, aby k nim
domů přišla speciální volební komise. Mysleli jsme na všechno, a jsem rád, že se na nutných změnách v zákoně shodly všechny jinak dost rozhádané politické strany.
 Kdy tato opatření skončí a budeme žít
v normálním světě?
Snažím se jako ministr vnitra v mezích
svých možností, aby škody byly co nejmenší. Kdy to skončí, to nikdo neví. To je otázka na jiné ministerstvo nebo spíš přímo
na virus samotný. Proto opakovaně navrhuji, aby byl aktivován Ústřední krizový štáb.
Ten neslouží jako paralelní vláda, ale jako její pracovní orgán, kde se efektivně vyměňují
a vyhodnocují informace, aby ministři mohli efektivně, rychle a správně rozhodovat.
Na jaře to fungovalo, jistě by to fungovalo
i nyní. Nechci vyhlašovat nouzový stav, chci,
aby se proti epidemii bojovalo racionálně.
 To bez krizového štábu nejde?
Pokud exponenciálně porostou počty nakažených, tak je to krize, protože to není normální stav. A k tomu má ministerstvo vnitra vybudovaný aparát, vycvičený personál

a vyzkoušené postupy, které se osvědčily při
povodních i na jaře při epidemii. Potřebujeme ochránit zdravotnický systém před kolapsem, pokud ho zahltí pacienti s vážnými
komplikacemi. Potřebujeme mít zajištěný
zdravotnický materiál, zajištěný chod škol,
dopravy, dodávky potravin, energie nebo
fungující informační systém, pokud v těchto oblastech virus vyřadí do karantény významný počet pracovníků. Musíme koordinovat postup se zahraničím a postarat se
o české občany v cizině, pokud tam uvíznou. A musíme to řešit rychle a operativně.
 Proč to váš koaliční partner odmítá?
To nemá smysl řešit. Mě teď hlavně zajímá,
jak zabezpečit volby, jak ochránit pracovní
místa, jak zajistit finanční prostředky pro ty,
co kvůli karanténě zůstanou doma, jak udržet bezpečnost a veřejný pořádek. Nemám
čas na hádky, kdo za co může. Na to bude
čas, až to skončí. Já mám svědomí čisté, věřím, že jsme nic nezanedbali.
 Co je prioritou sociální demokracie v letošních volbách?
Zaměřit se na problémy, které se dosud podceňovaly nebo přímo napravit chyby z minulosti. Podporovat silný stát, který občanům zajistí bezpečí, to znamená nešetřit
na platech a vybavení policie, hasičů nebo
například hygieny. Na vnitru jsme napravovali následky škrtů pravicových vlád, protože policisté nebo hasiči už pomalu přestávali být ochotni riskovat své zdraví a sloužit za platy, které jim stát nabízel. Prosadili jsme zvýšení platů, stabilizační příplatek
a vyšší investice do vybavení, vždyť policie jezdila v autech, která měla být dávno
vyřazena. A to se týká i hygien, které jsou
zdecimované po škrtech Miroslava Kalouska a dnes mají čelit koronaviru. Tady čeká
nejen ministerstvo zdravotnictví, ale i kraje hodně práce.
 S čím mohou kraje pod vedením ČSSD
pohnout, aniž by to nebylo i celostátní téma závislé na spolupráci s vládou, jako je
třeba právě policie?
Určitě je to bydlení a zdravotnictví nebo voda. Kraje mají svou síť nemocnic a mohou
ve spolupráci s obcemi podporovat i fun-

gující síť dalších zařízení. Chceme, aby se
na odborná vyšetření nečekalo tak dlouho,
až je pozdě.
 A to bydlení?
Tady je na čase si přiznat, že selhala porevoluční sázka na volný trh jako nástroj zaručující dostupné bydlení každému. Představte si třeba učitele nebo sociální pracovnici, jak se svým příjmem hledají byt v Praze, ale stejně těžké je to i v dalších městech.
Kvalitní bydlení je základ kvalitního života,
a o kvalitě života občanů by se nemělo rozhodovat v kancelářích developerů, které zajímá jen jejich zisk.
 Co tedy s tím?
Podpora družstevního bydlení a dalších neziskových forem bydlení a nějaká regulace cen bydlení. Jako ve vyspělých městech
na západě. Ve středních Čechách například sociální demokraté plánují, že budou
na krajských pozemcích stavět krajské byty
- pro ty nejpotřebnější, jako jsou mladé rodiny, pedagogové, zdravotníci…
 Zmiňoval jste ještě vodu, co tím myslíte? Není sucho spíš globální než krajské
téma?
Je to globální téma s konkrétními dopady
v krajích. Kraje mají řešit praktické problémy, a to je v tomto případě zaručit kvalitní a cenově dostupnou pitnou vodu všem
obyvatelům kraje. To rozhodně není všude pravidlem, protože kvůli suchu vyschly
mnohé zdroje. Proto vítám projekty na napojení všech obcí na páteřní vodovody. Velkým problémem je i přemrštěná cena vody
způsobená nesmyslnou privatizací vodáren
v 90. letech, proto by mělo smysl vykoupit je
kraji, aby byla kvalita i cena pod kontrolou.
 Nebojíte se, že epidemie tato témata
přehluší a voliče nebudou zajímat?
Volby jsou jedním z nejdůležitějších témat
i tak. ČSSD vyslala do boje o křesla v krajích
i v Senátu skvělé kandidáty, kteří voliče zaujmou. Do krajských zastupitelstev jsme vedle zkušených matadorů na kandidátkách
nabídli zkušené místní politiky a respektované osobnosti z regionu. Nabízíme zkušenosti, ale i energii kandidátů, kteří jdou
do voleb poprvé.

Legendární Hotel Imperial otevřel
své brány jedinečnou reopening party
V pátek 31.července otevřel
své brány tento legendární hotel jedinečnou reopening party spojenou s grilováním na hotelové terase a tenisovým turnajem hvězd následující den za
podpory sponzorů - ČEZ ESCO
a.s, AUTA SUPER, MĚSTO KARLOVY VARY, REAL TOP Praha,
FIT4YOU, Pilsner Urquell, Grand
Casino Aš , DK Chemon

LEGENDÁRNÍ / LEGENDARY

HOTEL IMPERIAL

STYLOVÝ HOSTITEL S TRA DICÍ OD ROKU 1912
HOSPITALITY AND STYLE WITH THE TRA DITION SINCE 1912

TENISOVÝ TURNAJ HVĚZD
31.07. - 01.08.2020

TENISOVÝ TURNAJ HVĚZD
31.07. - 01.08.2020
DĚKUJUME PARTNERŮM

• komfortní a stylové prostředí

• comfortable and stylish environment

• zážitková gastronomie

• exceptional gastronomic experience

• profesionální servis

• professional services

• unikátní spa & wellness

• unique spa and wellness

• jedinečné přírodní léčivé zdroje

• unparalleled natural healing resources

• all-inclusive konzumace v hotelových restauracích

• all-inclusive consumption in hotel restaurants

Hotel Imperial, Karlovy Vary

• e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz • tel.: +420 353 203 113

www.spa-hotel-imperial.cz

Teplé počasí s většími srážkami přeje trávě
v příkopech kolem středočeských silnic
Častěji než v posledních letech středočeští silničáři kosí v letošním roce travní porosty v silničních příkopech podél silnic II. a III.
třídy, kterých mají ve své správě více než 8500 kilometrů.

SÚS

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

„V polovině července jsme ukončili první
kompletní seč silničních příkopů, o měsíc později jsme zahájili druhou seč. Mezi tím bylo samozřejmě třeba kosit mimo pořadí některé úseky posečené brzy
na jaře, dále nepřehledná místa v zatáčkách a podobně. Vždy rozhoduje zajištění bezpečnosti silničního provozu,“ uve-

dl Tomáš Račák, provozní náměstek
ředitele Krajské správy a údržby Středočeského kraje.
Středočeští silničáři tak utratí každoročně jen za kosení travních porostů zhruba 110 milionů korun. Práce
pro ně zajišťují soukromé společnosti na základě uzavřených smluv o dílo na zajištění běžné a zimní údržby.
Pořadí kosení travních porostů se řídí
několika faktory. Rychleji roste tráva
například v lokalitách, kde je do pří-

kopů svedena voda z polí a hlavně
z lesů. To je nešvar, se kterým se silničáři potýkají poměrně často. Silniční
příkop je totiž správně určen výlučně
pro odvod vody ze silnice a podle toho je také objemově dimenzován. Profil příkopu tak zůstává bezpečný pro
účastníky silničního provozu například při nehodách. Mnoho lidí je ale
přesvědčených, že silniční příkop má
odvádět vodu z celého okolí včetně
střech, dvorů a dalších zpevněných
ploch a podle toho se chovají.
Ne všude mohou silničáři použít pro
kosení trávy techniku. Některé úseky je třeba kosit křovinořezy ne-

bo speciálními sekačkami, jako třeba pod svodidly nebo kolem směrových sloupků. „Ručně je třeba kosit
trávu podél skal. Takových silnic zejména v chráněných krajinných oblastech
máme desítky kilometrů. Kolem Svatého Jana pod Skalou, Karlštejna, Srbska
i jinde je tak kosení travních porostů
komplikované z hlediska zajištění bezpečnosti pracovníků,“ vysvětlil Bohumil Taraba, vedoucí provozu kladenské oblasti KSÚS Středočeského kraje. Podle jeho slov jsou silnice v těchto regionech často úzké a turistické
sezoně je zde silný provoz nejen vozidel, ale i cyklistů.

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník
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Sliby k volbám patří

Jiří
Běhounek

Zadavatel ČSSD

Post hejtmana kraje Vysočina obhájil již dvakrát
a tento podzim se pokusí znovu zvítězit
v krajských volbách jako lídr kandidátky ČSSD.
Ortoped, kterému se nedá vytknout dlouholetá
zkušenost nejen z vedení kraje, ale ani z Poslanecké
sněmovny, věří, že vše záleží na dobré paměti
voličů. Jen tak je vidět, kdo mění slova v činy.
 Vysočina je region, který pohledem z venku vypadá, že mu nic nechybí. Tedy kromě hotové D1, což je
takový evergreen. Co je podle vás třeba pro Vysočinu teď udělat?
Tenhle rok ukazuje, že je nejdůležitější
nadále udržovat soudržnost a pochopení, a to platí jistě i pro Vysočinu. Musíme držet pospolu a pomáhat si. Razím heslo, že je na všech úrovních pro
náš region zapotřebí pracovat. Není to
o jednom člověku, či jednom rozhodnutí, ale o komplexní spolupráci všech.
To je také můj úkol v pozici hejtmana,
vyjednávat tuto spolupráci.

 Jeden z velkých problémů kraje je
nyní další vlna šíření koronaviru. Dovede si váš kraj s rostoucím počtem
nakažených poradit?
Jarní vlna nás hodně poučila a ukázala slabá místa, se kterými se potýkala
celá republika. Když to jednoduše shrnu, tak od samého začátku jsme všichni dělali a stále děláme, co je v našich
silách. A já pevně věřím, že to společně zvládneme.
 Zmiňujete poučení, máte na mysli
nějaké konkrétní?
Poučení je jednoduché, tak jako v mnoha jiných situacích – nejlepší je spolé-

hat se sám na sebe a podle toho pracovat. Tím ale nemyslím, že jsme v tom
každý sám. Ale že jako kraj musíme
být maximálně soběstační.
 Takže necítíte podporu od centrálních orgánů?
Osobně bych uvítal větší informovanost a koordinaci jednotlivých kroků.
 Součástí každé předvolební kampaně je, že politici slibují. Nepřijde vám,
že se stále zvyšuje velikost slibů?
Je jenom na voličích, jak dlouhou mají
paměť. Věřím, že nezapomínají na to,
co se slibuje a následně skutečně realizuje. Slibům během voleb asi není
možno zabránit, já si ale za tím, co slibuji, pevně stojím.
 Loni katastrofální sucho a kůrovec.
Letos jsou obě témata jakoby stranou
pozornosti, protože všichni řeší koronavirus. Nemáte pocit, že v poslední
době čelíme stále zásadnějším problémům spojeným se životním prostředím? A máte z pozice hejtmana
šanci tyto věci nějak aktivně řešit?

Řešíme to, co jsme si jako společnost sami způsobili. V tomhle ohledu jsme na vině vlastně my všichni
a nelze házet vinu na nikoho konkrétního. Je ale evidentní, že se jako společnost k tomu stavíme konstruktivně a věci řešíme. My jako
Češi v tomhle patříme myslím k těm
uvědomělejším. Co se konkrétně sucha a kůrovce týče, situaci v kraji
rozhodně nepodceňujeme a snažíme se jí řešit komplexně v kooperaci se všemi zainteresovanými stranami. Z pozice hejtmana se snažím jednat s jednotlivými ministerstvy, správou povodí i dalšími kraji,
aby bylo možné vývoj situace aktivně ovlivňovat. Jeden kraj situaci nezvrátí.
 Jedním z problémů je vylidňování
menších obcí. Často to souvisí s tím,
že tam nejsou obchody, restaurace
a nefunguje ani příliš hromadná doprava. Je vůbec v silách hejtmana to
změnit?

Samozřejmě že není. Jde o celorepublikový trend. Ale je v našich silách usilovat o zkvalitnění životních podmínek na vesnicích natolik, aby se takový
trend zpomalil a někde i zvrátil. Snažíme se všemožnými stimuly co nejvíce mladých lidí v kraji udržet. Investujeme do infrastruktury a podporujeme
spolky, které vrací na venkov kulturní
a sportovní vyžití.
 Vy jste hodně v kontaktu s místními lidmi. Kdybych vás poprosila
o tři tipy na výlet na Vysočinu nebo na akce, které se tu konají, které
byste mi dal?
Není to snadný úkol, každý kout Vysočiny má své kouzlo a každého oslovuje něco jiného. Osobně mám rád přírodu kolem Křemešníku, ale doporučit
mohu i nové expozice hradu Roštejn,
či Muzeum Vysočiny v Třebíči. Nezapomenutelné kouzlo pak má řada tradičních hudebních festivalů, kterým však
letošní epidemiologická situace zrovna nepřála.

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení
www
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„ČEZ mi dodal
fotovoltaiku na klíč“
Chtěl jsem doma udělat fotovoltaiku, ale myslel
jsem si, že to bude složitý. Ale nebylo. ČEZ za mě
vyběhal všechny papíry a povolení, namontovali
to a zařídili mi i dotaci. Jsem nadšenej.

371 100 351
www.cez.cz
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Salon Evropy v Teplicích
Ano, tak se počátkem 19. století lázeňskému městu Teplice přezdívalo a titul se vrací. Největší módní přehlídka v rámci České republiky se letos 22. srpna konala na kolonádě
u zdejšího domu kultury. Již 4. ročník
projektu Czech Fashion Week uspořádala společnost European Press Holding za přispění řady partnerů
a nadšeným divákům, mezi kterými
usedli i velvyslanci 13 zemí, přinesly
krásnou společenskou událost.

Alice Abraham a její kolekce pro Teplice s názvem 777.

Někteří návrháři se setkali s vedením města Teplice již v předvečer svátku módy
v kanceláři primátora Hynka Hanzy. Setkání to bylo milé a neformální. Hosté odcházeli s dobrou náladou a drobnými upomínkovými předměty na město módy.

Jiří Moravec a jeho kolekce Nový styl

Tvorbu jedenácti tuzemských i zahraničních návrhářů Olgy Rusakove,
Nadi Moravcové, Liliany Augustinové, svatebního salonu Delta Petry Vyoralové, Gabriely Giotto, luxusního
spodního prádla Werso Jiřiny Matoušové, Jiřího Moravce, Luďka Hanáka,
Jitky Klett, Alice Abraham a Osmanyho Laffity předvedla třicítka předních českých modelek. Celý maratón
online přenášel server idnes.cz, reportáž natočila a odvysílala TV Prima a v pohotovosti byli i četní fotografové a influenceři.
Pro nedostatek místa v novinách
přibližujeme ukázky z tvorby našich „želízek v ohni“, tedy návrhářů z Teplic: Nadi Moravcové, Alice
Abraham a Jiřího Moravce. Maratónem módy provázel Karel Kašák, scénu navrhl David Altner, produkce se
ujal umělecký ředitel pořadatele Jiří
Morštadt. Zveřejněné snímky pořídil
Daniel Šeiner.

Alice Abraham, šaty jako z pavučinky.

Rodačka z Teplic Alice Abraham přivezla domů krásnou kolekci.

Naďa Moravcová Jít s lehkostí.

Corpus
delicious
ČESKÉ REPUBLIKY
Corpussi jejich podpory
Děkujeme všem partnerům letošního ročníku módní show Czech Fashion Week Teplice 2020 a vážíme
delicious

Jiří Moravec a Nový styl

Jiří Moravec a Nový styl

Naďa Moravcová Jít s lehkostí

Naďa Moravcová a její kolekce pro roky 2020 a 2021 Jít s lehkostí
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Nejnovější trend dveřního kování
Možnosti výběru funkčních bytových doplňků jsou nepřeberné,
dveřní a okenní kování pochopitelně nejsou výjimkou. Ačkoliv nás
designové trendy posledních let neomylně směřují k designové
čistotě a minimalismu, stále je řada našich interiérů tradičních nebo třeba rustikálních. Nenechte se zmýlit, správnou volbou dveřního kování můžeme podtrhnout design celé domácnosti, navíc
kliky bereme do ruky několikrát denně, kvalita, tvar a povrch jsou
tedy v případě dveřního kování skutečně důležité.
 Jaké kliky ale vybrat, pokud nás zajímají aktuální trendy?
„Plastové kliky prošly klinickou smrtí již
před lety, nyní vidíme odklon i od puristických hranatých tvarů“, říká Kristina
Boda, ředitelka firmy Cobra, největší-

ho českého distributora dveřních kování. „Jasným trendem jsou nadčasově
minimalistické oblé tvary vhodné zejména do moderních interiérů.“ Dnešní doba klade důraz na funkčnost - jednoduchost a přímé linky se promítají ne-

Desítky radlic a tisíce tun
soli mají středočeští silničáři
Přípravy na zimní údržbu silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji jsou v plném proudu. Silničáři mají ve své péči zhruba 8 600 kilometrů, nejzatíženější silniční sítě, kterou užívají velké dopravní firmy, autobusové společnosti a ostatní motoristická veřejnost. Pro
zimní údržbu jsou připraveny desítky sypačů a další techniky.

SÚS

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
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„Pro nadcházející zimní údržbu je připraveno na 160 sypačů a v případě potřeby můžeme aktivovat zhruba stejný
počet traktorových radlic. Kontrolujeme
samozřejmě i dostatečné množství posypového materiálu. Na začátku zimy tak
bude ve skladech více než 36 tisíc tun soli a zhruba 68 tisíc tun inertního materiálu, především drtě,“ uvedl Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
V případě potřeby jsou firmy, které pro KSÚS Středočeského kraje zimní údržbu smluvně zajišťují, připraveny posypový materiál včas doplnit. Díky přípravě se silničáři zatím nesetkali
s vážnějšími problémy, kdy by museli uzavírat silnice kvůli nesjízdnosti.
Přesto se potýkají se stížnostmi, kdy
veřejnost například odmítá akceptovat
zimní údržbu bez chemického posypu.
Je to způsobeno i vyšší zatížeností silnic. „Příkladem může být silnic II/115
mezi Hostomicemi a Svinařemi v okrese Chřibská
Beroun. Tento úsek ošetřujeme inertním materiálem a na jeho obou koncích

začíná chemicky ošetřovaná silnice,“ řekl Tomáš Račák, provozní náměstek ředitele KSÚS Středočeského kraje. Podle jeho slov je rozdíl v obou technologiích výrazný a člověk, který nezná
okolnosti, je přesvědčen, že se silnice
z Hostomic do Svinař neudržuje. Úsek
bez chemického ošetření přitom vznikl na základě iniciativy Obce Skuhrov,
která z důvodu ochrany vodních zdrojů požádala o posyp inertním materiálem. Stále častěji se ale obce domáhají i opačné změny, tedy údržby chemickými materiály. „Na Hořovicku v okrese
Beroun budeme již druhým rokem ošetřovat dvě lokality solankou, a to za přísně stanovených podmínek a pomocí řízeného dávkování. Kontrolní rozbory vody
v tamních ochranných pásmech vodních
zdrojů jsou ale v pořádku,“ doplnil náměstek ředitele Tomáš Račák.
Situaci na středočeských silnicích monitorují dispečinky Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje,
které přímo řídí 28 dispečerských pracovišť jednotlivých dodavatelských firem, které zajišťují zimní údržbu. Stav
silnic hlídají nejen dispečeři na dispečincích a provozní cestmistři, ale i další pracovníci v terénu.

jen do architektury, ale i do designu interiérů. Nové modely dveřních kování
nejsou tak zdobné, jako kliky rustikální, je ale zřejmé, že dnešní kliky jsou
více funkční, uživatelský příjemnější a hlavně - hodí se do dnešních domácností. „Víte, co je skvělé? Když při
zařizování bytu sladíte druh dveřního
kování s okenním, případně i s barvou
kovových součástí bytu, třeba částí lustrů. Podle toho vždycky poznáte, že majitel bytu nebo bytový designér postupovali s rozmyslem“, dodává Kristina Boda.
 Na co si při výběru dát pozor?
Při výběru dveřního kování se však

nesmíme nechat pouze okouzlit designem, do rozhodování musíme zapojit i rozum. Důvod je zřejmý - ergonomie kliky. „Při výběru buďte nároční
na ergonomii kliky - příjemný povrch,
minimum ostrých hran. Úchop kliky se
nedá nijak ošálit, nepříjemný pocit ostrých hran nebo nekvalitních materiálů se
nedá nijak ospravedlnit. Dotyk s klikou je
fyzický, dveře otevíráme během dne mockrát“, říká Kristina Boda z Cobry. „Pokud je klika příliš malá nebo nekvalitní, jistě si to uvědomíte. Zkuste si třeba
vzpomenout na plastové kliky k panelákovým dveřím z osmdesátých let - ostré

hrany, špatně odstraněné přetoky ve spoji. Vzpomínáte?“
 Kde vybrat správnou kliku?
Základní nabídku dveřních kování najdete v každém seriózním hobby marketu. Proč ale nenakoupit z pohodlí domova, navíc s možností vybírat z mnohem širší nabídky, než může běžný
hobby market představit? V eshopu
www.matekliku.cz najdete kompletní nabídku dveřních a okenních kování, madel a řady dalších doplňků a budete moci utéct od unifikovaných řešení a dotáhnout styl vašeho interiéru
do dokonalosti.

EUROPEAN INSTITUTE byl hlavním

partnerem ankety SLOVENKA ROKU 2020
Historická budova Slovenského národního divadla v Bratislavě se stala dějištěm již 12. ročníku
prestižní čtenářské ankety SLOVENKA ROKU 2020, kterou organizoval časopis Slovenka v přímém přenosu státní televize RTVS. Záštitu nad tímto ročníkem ankety převzala prezidentka
Slovenské republiky Zuzana Čaputová.
Během přímého přenosu si sošku odneslo dvanáct výjimečných Slovenek
nominovaných v jednotlivých kategoriích, přičemž jedné z nich udělila porota i titul Absolutní Slovenka roku. Velkým překvapením pro samotné dámy
byla dvě výjimečná ocenění za celoži-

votní přínos pro Slovensko. V exkluzivní televizní premiéře se představila i titulní skladba k filmu Perinbaba a dva
světy, ke které text a hudbu napsal Miroslav Žbirka a režisér Juraj Jakubisko
připravil unikátní videoklip. V hlavní
kategorii Vzdělávání zvítězila ředitel-

ka Art Academy z Popradu Mgr. Tatiana
Husárová, která získala poukaz na prestižní postgraduální manažerské studium MBA, MPA, MPH a LL.M. v hodnotě
4800 EUR. Mimořádné ocenění získaly
herečka Zdena Studénková a epidemio(od dop.)
ložka Zuzana Krištúfková. 

Lidé na severu Čech se sucha
obávat nemusejí
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obyvatele měst a obcí v řadě lokalit Ústeckého i Libereckého kraje. Ti obyvatelé severu Čech, kteří jsou na území působnosti
Severočeské vodárenské společnosti a jejího provozovatele, ale žádné obavy mít nemusejí. Podle slov mluvčího SVS Maria
Böhmeho nemohla distribuční systém zaskočit ani současná dlouhotrvající suchá období.
Jsou povrchové nádrže v Krušných a Jizerských horách, sloužící k zásobování vodou, dostatečně naplněné?
Povrchové nádrže jsou zaplněné z 85 procent a výše, takže
u nás na severu není důvod k obavám.
Řada měst již musela sáhnout k zákazu odběru povrchových
vod z menších i větších vodních toků. Pociťuje SVS v tomto
směru nějaké problémy?
Problémy s odběrem povrchové vody nyní nemáme. Dodávka vody je v rámci celého území plynulá. V případě lokálních
zdrojů a jejich dočasně snížené vydatnosti se tato situace
řeší zavezením vody do vodojemu tak, že to koncový zákazník nepozná – voda z kohoutku mu stále teče. V regionech,
které zásobujeme, zatím neevidujeme obec, ve které by
byl vydán zákaz. Vydání zákazu je vždy v kompetenci obce
a týká se odběru povrchových vod pro účely zalévání zahrady, napouštění bazénů a podobně. Nesouvisí s odběrem
pitné vody z veřejného vodovodu.
Spotřeba vody se u nás v posledních letech pohybovala na
osobu a den kolem 90 litrů. Jak je tomu dnes?
V domácnostech je v posledních letech situace poměrně stabilní, spotřeba se pohybuje mezi 88 až 92 litry na osobu a den.
Poslední dva roky se kvůli velmi suchým obdobím nacházela
u horní hodnoty, tedy 92 litrů. Letos očekáváme, že se vrátí
zhruba na 90 až 91 litrů. Mezi evropskými státy máme jednu
z nejmenších spotřeb, ve Spojených státech dosahuje průměrná spotřeba i trojnásobku.

Je k dispozici dostatek cisteren například na zavážení vodojemů v obcích?
Ano, techniky máme dost a náhradní zásobování stíháme.
Které jsou nejvýznamnější vodní zdroje na severu Čech?
Jde zejména o povrchové nádrže Krušných a Jizerských
hor. V Krušných horách jsou to vodní díla Přísečnice,
Fláje, Křimov a Kamenička, dále Chřibská v Lužických horách,
v Jizerských horách nádrže Josefův Důl a Souš. Také jsou to
významné podzemní zdroje vody v oblasti Litoměřicka, Českolipska, Děčínska a v oblasti Liberec-jih.
Jsou v budoucích letech v plánu investice do vodní infrastruktury, které by navýšily kapacitu povrchových zásob?
Je třeba si uvědomit, že zásoby vody primárně řeší stát. SVS
si takzvanou surovou vodu k výrobě vody pitné od státu kupuje.
SVS průběžně monitoruje stav a kapacitu vodních zdrojů. Na
území působnosti SVS, tedy v Ústeckém a ve větší části Libereckého kraje, tvoří cca 42 procent zdroje podzemní (prameniště, zářezy, vrty) a 58 procent zdroje povrchové (nádrže, údolní přehrady). Stává se tak, že některé lokální podzemní zdroje
pitné vody v průběhu času mění svoje parametry, ať už je to
vydatnost, nebo některé kvalitativní parametry (s ohledem na
mělkost a vliv například zemědělské činnosti). V tu chvíli se
tak bavíme o investicích SVS.

Podnikatelský záměr SVS sleduje jeden z cílů, kterým je plnění
legislativních podmínek pro pitnou vodu, a investice směruje
převážně do modernizace a zkapacitnění úpraven vod, do zajištění nevyhovujících zdrojů pitné vody, do rekonstrukcí vodojemů. Důležité jsou také investice do vodárenských systémů,
kam aktuálně patří například rekonstrukce významného přivaděče pitné vody z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad
Labem, který zásobuje téměř 110 tisíc obyvatel.
Co se finančního objemu týče, pro rok 2020 je vyčleněno cca
16 milionů korun na náhradu nevyhovujících zdrojů pitné vody,
cca 176 milionů korun na modernizaci úpraven vod, deset milionů korun na rekonstrukci vodních zdrojů a 37 milionů korun
na rekonstrukci vodojemů. V širším horizontu podnikatelský
záměr počítá v období 2021 až 2025 s investicemi do zajištění
pitné vody ve výši bezmála dvou miliard korun.
V uvedené částce však není započítáno řešení zajištění pitné vody na území Libereckého kraje, a to konkrétně pro území
Hrádecka, Chrastavska a Frýdlantského výběžku. V této lokalitě
se připravujeme na dopady těžby polského dolu Turów. Vycházíme z naší studie, která hovoří o ohrožení zásobování pitnou
vodou asi 30 tisíc obyvatel postižené lokality. Přesné údaje k finančním nákladům vzejdou až z projektové dokumentace, orientačně se náklady pro celou dotčenou oblast pohybují ve výši 2,136
miliardy korun. Na naši část území by připadaly náklady ve výši
zhruba 800 milionů korun.
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ZADAVATEL A ZPRACOVATEL: ČSSD

POJĎTE
VOLIT!
2.—3. ŘÍJNA

Na ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka
je spoleh. Svým rozhodným chováním vyřešil
jarní krizi koronaviru. Nyní má na starost
organizaci voleb. A garantuje, že až půjdete
volit, tak se nemusíte bát, že byste se mohli
nakazit koronavirem.

U voleb bude desinfekce, roušky,
komise bude hlídat dodržování 2 m. rozestupů, komisaři
budou mít roušku. Lidi

v karanténě budou

moci hlasovat na speciálních stanovištích.
Volby budou bezpečné. Pojďme světu
dokázat, že nás koronavirus nezlomil.
I VÁŠ HLAS MŮŽE ROZHODNOUT
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_metropol.indd 1

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Štefánikova 753/42, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 775 854 192 ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@e-metropol.eu, 18/09/2020 13:42
redakce@e-metropol.eu, inzerce: inzerce@e-metropol.eu, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@e-metropol.eu, www.e-metropol.eu.
Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

