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Vláda ODS a ANO
znamená konec
sociálních jistot
a výprodej
státního majetku
 ČSSD ve své kampani varuje před
koalicí ANO a ODS. Proč? Vždyť vy sedíte s ANO ve vládě už 8 let.
Díky působení ČSSD ve vládě s ANO
se nám podařilo výrazně zlepšit kvalitu a nabídku veřejných služeb. Stát začal lidem poskytovat nové sociální jistoty. Hrazení nemocenské i v prvních třech
dnech nemoci, zastropování odchodu
do důchodu na 65 letech nebo výrazné
navýšení důchodů jsme ve vládě prosadili často proti vůli ANO. My jsme celou
dobu věděli, proč v té vládě zůstáváme
a uměli jsme si naše priority prosadit.
Nebezpečí vidím v tom, že ANO nereprezentuje jasné hodnoty a nemá žádnou
programovou hranici, která by pro ně
byla nepřekročitelná. ANO s ODS bez
mrknutí oka zruší vše, co sociální demokracie ve vládě za 4 roky proti vůli ANO
prosadila. A stejně tak dotáhnou do konce plány, které jsme jim 4 roky blokovali
- privatizaci zdravotnictví, státních podniků jako jsou České dráhy nebo Česká
pošta. ANO a ODS se velmi rychle domluví na zpoplatnění veřejných služeb
a zvyšování daní.

 ODS i ostatní lídři SPOLU ale spojení s Babišem odmítají.
Jistě, ale pak si přečtete rozhovor
s místopředsedou ODS Vondrou, který koalici s ANO bez Babiše rozhodně nevyloučil. Starosta Prahy 6 Kolář z TOP 09, který kandiduje v Praze, říká, že si nechce zavírat dveře k ANO. A pak máte představitele
ANO, jako hejtmana Vondráka, kteří
si přímo notují, jak chtějí po volbách
s ODS vládnout. U ODS je to jako s jejich programem - neříkají vám celou
pravdu. 9. října se ale budou všichni
divit a bude pozdě říkat: „Měl jsem
volit ČSSD!"
 Pořád nerozumím, proč vidíte takové nebezpečí pro občany ve vládě
ANO a ODS, když ANO s vámi prosazuje sociální politiku.
A přesně v tom to je! ANO prosazuje sociální program jenom proto, že
mu sociální demokracie drží pomyslně kudlu pod krkem. Andrej Babiše neměl před 4 lety jinou možnost, než přistoupit na kompromis

s ČSSD. Kompromis na vládě s ODS
bude znamenat, že propustí 13%
státních zaměstnanců. Deficit rozpočtu zalátají zvýšením DPH na potraviny a věci denní potřeby a tím
je zdraží všem, včetně důchodců,
mladým rodinám nebo pracujícím,
z kterých více jak polovina vydělává méně jak 30 tisíc hrubého měsíčně. Kandidát na ministra financí ODS, resp. SPOLU Zbyněk Stanjura už jasně říká, že po volbách střelí
Českou poštu a České dráhy na burze. A tím chutě ODS určitě neskončí. Můžeme čekat, že další rozprodej
by se týkal veřejného zdravotnictví
a nemocnic.
 Mluvíte dost o ostatních. Jak chce
ale ČSSD garantovat sociální jistoty
v době rekordních deficitů?
Posílíme veřejné služby a garanci sociálních jistot zvýšením daní velkým
nadnárodním firmám, bankám a digitálním gigantům, které odvádějí každý
rok 300 miliard korun svým zahraničním matkám.
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Litoměřická nemocnice pořídila pro zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců svých
vybavení v hodnotě přes půl miliónu korun
Ke svému konci dospěla dotace s názvem „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“, kterou čerpala Krajská zdravotní, a.s. –
Nemocnice Litoměřice, o.z.
od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za přidělené finance
ve výši 678 tisíc korun nemocnice nakoupila vybavení zvyšující pohodlí pro práci zdravotníků.

„Nejvíce bylo nakoupeno šatních skříněk,
a to 200 kusů. Tato položka činila takřka
půl miliónu korun z celkové dotace,“ seznámil Radek Lončák, ředitel zdravotní
péče, o.z. a doplnil, že z tohoto programu byly rovněž pořízeny dvě kuchyňské linky, které směřovaly na sesterny
dětského oddělení, 17 kancelářských
židlí v hodnotě přes 80 tisíc korun a devět křesel na denní místnosti zaměstnanců v hodnotě 40 tisíc korun.
Dotace Krajského úřadu Ústeckého
kraje čerpá litoměřická nemocnice ne-

Zlatý erb zná vítěze

Ceny vítězům 23. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb
2021 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí byly v úterý 14. září předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Diplomy a ceny předal
soutěžícím hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

V roce 2021 se do soutěže přihlásil velký počet měst a obcí z Ústeckého kraje, soutěžilo 12 obcí a 12 měst. V kategorii elektronická služba porota posuzovala 7 projektů.
Do soutěže se v tomto roce opět přihlásilo všech 14 krajů, soutěžící tak mohou
načerpat zkušenosti a podněty z velkého počtu přihlášených webových stránek. Účast v soutěži je pro města a obce zdarma, díky hodnocení porotců pracovníci, kteří mají na starosti webové

stránky, mohou získat informaci, zda
jejich web splňuje legislativní požadavky a je uživatelsky vstřícný pro občany.
Na webových stránkách soutěže jsou
zveřejněna hodnotící kritéria vypracovaná ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra a jsou využívána jako významná
metodická pomůcka pro tvůrce i uživatele webových stránek.
Do celostátního kola postoupily město
Bílina, obce Tisá a Velemín v kategorii
(od dop.)
Elektronická služba.

Zájem USA o Ústecký kraj

přetržitě již od roku 2014. Nejprve byly tyto prostředky určeny pro zvyšování komfortů pacientů, od roku 2019

jsou Ústeckým krajem dotačními projekty podporováni i zaměstnanci ne(nk)
mocnic.

Ústecký kraj navštívil tajemník pro záležitosti životního prostředí a udržitelnosti amerického velvyslanectví v ČR Heath Cox, který společně s krajskou radní Ivou Dvořákovou, ústeckým primátorem Petrem Nedvědickým, ředitelem Inovačního centra v Ústí
nad Labem Martinem Matou a zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
jednal o transformaci a restrukturalizaci Ústeckého kraje. Během schůzky byl hostovi
v obecném měřítku představen ústecký region. Zásadním tématem jednání byly možnosti transformace a restrukturalizace Ústeckého kraje po těžbě uhlí. Všechny strany
se shodly na tom, že hlavní roli v přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku hrají vodík a vodíkové technologie.
(od dop.)

www.byznysvcesku.cz

Brzy o nás
i uslyšíte.
(Nejen) ekonomické zpravodajství nás baví

Naši skvěle fungující ﬁrmu postihla covidová opatření. Co teď,
když nám právě kvůli loňským výsledkům banka nepůjčí?
Na rozjetý development nám banka půjčí 60 %.
Kde vezmeme tak rychle těch zbývajících čtyřicet,
abychom o ten skvělý byznys nepřišli?

Mám skvělé know-how, tým, zázemí a už
i spoustu budoucích zákazníků. Moje ﬁrma
však nemá historii, tak mi úvěr nedali!

V bance mi pro můj záměr slíbili úvěr do 24 hodin. Už 3 měsíce dokládám nějaké dokumenty a byznys mi stojí!

inzerce

INVESTIČNÍ CROWDFUNDING. SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI FIRMU.
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Nejlepší zlepšovatel
V závodě Knaufinsulation v Krupce mají letitou tradici při vyhlašování nejlepších zlepšovatelů. Realizace některých nápadů totiž zjednodušuje výrobní procesy a má i nezanedbatelný
ekonomický přínos.

K těm nejaktivnějším patří již několik
let operátor Petr Bohuslav. Absolvent
Střední průmyslové školy stavební
chodí po provoze od samotného počátku vzniku závodu v roce 2006 a pozorně se dívá kolem sebe. Přemýšlí
o tom, co se stane, když… Své nápady si nenechává pro sebe, sdílí je s kolegy, kteří k němu mají velkou důvěru,
učí se od něj, aby mohli štafetu „zlepšováků“ jednou převzít. Petr Bohuslav
je pro ně vzorem a pro firmu jako takovou vítaným pomocníkem při rozběhu nových závodů po celém svě-

tě. Při rozjezdu linek byl v Malajsii,
v Rusku za polárním kruhem, v Turecku, Belgii a dalších zemích.
Jeho pobyt v zahraničí byl také důvodem, proč se nemohl zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků ankety
Osobnost roku 2020 Ústeckého kraje,
kam byl v kategorii podnikání a management nominován. Pořadatelé mu to
vynahradili alespoň po návratu, když
mu ocenění – stříbrného českého lva
a diplom – předala šéfredaktorka Metropolu Ladislava Richterová. Dodatečně blahopřejeme! Text a foto: redakce

V Ústeckém kraji bude mít nárok na třetí dávku vakcíny

proti nemoci COVID-19 zatím přes čtyři sta tisíc lidí

Na přeočkování vakcínou proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji bude mít zatím do dubna 2022 nárok
celkem 403 633 osob. Podle Rady vlády pro zdravotní rizika je podmínkou pro přijetí třetí dávky 8 měsíců od dokončeného očkování (horní časová lhůta není omezena), s doporučením využít možnost dodatečné dávky pro věkovou skupinu 60+, zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách a chronicky
nemocné, jako jsou pacienti po transplantacích či s pneumologickými onemocněními.

„Očkovacími látkami pro přeočkování
jsou vakcíny mRNA, tedy Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Očkovaní jednou z mRNA vakcín během původního očkování by měli ideálně být očkování stejnou mRNA vakcínou, ale není
podmínkou. Očkovaní vektorovými vakcínami Janssen a Vaxzevria budou přeočkováni dostupnou mRNA vakcínou.
Ministerstvo zdravotnictví vydá
rozhodnutí zákona o léčivech,
kterým dovolí očkování dodatečnou dávkou,“ sdělil Ing. Petr Severa, krajský koordinátor
očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že informaci zaslal i všem
předsedům okresních Sdružení praktických lékařů v Ústeckém kraji. „Doposud
zajišťuje provoz většiny očkovacích míst
v Ústeckém kraji personál nemocnic Krajské zdravotní,“ dodal Ing. Severa.
Přeočkování osob zejména z rizikových skupin a zdravotnických pracov-

Nový očkovací autobus měl premiéru při akci na výstavišti v Lounech. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

níků je v Ústeckém kraji naplánováno
zatím do dubna příštího roku, přičemž
jeho zahájení je stanoveno celorepublikově na 20. září. Vzhledem k podmínce uplynutí minimálně osmi měsíců od přijetí poslední dávky připadá

největší možný počet adeptů na přeočkování vakcínou proti nemoci COVID-19, celkem 144 906, na únor 2022.
Např. v říjnu 2021 bude mít nárok
na třetí dávku necelých 10 000 osob.
Pokračují výjezdy mobilních týmů
Krajské zdravotní, a.s., za zájemci o očkování bez předchozí registrace. Kromě sanitek mají zdravotníci
k dispozici i očkovací autobus, který
měl premiéru první zářijovou sobotu
na výstavišti v Lounech. Vakcinaci zde
podstoupilo 56 lidí.
Více informací k vakcinaci proti
nemoci COVID-19 najdete
na www.kzcr.eu nebo
na www.kr-ustecky.cz.

Anketa: Jak vnímají mladí současnou politiku a co by změnili
Co si myslí mladí o politice? Abychom se to dozvěděli, zkusili jsme „přepadnout“
čtyřlístek mládenců, kteří se
za slunného odpoledne sešli na předzahrádce jedné restaurace. Byli jimi na fotografii zprava Antonín Stěpanovský, Radovan Gaudyn, Jan Růžička s dcerou Maruškou a Jiří
Skřivánek. Všichni jsou doma
v Ústeckém kraji.
 Proč se zajímáte o dění kolem sebe? Co vás k tomu přimělo?
• Jiří: Rád bych pomohl svým spoluobčanům v Děčíně, kde žiji a vidím
oblasti, kde je třeba mnohé udělat.
Jsem prorodinný typ a chci nejen
pro svoje, ale i ostatní děti, ale i seniory to nejlepší. A proto je nutné se
angažovat, tak to zkusím.
• Radovan: Mám rád věci ve vlastních rukou a chci ovlivnit svoji budoucnost. Zdá se mi, že současní politici aktuální problémy neřeší, vedou nepřetržitou kampaň na úkor
státního rozpočtu, proto jsem se
rozhodl kandidovat a v případě
úspěchu pomáhat měnit věci k lepšímu.
• Jan: Zajímám se o dění kolem sebe,
protože rád aktivně přispívám k tomu, aby bylo mé okolí lepší. Nebojím se práce ani nových výzev. Prostě chci, aby se nám, mým sousedům
i dalším generacím dařilo lépe.
• Antonín: Ústecký kraj je můj domov, a proto mi záleží na tom, kam
se bude jeho rozvoj dál ubírat. Je mi
blízká krajina jako taková a v péči o ni se dá dělat mnohem víc, než
jsme tomu svědky.
 Vyhovuje vám současná politika vládní garnitury? Co byste dělali jinak?
• Jan: Nelíbí se mi například rozpočtová neodpovědnost, která vede

nost, například stavbou vysokorychlostní tratě. Chybí mi taky snaha
regionálních politiků udržet mladé,
vzdělané lidi v kraji. V tomto ohledu jsme na chvostě v rámci republiky. A to už ani nemluvím o startovacích bytech pro mladou generaci. Přitom je Ústecký kraj místem,
kde jste za patnáct minut v přírodě,
u vody, nebo na horách, což nám pro
změnu zbytek republiky závidí.
• Jiří: Moje manželka je kantorka.
Stěžuje si, stejně jako řada jejích kolegů, na inkluzi. Z učitelů jsou teď
vychovatelé, nadanější žáky brzdí ti
pomalí, nejčastěji z vyloučených lokalit. Taky si myslím, že na středních školách pořád vyučujeme zbytečné obory, jejichž absolventi se
na trhu práce neuplatní.
• Jan: Ono už to tady zaznělo. Chybí byty pro mladé, aby mohli založit rodiny a zůstat v kraji. Nedaří se
ani efektivně bojovat s obchodníky s chudobou. Co se týče životního
prostředí, vadí mi plánovaná těžba
lithia na Cínovci. Neumím si představit novou hlubinnou těžbu v našich nádherných Krušných horách.
• Antonín: Přikláním se k radikální změně správy veřejných věcí. To
může v dobrém ovlivnit vnímání celé společnosti a přispět k celkovému
zlepšení klimatu.

k masivnímu zadlužování. Nesouhlasím ani s typy výdajů. Často peníze nejdou tam, kde jsou skutečně
potřeba. Moc mě mrzí, že současná
politika lidi spíš rozděluje, než spojuje.
• Radovan: Vládní rozhodnutí jsou
podle mého názoru chaotická, nikdo se v nich nevyzná. A stejně jako Honza nelibě nesu, že žijeme

na dluh. Přitom problémy narůstají,
jako příklad uvedu nedostupné bydlení nebo nedostatek lékařů v Ústeckém kraji.
• Jiří: Mně vadí, že se z politiky vytratila slušnost.
• Antonín: Stále se projednávají nové a nové zákony, kterým pak nikdo
nerozumí včetně zákonodárců samotných. Státní správa je zkostna-

tělá, v mnohých rezortech stále chybí potřebná digitalizace.
 Co byste konkrétně změnili v Ústeckém kraji s akcentem na mladou generaci a její budoucnost?
• Radovan: Stále víc zejména mladých lidí od nás z kraje jezdí za prací do Prahy. Pro ně by bylo potřeba výrazně zlepšit dopravní obsluž-

Všichni účastníci besedy se dále shodli na tom, že pokřivená je
i morální rovina společnosti a hodnotový systém. Zazněla kritická
slova na adresu současných zákonodárců. Mladí to vnímají svýma
očima a v dalších letech to skutečně nebudou mít lehké. Přimlouvám
se proto za to, aby dostali příležitost ke změně. Politika je koneckonců služba lidem, a to je třeba
nejen mít na paměti, ale především realizovat.
Za besedu poděkovala: L. Richterová
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Kvalitní zázemí pro terénní pracovníky pečovatelské služby
V Bílině byla v pondělí 13. září slavnostně otevřena nová přístavba pro Pečovatelskou službu. V budově, která zároveň slouží i jako
propojka dvou domů se soustředěnou pečovatelskou službou, budou mít terénní pracovníci své zázemí a bude v ní od příštího roku
sídlit i nová poradna pro pečující osoby.
Stavební práce na přístavbě začaly v loňském roce. Moderní prostory bude nyní
využívat patnáct terénních zaměstnanců Pečovatelské služby. Od ledna příštího
roku by tam měla začít fungovat i poradna pro pečující osoby, o kterou je v Bílině
velký zájem. „Pečující osoby se na nás stále obracejí s mnoha otázkami, dlouhodobě
mají problém vyznat se v nejrůznější legislativě, ale i v dalších věcech. Proto jsme se
rozhodli otevřít poradnu, kde budeme po-

skytovat poradenství jak v oblasti péče samotné, tak i v legislativě a navazujících sociálních službách,” nastínila další účel nové přístavby vedoucí Pečovatelské služby Markéta Kalivodová.
Přístavbu vybudovalo město Bílina celkem za více než třináct milionů korun,
přes čtyři miliony činila dotace získaná
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) díky Místní akční skupi(od dop.)
ně SERVISO, o. p. s. 

Nová přístavba byla financována pomocí dotace z IROP, 

Nové prostory pro podnikatele
v centru města a byznys dění
Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) otevírá nové prostory ICUK WORK SPACE v centru Ústí
nad Labem, které mají sloužit především pro potkávání se s podnikateli, ale také jako zázemí pro lidi na volné noze (freelancery). Prostory slavnostně otevřel ředitel ICUK Martin Mata společně se starostkou Bíliny Zuzanou Schwarz Bařtipánovou. Ta přestřihla pásku od zasedací místnosti, která se nese v duchu zmíněného města (na snímku).

„Dává velký smysl, že jako Inovační centrum, které má mnoho nástrojů pro podporu podnikatelů, budeme také provozovat prostory, kde se tito tvořiví lidé budou moci potkat. Těším se, až zde zorganizujeme workshopy pro ně!“, říká
ředitel ICUK, Martin Mata.
ICUK WORK SPACE je rozdělen do tzv.
dvou zón. Jedna slouží pro potkávání
se, networking a pořádání různých
událostí. Právě tento prostor si lze
pronajmout, pokud pořádáte menší událost (kapacita je max 30 lidí).
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Druhá sekce, která se nachází za velkou prosklenou stěnou, je uspořádána tak, aby se lidé zde mohli soustředit na práci. Vstup do tohoto prostoru je podmíněn pouze bezplatnou registrací. K dispozici je rychlá
wifi (bez ní to dnes nejde) a tiskárna, abyste si vaše pracovní podklady
mohli vytisknout a použít na jednání. A kvalitní kávu, která je pro práci
potřeba, zajistí kavárna, která se nachází hned vedle ICUK WORK SPACE.
Výhodou pro podnikatele je také fakt,

že prostory jsou ve stejné budově, kde
sídlí již zmíněný ICUK, ale i CzechInvest a TAČR. Tedy instituce, které pomáhají firmám s jejich růstem. Vše je
pod jednou střechou a podnikatelé tak
nemusí cestovat po celém městě.
Nové prostory najdete v sídle ICUK
v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem. Všechny potřebné informace,
včetně možnosti kontaktu o rezervaci prostoru najdete na webové stránce
www.space.icuk.cz/work-space/
(od dop.)


Foto: Jana Vitásková

Daniel Antala, 29 let...
Letos v zimě ho těžký úraz páteře
upoutal na lůžko. Osm týdnů strávil na jednotce intenzivní péče,
tři měsíce na spinální jednotce, teď je v Rehabilitačním
ústavu v Kladrubech, kde
prodělává nácvik soběstačnosti pro běžný život.
Pochopitelně se těší domů,
kde na něj čeká motor motivace – ani ne dvouletá dcerka Viktorka. Na ni myslí především, nic nevzdává a maká. Přesně neví, co ho čeká, ale snaží se brát všechno s nad-

hledem. Sám nikdy neváhal a pomohl
všude, kde bylo třeba a teď se mu to
vrací. Zjistil, že na všechno není sám a děkuje všem, kteří
na něj a jeho mladou rodinu myslí. Ví, že bude potřebovat invalidní vozík
a celou řadu kompenzačních pomůcek, na které nepřispívá stát, a tak je vděčný za každou podporu.
Do ní se může zapojit každý, kdo má
srdce na pravém místě na transparentním účtu 2902041783/2010.

Snímek je z nedávné doby, kdy pro něj členky Lions clubu Teplice Ladies uspořádaly dobročinný bazar. Osobně jim za to přijel poděkovat a předem děkuje
i dalším dárcům.
Text a foto: redakce

Zdeněk Matouš (ČSSD):

Nejsme žádné Rumunsko,
pro tuhle zemi jsme obětovali už dost
Zdeněk Matouš je současným
starostou Krupky. V nadcházejících volbách je lídrem ČSSD
v Ústeckém kraji a uchází se tak
o poslanecké křeslo. S jakým
programem jde do voleb? Kam
chce v příštích čtyřech letech
kraj posunout?
 Pokud byste měl vybrat téma, které je pro Ústecký kraj aktuálně nejpalčivější, jaké by to bylo?
Určitě je to zachování pracovních míst
po plánovaném útlumu těžby hnědého
uhlí a odstavování uhelných elektráren.
Jako starosta samozřejmě taky řeším
problematiku sociálně vyloučených lokalit. Roky se tu slibuje náprava, ale nic
se neděje. A pak sem jezdí politici z Prahy a kážou nám o tom, že jsme horší než
Rumunsko. Náš kraj dal této zemi víc než
jakýkoliv jiný. Teď je potřeba ty škody napravit a soustředit se na rozvoj prostřednictvím plánu obnovy z prostředků EU.
Stojíme na prahu velké změny. Ale nesmí
to pokazit „neználkové“ z Prahy.
 Nedostatek práce je na Ústecku
dlouhodobý problém, se kterým si
zatím neporadila žádná vláda. Ale
jak se ve světle stavu nezaměstnanosti díváte na plány koalice SPOLU
i premiéra Babiše přivézt do země asi
300 000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí?
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My tady nepotřebujeme žádné další
pracovníky ze zahraničí. Útlum těžby
uhlí bude pro hodně lidí v našem kraji
znamenat změnu práce. Kdyby se pá-

nové raději soustředili na to, aby tady lidé nebrali tak zoufale nízké platy.
U nás žije 30 tisíc lidí, kteří jezdí každý
den přes hranice pracovat do Němec-

věcí, které
ČSSD
zařídila

ka, kde mají za stejnou práci výrazně
vyšší platy. Není to proto, že tito lidé
by tady nechtěli pracovat, ale nikdo je
tu nechce zaplatit. Velké firmy si zvyk-
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ly, že Češi pracují za nízké mzdy a řada politiků by chtěla, aby to tak zůstalo navždy. S tím rozhodně nesouhlasíme. ČSSD poslední roky tlačila na růst
minimální mzdy, a vytvářela tak tlak
na růst mezd i v soukromém sektoru. A to se daří, teď je průměrná mzda
v ČR těsně pod 40 tisíc korun, ale to
je jen průměr. U nás v kraji berou lidé daleko méně peněz. Tohle se musí
změnit.
 ODS začíná hovořit o privatizaci
posledních strategických českých firem, jako je Česká pošta, České dráhy
nebo Budvar. Plánují i zavedení školného. Je to podle vás cesta?
Samozřejmě ani náhodou není. Podívejte se třeba na vodárenství. My tady máme část vodárenské společnosti
v rukou měst a obcí, ale část je privatizovaná. Teď se řeší, aby tento strategický obor měly zase pod plnou kontrolou právě obce. Je to prostě osvědčená praxe české pravice, že bez rozmyslu cokoliv prodají a když to přestane
vynášet, tak si to zase draze koupíme zpátky. Tohle odmítám a rozhodně proti tomu chci bojovat. A školné?
To je úplný úlet. My tady jako ČSSD roky bojujeme za bezplatné zdravotnictví a školství a oni by to teď všechno
nejraději zrušili. Rozprodat stát a ať si
lidé všechno zaplatí. To by se jim líbilo.
Já říkám jasné ne!

věcí, které
ČSSD ještě
zařídí

1. Rodičovskou navýšili

1. Nepřipustí snižování důchodů

2. Od roku 2014 zvýšili důchody

2. Konec pracující chudoby a platové

3. Zajistili peníze rodičům, kterým jejich

3. Sníží DPH na potraviny. Tvrdě půjdou

4. Nemocenská se znovu vyplácí

4. Nikdy nedovolí privatizaci

5. Platy učitelů zvedli o 12 654 korun.

5. Zákon o bydlení a 15 000 nových

o 80 tisíc Kč na 300 tisíc korun.
v průměru o 5 000 Kč.

partner neplatí výživné na děti.

od prvního dne.

Průměrný plat učitele je 44 200 Kč.

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD
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a zvýšení věku pro odchod do důchodu.

diskriminace žen a všech nad 50 let.
proti zdražování.

českého zdravotnictví.

obecních bytů každý rok.

Volte
08.09.2021 10:49 dop.
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Na severu Čech budovali
kanalizace už ve středověku
O TO, CO SE DĚJE S ODPADNÍMI VODAMI Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ, SE MNOHDY PŘÍLIŠ NESTARÁME. KANALIZACE
JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ A POKUD NĚKDO NAPOJEN NENÍ, MÁ DOMÁCÍ JÍMKU, NEBO DOMÁCÍ ČISTÍRNU
ODPADNÍCH VOD. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD SE ALE V NAŠEM REGIONU ŘEŠÍ VÍCE NEŽ 800 LET.

Archeologický průzkum prováděný zejména po roce 1990
v několika našich klášterech přinesl nové poznatky o vodovodních a kanalizačních systémech klášterních staveb.
Pozornost, která byla už od středověku v klášterech věnována hygienické problematice, značně převyšovala
míru obvyklou v jiných typech sídel. Archeologický průzkum shledává barokní klášterní kanalizace jako dokonale promyšlené a do dispozic budov pečlivě začleněné stavby, které musely být projektovány opravdovými
odborníky.
Třeba každý cisterciácký klášter představuje podobný
velmi promyšlený systém včetně respektování samočisticích procesů v rybníčcích. To platilo třeba pro klášter
v Oseku u Duchcova, který byl založen začátkem 13. století. Zásobovaný byl vodou z pramenných jímek a na
Oseckém potoce vznikl systém kaskády rybníčků.
Voda se rozváděla důmyslnými kanály se systémem hradítek. Splachovací záchody původně vypadaly tak, že pod
jakousi latrínou protékala žlabem voda, která nečistoty odnášela do sedimentačního rybníčku, ze kterého byly
občas vyklízeny husté kaly, odsazená voda šla dál do dalších rybníčků, kde nakonec byly i ryby. Vyčištěná voda
byla přepouštěna do okrasného rybníčku na terasách
opatské zahrady.
Na základě archeologických a speleologických průzkumů
podzemí různých klášterů zjišťujeme zajímavé poznatky o systému jejich zásobování užitkovou, případně i pitnou vodou a odvádění odpadních vod, který vytvářel
jednotnou, stavebně neoddělenou soustavu, doplněnou
ještě o štoly sloužící k ochraně zdiva proti zemní vlhkosti
a k větrání budov proudícím vzduchem.

Nálezem a dokumentací nejstaršího pánského záchodu se
může pyšnit město Most. Větší města i obce měly obvykle stokové sítě jen ve středu území, a to hlavně pro odvádění srážkových vod. Odvodňovací příkopy byly běžné
podél komunikací a sloužily obvykle i splaškovým vodám.
Žumpy nebo septiky byly jevem výjimečným.
Ještě v roce 1962 mělo v ústeckém okrese 20 obcí celkem 159 km kanalizace. Čistírny odpadních vod zde byly
jen čtyři. V okrese Děčín byly v šedesátých letech kanalizace jen ve 25 obcích ze 64, stoková síť měla 314 km a nebyla zde žádná čistička odpadních vod.
Město Litoměřice bylo ve středověku napojeno na Pokratický potok, který byl žlaby a potrubím přiveden na náměstí do kašny a přepad pak odváděl nečistoty do hradebního příkopu a do Labe. To byl tehdy zcela běžný
postup a Labe bylo všeobecně považováno za odpadní
stoku, která vzhledem k velké vodnosti všechno unese.

Dnes společnosti skupiny Severočeská voda spravují
v obou krajích na dvě stovky čistíren odpadních vod, které ročně vyčistí neuvěřitelných 83 miliard litrů odpadní
vody. Na kanalizaci je napojen téměř milion obyvatel severních Čech a délka kanalizační sítě činí více než 4 000
kilometrů, tedy jako vzdálenost od nás třeba do Íránu.
Kanalizace v královském městě Litoměřice je využívána již od středověku. Byla svedena do Pokratického potoka. Potok protékal pod hradební zdí a tvořil tak zároveň hradební příkop. Postupem času se
začal překlenovat mosty.
Fotografie Lukáše Havlíčka nabízejí unikátní pohled na povrchové vedení kanalizace pod hradbami
i na podzemní kamennou stoku pod ulicemi Krupka
a Michalská.

Problémy s odváděním a čištěním odpadních vod měli
lidé i na Českolipsku. „Okresní město mělo z poloviny
19. století dvě stoky pro povrchové odvodnění, stavěly se z pískovcových bloků a ústily do Ploučnice. Na ně
navázal novější systém, který se stavěl v letech 1910 až
1930. ČOV byla zprovozněna až v roce 1978. Do vyhlášené rekreační oblasti Máchova jezera se kanalizace přivedla až po roce 1967.
Ani na Liberecku nebyla situace jednoduchá. V tomto
významném průmyslovém městě byly dílčí kanalizační
větve svedeny do Nisy, kanalizaci stavěla ﬁrma Lanna
ve 20. letech. V 50. letech byla postupně zřizována zařízení k čištění městských splašků, průmyslové závody měly alespoň zčásti svoje čistírny. Městská ČOV společná pro Liberec a Jablonec byla nakonec postavena
v 90. letech. Odpadní vody z Jablonce jsou sem přiváděné zvláštním přivaděčem, zčásti štolou lámanou ve
skále.

inzerce

Splašková kanalizace ve středověku neexistovala. Po ulicích vedly otevřené příkopy, do nichž se vylévalo vše, co
bylo tekuté, a tak se snadno šířily nemoci a obtížní hlodavci. Městy se zejména v létě šířil nesnesitelný zápach.
To vedlo k potřebě stavby uzavřených kanalizací, nejprve mělkých a jen někde krytých, později již skutečně zděných a odvádějících i dešťové vody z ulic a střech. Tyto

kanalizace obvykle končily v blízkých vodotečích, někdy
v rybnících nebo odpadových jámách.
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Pro pamětníky: Poslední koncerty Spirituál kvintetu

50 let v Lucerně (2010)
Legendární Spirituál kvintet se definitivně v září a říjnu loučí s fanoušky. Velkolepou oslavou svých
odložených šedesátin v pražské Lucerně uzavře kapela svoji bohatou historii. První česká i československá folková skupina ukončí dráhu po šedesáti letech třinácti koncerty, které vyvrcholí 13. října.
Fanoušci uslyší nejslavnější písně, které se více než půl století ozývaly skoro na deseti tisících koncertů legendární skupiny. Většina z nich vyšla na zhruba pětadvaceti albech.Spirituál kvintet je
první kapelou, která v roce 1960 otevřela éru československého folku. V době komunistického režimu několikrát bojovala se zákazy. V listopadu roku 1989 zpíval
Spirituál kvintet z balkonu pražského Melantrichu, o rok později si, opět na Václavském náměstí, mezi členy skupiny na pódiu zazpívali dva prezidenti, George Bush
starší a Václav Havel. Kapela hrála také
pro prezidenta Billa Clintona a první dámy USA a ČR. V roce 2012 obdržela Diamantovou desku za milion dvě stě tisíc

T

T

H

H

E

E

iX

prodaných nosičů. Po šedesáti sezónách
zastavil plně koncertně vytížený Spirituál kvintet až Covid-19 a odešel také druhý nejstarší člen skupiny Dušan Vančura.
Poslední vstupenky na koncerty jsou ještě
(od dop.)
k mání. 

iX
90. léta (Budweiserová,Tichotová, Zich,
Vančura, Ortinský, Tichota)

ELEKTRIZUJÍCÍ RADOST Z JÍZDY.
BMW iX OD 24.999 KČ* MĚSÍČNĚ VČ. POJIŠTĚNÍ.

Poslední zkouška SK 6.9.2021. Zleva Pavel Peroutka, Jiří Holoubek, Milan Alchingr
(zvukař), Jiří Cerha, Zdeňka Tichotová, Veronika Součková, Jiří Tichota.

Obchvat u Roudnice je hotový
V Roudnici nad Labem byla začátkem září zprovozněna nová komunikace, která odvádí dopravu z centra města. Stavbu, která
začala v roce 2019, realizovalo pro Ústecký kraj sdružení firem
EUROVIA CS a HERKUL.

Financována byla za využití podpory z evropských fondů a státního rozpočtu. Celkové náklady na komunikaci v délce 3,531 km se vyšplhaly přes
435 milionů korun. Stavba vznikla
takzvaně na zelené louce a vede jižně od města Roudnice nad Labem. „Vybudovali jsme téměř 3 km dlouhou novou komunikaci, jejíž součástí jsou čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty,“ sdělila Iveta Štočková tisková
mluvčí EUROVIA CS. Projekt zahrnoval
rovněž práce na přeložkách inženýrských sítí, napojení nové komunikace
na stávající silnice, realizaci vodorovného a svislého dopravního značení
a úpravy terénu v okolí díla. Vybudovány byly rovněž dvě protihlukové stěny v délce 220 metrů.

Krajský radní pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger uvedl: „Stavba se
neobešla zcela bez potíží. Její součástí byl
i záchranný archeologický průzkum, který pozdržel a finančně prodražil realizaci stavby o téměř 60 milionů korun. Zcela bude stavba dokončena v průběhu měsíce října, kdy dojde k výsadbě stromů, keřů
a trávy. Ústecký kraj stavba stála necelých
102 milionů korun.“ Během záchranného archeologického výzkumu byly objeveny hroby a artefakty ze starší doby
bronzové a období eneolitu (pozdní doby kamenné). Z celkových nákladů přes
435,2 milionů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) 314,8 milionů korun
(85 %) a ze státního rozpočtu 18,5 milionů korun (5 %). Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Dojezd 630 km dle WLTP.
Paket Innovation:
BMW Laserové světlomety;
BMW Live Cockpit Professional vč. navigačního systému;
Driving Assistant Professional.
Servisní balíček BMW Service Inclusive na 6 let bez omezení počtu km.
Prodloužená záruka BMW Repair Inclusive na 3 roky / 200000 km.

• Délka trasy Nové komunikace:
3.006 m
• Délka přeložky silnice II/240: 551 m
• Počet křižovatek: 4
(3 na hlavní trase)
• Počet mostů: 4
• Počet přeložek trubních sítí: 8
• Počet přeložek silnoproudých
zařízení: 2

• Počet přeložek slaboproudých zařízení: 5
• Zdi protihlukové: 2 (délka 220 m)
Cena stavby: 435.236.074,51 Kč včetně DPH
(359.699.235,13 Kč bez DPH)
Termín realizace: 2019–2021

inzerce

BMW iX xDrive50: Elektrický dojezd 630 km. Spotřeba elektřiny v kWh/100 km (kombinovaná): 19,8–23,0.
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0. Emise CO2 v g/km (kombinované): 0. Měřeno dle metrik WLTP. Fotografie je ilustrativní.

Hlavní parametry stavby:
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Světoznámé lázně Imperial Karlovy Vary a.s.
nabízí pracovní příležitosti s ubytováním:
Světoznámé lázně Imperial Karlovy Vary a.s.
nabízí pracovní příležitosti s ubytováním:

• PRACOVNÍK REZERVACÍ
• OBSLUHA
RESTAURACÍ
a KUCHAŘI
• PRACOVNÍK
REZERVACÍ
• OBSLUHA
RESTAURACÍ a KUCHAŘI
• PROVOZNÍ
A ADMINISTRATIVNÍ
POZICE
• PROVOZNÍ A ADMINISTRATIVNÍ POZICE

www.imperial-group.cz
www.imperial-group.cz
+420
353
206 405
+420 353
206
405
HR@imperial-group.cz
HR@imperial-group.cz
Již 31 let se staráme o zdraví a pohodu našich klientů a stále nás to baví. Přidej se k nám!

Již 31 let se staráme o zdraví a pohodu našich klientů a stále nás to baví. Přidej se k nám!

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení
www
.par
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+420 778 200 900
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