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Politiku chápu
jako práci pro lidi

 Proč kandidujete znovu?
Politiku chápu jako práci pro li-
di a myslím si, že se současnému 
vedení kraje pro zlepšení života 
v regionu podařilo uskutečnit řa-
du dobrých věcí. Proto bych rád 
v této práci pokračoval.

 Co pokládáte za největší 
úspěchy uplynulých čtyř let?
To je velmi těžká otázka. Uve-

du alespoň některé příkla-
dy. Podařilo se odbloko-

vat proplácení dota-
cí z ROP Severozápad, 
změnit pohled na Ús-
tecký kraj, převést do 
plusových čísel hospo-

daření Krajské zdravot-
ní. Za významné považu-
ji zachování Komplexního 

onkologického centra v kraji. 
Podařilo se téměř obsadit prů-

myslovou zónu Triangle, zajis-
tit rozsáhlé opravy silnic, zavést no-

vý systém veřejné dopravy, moderni-
zovat školy a zdravotnická zařízení, 
vybavit složky IZS technikou, vyčlenit 
prostředky na podporu mládežnického 
sportu a mnoho dalšího.

 A co se naopak, přes vynaložené 
úsilí, nepodařilo?
I když kraj podnikal reálné kroky k pod-
poře zaměstnanosti a byl založen Pakt 
zaměstnanosti ÚK, stále se počet ne-
zaměstnaných výrazně nesnižuje. Ne-
přesvědčili jsme také vládu, že by bylo 
dobré pokračovat v těžbě hnědého uhlí 
i na Mostecku. A nepodařilo se otevřít 
protialkoholní záchytnou stanici.

 Jak pod vaším vedením pracovalo 
zastupitelstvo?
Využil bych odpověď na otázku k po-
děkování všem zastupitelům za věc-
ná jednání v plénu, ve výborech a ko-
misích, a to bez ohledu na jejich pří-

slušnost ke koaličním či opozičním 
uskupením. Díky tomuto společnému 
přístupu se podařilo v právě končí-
cím volebním období prosadit, vyřešit 
a realizovat řadu užitečných a správ-
ných věcí ve prospěch rozvoje kraje.

 Co vám pozice hejtmana dala a co 
naopak vzala?
Ještě více jsem poznal náš kraj, jeho 
krásy, ale i problémy, a dobré a schop-
né lidi. Ubylo ale času pro moji rodi-
nu a záliby, ale bez podpory mých nej-
bližších bych dostatek času na práci 
hejtmana nenašel. Velkou oporou jsou 
pro mě vnoučata Nela a Lukáš.

 Obhajovat je vždycky těžší, než 
zvítězit poprvé. Přicházíte s nový-
mi myšlenkami či strategií rozvoje 
kraje?
Když máte na co navazovat v roz-
dělané práci s nadějnými výsledky, 
nemělo by se od také práce odchá-
zet, ale dokončit ji. Chci pokračovat 
v tom, co se osvědčilo.

 Které problémy, podle vašeho ná-
zoru, trápí obyvatele regionu nejvíc 
a jaké máte řešení?
Domnívám se, že obyvatele už tolik 
netrápí stav životního prostředí jako 
v nedávných letech. Také si myslím, 
že už není takovým problémem najít 
si práci, ale ne každý o ni stojí. Vždy 
se pak najdou kritici těch oblastí, kte-
rým, jak já říkám, každý rozumí. A tě-
mi jsou zdravotnictví, školství a do-
prava. Zde asi nikdy nebudou všich-
ni zcela spokojení. Jsem si vědom ne-
dostatku lékařů. Podnikli jsme řadu 
kroků pro zlepšení, ale jsou to dlou-
hodobější opatření. Stejný problém je 
u zdravotních sester. 

 Jak komunikujete s veřejností 
a představiteli obecních a městských 
samospráv?
Setkávám se s občany kraje na řadě ak-

cí, které kraj pořádá, a na řadu jsem 
zván. Se starosty se pak pravidelně se-
tkávám v jednotlivých mikroregionech. 
Snažím se co nejvíce jezdit po kraji.

 Jakou roli přisuzujete volebním 
průzkumům a jak prožíváte předvo-
lební čas?
Průzkumy jsou zajímavá věc, ale ne-
měli bychom je přeceňovat ani podce-
ňovat. Já si z průzkumů a anket beru 
vždy poučení pro sebe. A volební kam-
paň se nevyhnula ani mně.

 Jaké vlastnosti by měl mít dobrý 
politik?
Měl by umět naslouchat, určovat prio-
rity, nalézat v případě potřeby rozumné 
kompromisy. A nad nikoho se nepovy-
šovat a ani se před nikým neponižovat.

 Mezi hejtmany jste jediný a první 
takzvaně komunistický. Pokládáte to 
za hendikep? 
Podle mého názoru není škatulková-
ní na místě. Hendikepovaným bych se 
cítil, kdybych za sebou a za vedením 
kraje neviděl dobré výsledky.

 S kým byste šel do případné koa-
lice?
Myslím si, že dosavadní koaliční usku-
pení se osvědčilo, ale nevylučuji pře-
dem v případě volebního úspěchu i ji-
né možnosti. Rozhodnou voliči.

 Máte nějaký vzkaz pro politické 
soupeře?
Buďte čestní a nepodléhejte iluzím 
a přáním. Chovejte se k sobě slušně.

 A co vzkážete voličům, občanům 
Ústeckého kraje?
Předně mám vzkaz, aby šli k volbám. 
Svojí účastí mohou ovlivnit, jak se bu-
de v dalším období kraj vyvíjet. A také, 
aby se nerozhodovali jen podle slibů, 
těch jednoduchých řešení budou voliči 
slyšet hodně. Hlavně od těch, kteří vě-
dí, že je nebudou muset plnit. Aby se 
rozhodovali podle zdravého rozumu.

Volební období let 2012 – 2016 ve vedení a řízení krajů končí. V Ústeckém kraji vysílá KV KSČM do politické 
soutěže stávajícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka. 

www.tydeniky
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Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje od roku 2012 se narodil se 5. ledna 1953 v Ústí nad Orli-
cí. Vystudoval tamní gymnázium, na sever Čech se přestěhoval v roce 1972 a začí-
nal jako dělník ve sklárně. Do KSČM vstoupil v roce 1974, v současnosti je předsedou 
KV KSČM Ústeckého kraje. V letech 1995 až 2008 byl redaktorem Haló novin, od ro-
ku 1990 působí nepřetržitě v Zastupitelstvu města Bílina, kde žije a je neuvolněným 
starostou. Oldřich Bubeníček je ženatý, má dva syny a dvě vnoučata. 
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Proč platit víc, když nemusíte?

www.elimon.cz 474 720 240

SPOLEHLIVÝ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ELEKTŘINY A PLYNUU Změnu dodavatele

zařídíme ZDARMA

za Vás!

Doporučujeme udělat to právě teď. 
Energetika v České republice prošla 
v posledních letech velkými změna-
mi, a to se projevilo i na cenách ener-
gií jednotlivých společností. Proč pla-
tit víc, když nemusíte? Ceny všech 
dodavatelů si můžete porovnat a zjis-
títe, kolik ušetříte. Může se jednat až 
o několik tisíc korun ročně, když vy-
berete vhodného dodavatele.

Co nabízí ELIMON a.s.
Tato ryze česká společnost pů-
sobí na energetickém trhu od ro-
ku 2004 a dlouhodobě je jedním 
z cenově nejvýhodnějších doda-
vatelů plynu a elektřiny. Nejen, že 
Vám ušetří peníze, ale zároveň po-
skytne i profesionální služby a vy-
sokou kvalitu zákaznického servi-
su. Přitom nemusíte nikam chodit. 
Smlouvu lze uzavřít online z po-
hodlí domova prostřednictvím 
webového zákaznického portálu, 
a ještě můžete získat odměnu ve 
výši až 1 000 Kč.

Blíží se topná sezóna 2016/2017. 
Už jste si položili otázku, kolik 
můžete ušetřit za odběr elektři-
ny a plynu?

Kdo je ELIMON a.s.

•  Energie bez skrytých poplatků pro každou 
domácnost a fi rmu 

•  Levné energie s úsporou až několik tisíc korun ročně 
•  Individuální přístup k Vašim požadavkům 

www.svezienergie.cz

Zvýhodněné Svěží energie
Cílem podnikání společnosti ELIMON 
je spokojený zákazník. Proto pruž-
ně reaguje na změny cen komo-
dit na energetickém trhu a nabí-
zí dodávku levné elektřiny a plynu 
v rámci Svěží energie, určené jak 
pro domácnosti, tak i fi rmy. Cenová 
nabídka této produktové řady pat-
ří k nejlevnějším na českém energe-
tickém trhu. Dodávkou Svěží ener-
gie na 24 měsíců získává zákazník 
jistotu ceny a ještě ušetří. V přípa-
dě odběru obou komodit najednou, 
tedy produktu Svěží DVOJKA, lze 
výhody zdvojnásobit.

Jak na to
Přesvědčte se sami na www.elimon.cz,
že přejít s odběrem energií ke společ-
nosti ELIMON se vyplatí. Prostřednic-
tvím elektronické kalkulačky snad-
no zjistíte, kolik ušetříte! Budete-
li mít další, doplňující dotazy, rádi 
Vám je zodpovědí na zákaznické lince 
474 720 240 v Ústí nad Labem, nebo 
na 220 512 422 v Praze. Váš požada-
vek vyřídí i na adrese info@elimon.cz. 
Ptejte se, v ELIMONu Vám ochotně vy-
jdou vstříc a udělají maximum pro Va-
ši spokojenost.

•  Možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou 
•  Odměna a bonusy za věrnost, podpora ZTP 
•  Náležitosti spojené se změnou dodavatele 

zařídíme za Vás

 výhodné ceny energií 
 1 000 Kč bonus při online sjednání 
 online kalkulačka 
 bonusy, slevy, akce a odměny

Proč tento úvod? Protože právě de-
vadesátá léta se na našem školství 
podepsala přímo ničivě. Na našem 
školství, které bylo vzorem pro řa-
du zemí, od kterých se zase najed-
nou chceme učit my – aneb Ko-
courkov hadr, aneb umění objevo-
vat s velkou slávou již objevené. 
A jedním z faktorů je i skutečnost, 
že české děti tráví ve škole, obecně 
ve vzdělávacích zařízeních, velmi 
málo času. Když si vezmeme po-
čet hodin přímé výuky a podíváme 
se do světa, zejména na ten pořád 
tak vychvalovaný Západ, tak Čes-
ká republika je opět na chvostě to-
hoto seznamu. V USA jsou děti ve 
škole průměrně 967 hodin za rok. 
V Dánsku, Kanadě, Irsku, tam je to 
všechno nad 900 hodin. A u nás? 
Pouhých 687 hodin za rok. A po-
zor. Nejde zde zdaleka jen o pouhé 

navyšování hodin. Podle PISA testů 
mají naši žáci daleko vyšší úroveň, 
než jejich vrstevníci třeba právě 
v USA. Že za to vděčíme pedago-
gům, je jasné, protože díky systé-
mu tomu tak určitě není. Jde ale 
o to, že ve školách by mohly pro-
bíhat jak další všeobecně vzdělá-
vací aktivity a to buď v přímé vý-
uce či formou nepovinných před-
mětů (mám zde na mysli některé 
speciální předměty od branné vý-
chovy po výchově k vlastenectví), 
tak i další formy výchovné činnos-
ti včetně zapojení řady společen-
ských organizací. To, že jsou na to 
potřeba finance, to, že je potřeba 
jednoznačně navýšit platy peda-
gogů, to, že je nutné snížit počet 
žáků ve třídách… to jsou všechno 
aspekty toho, abychom pro vzdělá-
ní našich dětí udělali co nejvíce.

Ve školství se v 90. letech vylilo s vaničkou i dítě

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D, 
kandidát ČSSD do Senátu za volební obvod č. 31 – Ústí nad Labem

V devadesátých letech se ve školství s vaničkou vylilo i to pověstné dí-
tě. Jak to? Dodnes si pamatuji mírně řečeno hloupá slova nejmenované-
ho politika, člena vlády, který pronášel perly typu „děti tráví ve škole 
příliš mnoho času“ a „děti se nemají učit, děti mají vědět, kde si co ma-
jí najít“ apod. Pamatuji si i na ty ubohé billboardy, kde sedělo nemluv-
ně, před sebou mělo hory knih a „chytrý“ text na způsob – „chudák, ne-
ví, co ho všechno čeká.“

Březová 402, 405 02 Děčín - Staré Město, tel.: +420 412 557 030
e-mail: tsdecin@mariuspedersen.cz                          www.tsd.cz

 systémy komplexního nakládání s odpady 
 velkoobjemové kontejnery  separace odpadů 
 zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
  svoz a zneškodnění gastro odpadu

 veřejné osvětlení  světelná signalizace 
 letní a zimní údržba komunikací
 opravy komunikací 
 údržba veřejné zeleně
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„Poděkování za vynikající zásluhy 
o rozvoj Ústeckého kraje formou Ce-
ny hejtmana uděluje kraj již popáté 
a jsem nesmírně rád, že každoročně 
se počet navržených kandidátů zvy-
šuje,“ řekl hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček ve svém vy-
stoupení na pódiu Severočeského 
divadla.
 „Ocenění si velmi vážím. V průbě-
hu své profesní kariéry jsem měl 
jednak velké štěstí na spolupracov-

níky, a také na kvalitní zázemí, dů-
ležité pro náročnou práci lékaře. 
Bez obojího bych jen těžko získal 
tuto cenu,“ řekl emeritní primář 
MUDr. Karel Sláma. MUDr. Karel 
Sláma je uznávaným odborníkem 
a čestným členem společnosti pro 
ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl 
dlouholetým členem Výboru spo-
lečnosti pro ORL chirurgii hlavy 
a krku a členem Akreditační komi-
se Ministerstva zdravotnictví Čes-

ké republiky pro ORL obor. Věnu-
je se i vědecké činnosti – pořádá-
ní vědeckých konferencí s mezi-
národní účastí a přímými přenosy 
operací z operačních sálů do výu-
kových místností. Dnes jsou pra-
videlné ústecké konference na-
zvány „Slámovy ORL dny“. Nelze 
také pominout jeho přínos na vý-
robě a zavedení ušní ventilační 
trubičky, po MUDr. Slámovi latin-
sky nazvaná „stipula“. 

V Chomutově navštívil modernizo-
vané prostory pracovišť Komplexní-
ho onkologického centra (KOC), on-
kologie a nukleární medicíny. 
„Velmi oceňuji, co všechno se zde po-
vedlo, a chci poděkovat, že se Krajská 
zdravotní právě rozvoji onkologie vě-
nuje a zainvestovala do něj význam-
né prostředky. Technický stav praco-
višť je na zcela jiné úrovni, než tomu 
bylo před několika lety. Věřím, že to 
ocení i pacienti a přeji lékařům, ať se 
jim daří pacienty, kteří přijdou s ne-
příznivou diagnózou, uzdravovat,” 
uvedl ministr zdravotnictví.
„Jsem rád, že se nám podařilo v kraji 
zachovat komplexní onkologické cen-
trum. Úspěchem je, že podmínky pro 
jeho zachování splnilo jak pracoviš-
tě ústecké nemocnice, tak té chomu-

Svatopluk Němeček v chomutovské a mostecké nemocnici

Cena hejtmana pro primáře MUDr. Karla Slámu

Ministr zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček zavítal 7. září na pracovní návštěvu Ústeckého 
kraje. V doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, vedení a managementu Krajské zdravot-
ní, a. s. zavítal do nemocnic v Chomutově a Mostě.

tovské. A právě tyto zrekonstruované 
prostory vybavené nejnovější techni-
kou a špičkový odborný personál za-

jistí co nejlepší a nejdůstojnější pod-
mínky léčby pacientů v našem kraji,“ 
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
„Zástupci Krajské zdravotní jednali 
postupně se třemi ministry zdravot-
nictví, všichni slibovali navrácení on-
kologického centra, ale povedlo se to 
až za přispění současného ministra 
Svatopluka Němečka po dramatickém 
jednání v parlamentu. Za jeho postoj 
a podporu mu proto velmi děkuji,“ ře-
kl Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., kte-
rý zároveň ministrovi předal dopis 
s žádostí o rozšíření statutu sou-
časné Kardiologické kliniky ústec-
ké Masarykovy nemocnice na Cent-
rum komplexní kardiovaskulární pé-
če, a tím o podporu vzniku pracoviš-
tě kardiochirurgie v Ústeckém kraji, 

ve kterém, oproti jiným regionům, 
takové centrum chybí.
Z Chomutova pokračoval Svatopluk 

Němeček do Nemocnice Most, kde 
ocenil mohutné investice do mo-
dernizace pavilonů. 

MUDr. Karel Sláma, dlouholetý primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patřící ke špičkám svého oboru v Čes-
ké republice, převzal v úterý 6. září cenu hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2015 za Sociální a zdravotní 
oblast včetně záchrany lidského života. 

Z navrácení statutu KOC měli největ-
ší radost primářka MUDr. Martina 
Chodacká a generální ředitel KZ, a. s. 
Ing. Petr Fiala.

Na návštěvě KOC v Chomutově zleva hejtman Oldřich Bubeníček, ministr zdra-
votnictví Svatopluk Němeček, předseda představenstva KZ, a. s. Ing Jiří Novák 
a její generální ředitel Ing. Petr Fiala.

Neštěmická místostarostka Ivana Fišerová, v pod-
zimních volbách kandidátka ČSSD do krajského 
zastupitelstva, je přesvědčena, že stát tento krás-
ný kraj s řadou nádherných kulturních a přírod-
ních pamětihodností stále přehlíží. A je proto po-
třeba zapracovat na tom, aby se to změnilo.

 Jaké největší problémy trápí tento region? 
Je to v první řadě nezaměstnanost a velká kumulace 
nepřizpůsobivých obyvatel. Tento region je na okraji 
zájmu státu, přitom dříve byl vnímán jako průmys-
lové srdce České republiky, jako významný produ-
cent potravin, bylo zde rozvinuté zemědělství. Výro-
ba buď skončila, nebo byla významně omezena a ve 
městech zůstala řada prázdných průmyslových are-
álů. Třeba u nás v neštěmickém obvodu jich je něko-
lik, jako je lihovar, pivovar, Tonaso. Tím pádem uby-
lo nemálo pracovních míst a ti lidé hledali jen těž-
ko novou práci a odcházeli. I přesto, že jsme pátým 
nejlidnatějším krajem republiky, pořád zde ubývají 
lidé. Je sem směrováno velmi málo finančních pobí-
dek pro nové podnikatele.

 Jaké nabízíte řešení?
Vytvořit takové podmínky, aby zde firmy viděly svo-
ji budoucnost, perspektivu a nabíraly nové pracovní 
síly. Chybí také řešení, jak v kraji udržet mladé lidi. 
Třeba člověk, jehož firma má pobočky po celé repub-
lice, zde bere poloviční mzdu oproti Praze, a to za 
stejnou práci. A to je špatně. Zbytek republiky vnímá 
tento region jako odkladiště nepřizpůsobivých obča-
nů. Je potřeba zpřísnit dohled nad vyplácením pře-
mrštěných příspěvků na bydlení, které inkasují pro-
najímatelé bytů. Velkou chybou byla nepromyšlená 
privatizace obecních bytů, které skoupili spekulanti. 
Je třeba najít nové využití prázdných průmyslových 
areálů a zapracovat  na větší úspěšnosti při získává-
ní prostředků na jejich obnovu.

 Kam budete směřovat svoji práci v krajském za-
stupitelstvu?
Využiji zde zkušenosti z práce v komunální politi-
ce. Třeba v obvodu Neštěmice patří mezi nejpalčivěj-
ší problémy práce s nepřizpůsobivými, bezpečnost, 
prázdné výrobní areály – to se týká celého kraje.

„Jsem aktivní v Odborovém sdruže-
ní železničářů a tato práce mi předur-
čuje směr, kterým bych se chtěl ubírat 
v krajském zastupitelstvu. Chci se podí-
let na zlepšování pracovních, sociálních 
a mzdových podmínek zaměstnan-
ců v kraji. Je tu méně pracovních příle-
žitostí s vyšší přidanou hodnotou, více 
montoven, které nenabízejí slušně pla-
cenou práci. Některým zaměstnavate-
lům chybí sounáležitost s krajem a s lid-
mi v něm žijícími. To chci změnit,“ je 
konkrétní Zbyněk Svoboda.
Sociální demokracie se má podle jeho 
mínění vrátit ke svým kořenům a začít 
opět hájit zájmy slabších, například ve 
vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec. 
Je přesvědčen, že Ústecký kraj je drs-
ný, ale krásný. „Má nádhernou přírodu 
a spoustu kulturních památek. Zde se na-
bízí rozvoj turistiky a s ní spojený cestov-
ní ruch. S tím souvisí také rozvoj regio-
nální dopravy. Hustá železniční síť a au-
tobusová doprava je skvělá kombinace 
pro cesty za poznáním, ale i do škol a za 
prací. Tudíž z dalších mých cílů je rozvoj 
integrované regionální dopravy. Neméně 
důležité je zavést školákům a seniorům 
cesty zdarma. V rámci regionální dopra-
vy podporuji, aby železniční dopravu dá-
le provozovaly České dráhy,“ uvedl Zby-
něk Svoboda s tím, že mezi svá prio-
ritní témata zahrnuje kvalitní práci, 
sociální zázemí a odpovídající mzdy 
občanů plus dostupnou dopravu.

Je si vědom i toho, že spoluobčany 
trápí problémy, jako jsou například 
sociálně vyloučené lokality s nepři-
způsobivými obyvateli, ale také neza-
městnanost, životní  prostředí, nebo 
nedostavěná dálnice D8.
„Alfou a omegou mladé generace je 
vzdělání, perspektivní zaměstnání, od-
povídající mzdy a zdravé životní pro-
středí. Opomenout nelze ani volnočaso-
vé aktivity. Zkrátka aby Ústecký kraj byl 
pěkné místo pro život. I když ne vždy 
to tento region nabízí, je třeba to změ-
nit. Řešením je podpora středního škol-
ství a podpora vysokých škol a univer-
zity. Vím, je to vše běh na dlouhou trať, 
nejde vše tak rychle, jak by bylo potře-
ba, ale věřím, že nám bude mladá ge-
nerace nápomocna měnit život v kraji 
k lepšímu.“
Motto do podzimních voleb je zřej-
mé - Tady jsme doma. A to musí pod-
le jeho slov platit pro všechny, kdo to 
s tímto regionem myslí dobře. Ústec-
ký kraj bude dobrá značka pro žití.

Ivana Fišerová: Stát tento krásný
kraj přehlíží, to se musí změnit

Zbyněk Svoboda se chce 
spolupodílet na rozvoji regionu
Kandidát za ČSSD do ústeckého krajského zastupitelstva Zbyněk 
Svoboda jako svůj hlavní cíl vidí rozvoj Ústeckého kraje. 
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SVS v roce 2016: Ohlédnutí 
za minulostí a příprava na budoucnost

Státní podnik SčVK
Rok 1989 znamenal nejenom pří-
chod významných změn politických, 
společenských i hospodářských. Za-
čal proces přípravy privatizace stát-
ních podniků, která probíhala pod-
le obecně platných předpisů o pri-
vatizaci a odstátnění majetku České 
republiky. Ministerstvo vypracovalo 
privatizační projekt Severočeských 
vodovodů a kanalizací s. p. podle 
tzv. francouzského modelu, to zna-
mená úplné oddělení provozní čás-
ti a infrastrukturní (vlastnické) čás-
ti. Provozovatel má zajišťovat zá-
sobování vodou a odkanalizová-
ní a má platit vlastníkovi nájem, ze 
kterého bude hrazena obnova vodo-
hospodářských zařízení. Prostřed-
ky na investiční výstavbu si zajišťu-
je vlastník. V roce 1993 Ministerstvo 
pro správu národního majetku tento 
privatizační projekt státního podni-
ku SčVK schválilo.

Vznik akciových společností 
SVS a. s. a SčVK a. s.

Privatizační projekt počítal se za-
ložením vlastnické společnosti, do 
které města a obce severních Čech 
měly zájem vstoupit, a se vznikem 
provozní společnosti, která navá-
že svým provozováním na tehdejší 
státní podnik. V září 1993 Fond ná-
rodního majetku vydal zakladatel-
skou listinu SVS, kde byly potvrze-
ny základní principy vznikající spo-
lečnosti dohodnuté v přípravných 
jednáních. Těmito principy se spo-
lečnost řídí po celou dobu existence 
a stále se osvědčují:
• jednotná solidární cena
•  vkládání zisku do majetku 

společnosti
•  rozhodování pomocí racionál-

ních ekonomických metod
•  udržení sociálně přijatelné 

ceny vody.
1. října 1993 byly Fondem národní-
ho majetku založeny 
Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) vlastněná obcemi 
jako společnost vlastnická, na kte-
rou stát převedl státní vodohospo-
dářský majetek. Jednalo se o vodo-
hospodářský majetek různého stáří 
i kvality. Šlo zde o převod jak histo-
rického majetku, postaveného před 
rokem 1948, tak i o stavby pořizova-
né v tzv. akcích „Z“, vesměs neval-
né kvality.  
Severočeské vodovody a kanaliza-
ce, a. s. (SčVK) jako společnost pro-
vozující majetek SVS, dočasně vlast-
něná státem. Na ni stát převedl veš-
kerý státní majetek s provozováním 
související – budovy, strojní vyba-
vení, laboratoře, dokumentace, ale 
i zaměstnance státního podniku.

Stát privatizuje nově vzniklého 
provozovatele SčVK

Podstatná část majetku provoz-
ní společnosti SčVK byla navržena 
k privatizaci kuponovou metodou 
(58 %), s vyhrazením podílu k pro-
deji vybranému zahraničnímu inves-
torovi (19 %). K tomu došlo v první 
vlně kuponové privatizace v roce 
1994. Největší podíl akcií získaly in-
vestiční fondy. Současně prodal stát 
zahraničnímu investorovi Welsh 
Water Int. určený podíl 19 %. Tím se 
SčVK změnily ze státní akciové spo-
lečnosti na soukromý subjekt. 

Podíl v SčVK pro SVS 
ve 2. pol. 90. let

Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) při svém založe-
ní neměla po privatizaci státního 
podniku SčVK v nově vzniklé ak-
ciové společnosti SčVK a. s. zcela 
žádný podíl a tudíž žádnou kontro-
lu nad provozem. Souběžně s kupo-
novou privatizací vedla SVS jednání 
s fondem a ministerstvy o přidělení 
části akcií dosud spravovaných Fon-
dem národního majetku. Vypraco-
vala podnikatelský záměr a získala 
širokou podporu starostů akcionář-
ských obcí. Vláda poté revokovala 
původní záměr rozdělení akcií pro-
vozní společnosti ve prospěch SVS 
a již v únoru 1997 se SVS zařadila 
mezi významné akcionáře provoz-
ní společnosti s podílem 13 %. V ro-
ce 1998 odkoupila SVS další akcie od 
investičního fondu a drobných akci-
onářů, a stala se druhým největším 
akcionářem s podílem 34,74 %.

Poslední velké posílení vlivu SVS 
v provozní společnosti 

na přelomu tisíciletí
SVS pokračovala ve snaze o posílení 
vlivu v provozní společnosti ve pro-
spěch svých akcionářů, což vyhroti-
lo její vztah s ostatními velkými ak-
cionáři, investičními fondy a zmí-
něnou velšskou vodárenskou spo-
lečností, kteří posléze nabídli své 
podíly akcií k prodeji. Nejvyšší na-
bídku podala Compagnie Générale 
des Eaux (CGE, dnes Veolie) a získala 
v SčVK podíl 43,16 %. 
Současný stav akcií SčVK (SVS 
49,1 %, Veolia 50,1 % a drobní ak-

cionáři 0,8 %) je výsledkem „sou-
boje“ o akcie na přelomu tisíciletí. 
Ačkoliv SVS nezískala majoritu, zís-
kala významný vliv. 
SVS požadovala možnost kontroly 
podnikání a rozdílení zisků SčVK, 
ovlivňování kvality provozu a sou-
lad dlouhodobého podnikatelské-
ho plánu SVS s ročními provozními 
plány. Výsledek jednání v podsta-
tě platí dodnes. SVS dosáhla zajiš-
tění významného vlivu v provozní 
společnosti a může proto pouká-
zat na pozitivní výsledky - zvyšo-
vání nájemného pro SVS, které se 
v plné výši reinvestuje do majetku, 
a zároveň růst objemu oprav, které 
provádí provozní společnost SčVK. 

Jak dál po roce 2020?
Existují některé pevné principy fun-
gování SVS, které bezpochyby stojí 
za to hájit i do budoucna. SVS je to-
tiž postavena na jedinečném prin-
cipu solidarity velkých měst s ma-
lými obcemi, jejímž důsledkem je 
solidární cena vody, tj. jednotná ce-
na vodného a stočného pro všechny 
odběratele na celém území působ-
nosti SVS. Jiné věci stojí za přezkou-
mání a případnou změnu. S koncem 
roku 2020 skončí platnost stávající 
provozní smlouvy mezi SVS jakož-
to vlastníkem majetku a součas-
ným provozovatelem tohoto ma-
jetku, společností SčVK. SVS se pro-
to rozhoduje, jak dál. Včasné řešení 
této otázky má za cíl zajistit bez-
problémový odběr služeb v oblas-
ti vodného a stočného pro všech-
ny obyvatele a fi rmy v regionu pů-
sobnosti SVS.

Projekt SVS „Zajištění vodárenské 
infrastruktury po roce 2020“

Management SVS se již od roku 2013 
celou situací zabývá a připravuje růz-
né scénáře řešení. Jde o projekt „Zajiš-
tění vodárenské infrastruktury po ro-
ce 2020“, který nemá svým rozsahem 
v rámci České republiky obdobu. Vznik-
la proto i poradní skupina k projektu, 
ve které jsou zastoupeni akcionáři spo-
lečnosti. Začátkem roku 2015 manage-
ment SVS seznámil akcionáře se stavem 
přípravy projektu. Šlo o Studii variant 
s popisem třinácti různých variant ře-
šení. Na valné hromadě v červnu 2015 
akcionáři rozhodli o vyřazení těch va-
riant, které nebyly z pohledu právního, 
časového či provozně-technického reali-
zovatelné. Rok poté, na valné hromadě 
SVS v červnu 2016, byli akcionáři detail-
ně seznámeni s Koncesním projektem, 
který na Studii variant navázal. Konces-
ní projekt s využitím analýzy rizik, mul-
tikriteriálního hodnocení a dalších pa-
rametrů seřadil jednotlivé proveditelné 
varianty podle výhodnosti. Po schválení 
Koncesního projektu na této valné hro-
madě projekt vstoupil do své klíčové – 
vyjednávací – fáze. 

Rozhoduje se o budoucnosti
Představenstvo společnosti SVS dosta-
lo od svých akcionářů mandát zahájit 
jednání se společností Veolia o odkou-
pení akcií ve společnosti SčVK. Záro-
veň dostalo mandát alternativně jed-
nat také o odprodeji svého balíku ak-
cií v SčVK jak se společností Veolia, tak 
případně i s třetími stranami. Dalším 
úkolem, ke kterému představenstvo 
dostalo mandát, bylo založení nové 
100% dceřiné společnosti SVS s ná-
zvem Severočeská vodárenská pro-
vozní, která se v případě selhání vý-
še uvedených jednání má stát novým 
provozovatelem vodohospodářské in-
frastruktury po roce 2020. Vyjedná-
vací fáze projektu musí být ukončena 
do března příštího roku, aby byl do-
statek času pro konečné vyhodnocení 
výhodnosti variant a řádná valná hro-
mada SVS v roce 2017 mohla kvalifi -
kovaně rozhodnout o konečné varian-
tě k realizaci.
Generální ředitel SVS Ing. Broni-
slav Špičák k tomu dodává: „V průbě-
hu 23leté historie Severočeské vodáren-
ské společnosti se mnohokrát opakova-
ně potvrdilo, jak prozíravé bylo, založit 
silnou vodárenskou společnost, která je 
schopna odborně připravovat, realizo-
vat a fi nancovat i rozsáhlé vodárenské 
projekty, jež přesahují možnosti jednot-
livých měst a obcí. Těší nás proto anga-
žovanost našich akcionářů - starostů 
severočeských měst a obcí - jejichž pod-
poru a enormní zájem na úspěšném do-
končení celého projektu vnímáme.“

Severočeské vodovody 
a kanalizace,
státní podnik

rok 1993

akcionářem města a obce

akcionářem stát

ČOV VarnsdorfČOV Varnsdorf

ČOV LiberecČOV Liberec ČOV Roudnice n. L.ČOV Roudnice n. L.
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V Milešově diskutovala s radním 
Martinem Klikou a starostou obce Pe-
trem Křivánkem o investičním zámě-
ru kraje vybudovat nové sociální za-
řízení na pozemcích, které kraji za 
symbolickou jednu korunu za metr 
čtvereční nabídla obec.
Nové zařízení by během šesti let mě-
lo nahradit stávající domov důchod-
ců v prostorách zámku, který je pod 
ochranou Národního památkového 
ústavu. 
„Chceme moderní zařízení, které bude 
sloužit roky bez nároků na náročnou 

údržbu a klientům bude poskytovat veš-
kerý komfort, jaký od pobytového zaří-
zení pro seniory lze očekávat. Náklady 
byly předběžně vyčísleny na 150 mili-
ónů korun. Investorem bude Ústecký 
kraj, hodláme ale požádat o dotaci Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR,“ 
informoval krajský radní ministryni 
Michaelu Marksovou Tominovou. 
V Dubí diskutovala ministryně práce 
a sociálních věcí se zaměstnanci a kli-
enty o změnách v sociálním systému 
a problémech, se kterými se musí se-
nioři vyrovnávat.

Celkem 33 měst a obcí obdrželo dary v podobě 
stříkaček, hadic a zásahových obleků v hodno-
tě 4.714.425 Kč. „Nesmírně si vážím velmi důle-
žité a zodpovědné práce hasičů. Podílí se na zá-
chraně jak našich životů, tak domovů a proto je 
nutné naše sbory vybavovat co nejlepší techni-
kou. A proto se bude Ústecký kraj snažit profe-
sionální a dobrovolné hasiče podporovat i do bu-
doucna,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při 
slavnostním předávání. 
Letos poprvé také hasiči obdrželi šek v hod-
notě milion korun z rukou místopředse-
dy představenstva společnosti ČEZ Distri-

buce Ing. Vladimíra Budínského. „Vážíme 
si práce nejen profesionálních hasičů, ale ta-
ké Sborů dobrovolných hasičů, jejichž jednot-
ky zřizují zpravidla obce či menší města. Pře-
devším v době větrných kalamit, či mimořád-
ných událostí, jakými jsou například povod-
ně, dochází k úzké spolupráci našich techniků 
i montérů a jednotlivých sborů. Sami si navíc 
uvědomujeme, že je potřeba vychovat novou 
generaci jak energetiků, tak také mladých ha-
sičů, právě kterým je určena naše pomoc,“ ří-
ká místopředseda představenstva ČEZ Dis-
tribuce Vladimír Budinský.

Za účasti významných partnerů 
Ústeckého kraje předal slavnost-
ně hejtman Oldřich Bubeníček 
pěti laureátům Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje za rok 2015. 

V kategorii kultura byl oceněn Vla-
dimír Šavel junior, v kategorii věda 
a výzkum Pavla Čapková, v kategorii 
regionální rozvoj Miroslav Hofman, 
v oblasti sociální a zdravotní Karel 
Sláma a v kategorii sport klub HC 
Verva Litvínov, který zastupoval jeho 
generální manažer Robert Kysela.
„Poděkování za vynikající zásluhy o roz-
voj Ústeckého kraje formou Ceny hejtma-
na uděluje kraj již popáté a jsem nesmír-
ně rád, že každoročně se počet navrže-
ných kandidátů zvyšuje,“ řekl Oldřich 
Bubeníček ve svém vystoupení na pó-
diu ústeckého Severočeského divadla.

Laureáti převzali Ceny
hejtmana Ústeckého kraje

Profesorka Pavla Čapková si přebírá Cenu hejtmana v kategorii Věda a výzkum.

Ministryně Marksová Tominová navštívila spolu s radním Martinem Klikou 
Domov důchodců Milešov.

Ministryně navštívila domovy 
důchodců v Ústeckém kraji

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová navští-
vila v doprovodu krajského radního Martina Kliky Domov důchodců 
v Milešově a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí, příspěv-
kové organizace kraje. 

Delegace kraje se seznámila 
s úspěšnou rekultivací krajiny v Sasku

Představitelé Saska a Ústeckého kraje navázali na letošní dubnové jednání, které se uskutečnilo v Ústí n. L. a Bílině. 

Saská delegace na jaře projednala řadu klíčových témat pro 
obě strany hranice a také se při své návštěvě měla možnost 
seznámit s historií hornictví našeho regionu, při této příleži-
tosti přijal hejtman Oldřich Bubeníček pozvání do Saska na 
další setkání. To se uskutečnilo poslední prázdninový den 
u jezera Geierwalder See na pomezí Saska a Braniborska. 
Spolu s hejtmanem se jednání zúčastnil také ředitel krajské-
ho úřadu Milan Zemaník a zástupci jednotlivých odborů.
Jednání se dotklo oblasti dopravy, cestovního ruchu, ži-
votního prostředí, ale zejména těžby uhlí a sanace kra-
jiny po těžbě hnědého uhlí. Diskutovalo se o záměru 
Evropského napojení na vedení plynu, obchvatu Pirny, 
záměru výstavby mezinárodní železniční tratě Rum-
burk-Seifhennersdorf či rekonstrukci silnice Šluknov-Lo-
bendava. Poté se delegace Ústeckého kraje na vlastní oči 
v rámci exkurze seznámila s rekultivovaným územím.

Zástupce společnosti Lužická a středoněmecká hornicko-
správní seznamuje delegaci z Ústeckého kraje s plánovaný-
mi záměry.

Kraj předal dobrovolným hasičům dary za několik milionů korun

V Mostě ve Velebudicích se uskutečnil další ročník fi nále hasičských soutěží Stimax Cup a Tohatsu Fire Cup.

V Mostě ve Velebudicích se uskutečnil další ročník finále hasičských soutěží Stimax 
Cup a Tohatsu Fire Cup. Při této příležitosti předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček dobrovolným hasičům dary v hodnotě téměř 5 milionů korun. Další milion 
korun obdrželi hasiči od ČEZ Distribuce.

Na 78. kilometru dálnice D8 se 
uskutečnil šestý ročník akce „Den 
pro kamiony“, který připravil Ús-
tecký kraj společně s Ministerstvem 
dopravy – BESIP a dálničním oddě-
lením Krajského ředitelství Policie 
ČR a za vydatné podpory německé 
policie, která se letos této akce zú-
častnila podruhé. Na akci dorazil 
i krajský radní pro oblast dopravy 
Jaroslav Komínek.

  
Vyzkoušet si brýle simulující jízdu pod 
vlivem alkoholu a drog nebo otočný si-
mulátor kamionu si mohli řidiči, kteří 
se zastavili (nebo byli policií zastaveni) 
na dopravně preventivní akci. 
„Kromě jízdy na simulátoru nárazu 
či rotace kabiny kamionu proběhla ta-
ké kontrola řidičů v jakém stavu mají 
autolékárničky a jak používají bezpeč-
nostní pásy, řidiči i celá posádka si na-
víc mohli vyzkoušet simulaci poskyt-
nutí první pomoci,“ popsal doprav-

ní odborník BESIPu pro Ústecký kraj 
Jan Pechout. 
„Jednoznačně hodnotím tuto akci jako 
potřebnou, úspěšnou a prospěšnou. Mož-
ná se řidiči zlobí, že je při této akci z jejich 
pohledu obtěžujeme a zdržujeme. Potvr-
zuje se však, že prevence není nikdy dost 
a navíc tato akce není pro řidiče vůbec 
stresující a policie dává těm, kdo porušili 
pravidla, šanci, aby si vedle mírné pokuty 
odnesli i poučení,“ komentoval akci rad-

ní Ústeckého kraje pro oblast dopravy 
Jaroslav Komínek.
Během dopravní akce bylo zastaveno 
a zkontrolováno 161 vozidel, z toho 87 
nákladních aut a 14 autobusů. Z nich 
byla třetina řidičů zastavena kvůli ne-
dodržení upoutání bezpečnostním pá-
sem, třetina kvůli nedostatečnému vý-
hledu z vozidla a třetina kvůli způso-
bu jízd či nedodržení omezení rychlos-
ti v oblasti dopravní akce.

Den s kamiony (a nejen s nimi) pošesté
Vítězství ostrovního klubu v turnaji, 
který podpořil i Ústecký kraj, se však 
nerodilo lehce. Liverpool postoupil 
ze skupiny až na poslední chvíli, ale 
v play-off už dominoval. Trofej pro 
vítěze pak z rukou patrona turnaje 
dlouholetého hráče Reds Vladimíra 
Šmicra převzal za tým jeho kapitán 
šikovný záložník Curtis Jones.
Nepopulární poslední místo zbylo 
na pořádající klub FK Ústí nad La-
bem, ten sice remizoval v základní 
skupině s pozdějším vítězem turna-
je, ale v nedělních zápasech o umís-
tění nedokázal ani jednou zvítězit.
Podle slov hejtmana Ústeckého kra-
je Oldřicha Bubeníčkase letošní tur-
naj nadmíru vydařil. Ten se také po 
skončení fotbalového klání zhostil 
předávání cen oceněným týmům.

ALBIM CUP 2016:
Zápas o 5. místo: Dynamo Dresden 
– Slovan Bratislava 0:1. Semifi nále: 

Liverpool FC – 1. FK Nürnberg 2:1, 
FK Venspils – Karpaty Lvov 1:2. Zá-
pas o 3. místo: Venspils – Nürnberg 
2:0. Finále: Liverpool – Lvov 3:0.

Věhlasný Liverpool opanoval 
fotbalový Albim Cup

Druhý ročník fotbalového turnaje Albim Cup pro šestnáctileté fotbalis-
ty zná své vítěze. Na Městském stadionu v Ústí nad Labem se sešla vy-
nikající konkurence českých i zahraničních týmů. Nakonec se z trium-
fu radoval anglický Liverpool FC, který ve fi nále porazil příjemné pře-
kvapení turnaje ukrajinský Lvov 3:0.

Rotaci kabiny kamionu si vyzkoušel také radní pro dopravu Jaroslav Komínek.Rotaci kabiny kamionu si vyzkoušel také radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Kapitán anglického Liverpoolu Curtis 
Jones (v červeném) prohání soupeře, 
konkrétně dva hráče FK Ústí n. L.
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Volte DSSS!

www.facebook.com/
DSSS-NE-imigrant m-PROTI-nep izp sobivým-PRO-po ádek

Hájíme 
národní zájmy.

NE imigrant m,
PROTI nep izp sobivým,
PRO po ádek

Ud lali jsme

po ádek

v Duchcov ,

ud láme po ádek

i v kraji.

Volte č.58č.58

Kraj leták (A5).indd   1 31.8.2016   0:37:50

Z ohlasů, které jsme zaznamenali 
v Mostu, Kadani, Chomutově anebo 
samotném Ústí nad Labem to vypa-
dá, že nálepka „extremistické“ stra-
ny místním nevadí. „Proč by měla, 
pan Vandas mi nesympatický není,“ 
řekl naší redakci postarší pár poblíž 
chomutovského zámečku. Koho bu-
dou volit, ale sdělit nechtěli. „Roz-
hodnutí nejsme ani v tom, zdali vo-
lit půjdeme,“ dodali. Nejinak hovo-
řila i starší dáma na autobusové za-
stávce v Kadani. „Víme, že Dělníci 
tu jsou, to ano. Mně osobně to ně-
jak nevadí, snaží se dělat pořádek,“ 
podotkla.
Připomeňme, že asi 60 kilometrů od 
Kadaně leží město Duchcov. To není 
nikterak známé, ale do médií pronik-
lo opakovaně. A to zejména v roce 
2014, kdy zde DSSS získala tři man-
dáty. „Musím konstatovat, že nové 
vedení města udělalo velký kus prá-
ce a bezpečnostní situace se zde vel-
mi výrazně zlepšila. Nově opravené 

 Proč by podle Vás měli lidé volit 
koaliční kandidátku DSSS? 
Považujeme za chybné omezovat náš 
předvolební program pouze na boj 
proti migraci. Důkazem úspěšnosti 
naší politiky, která dbá především na 
důsledné dodržování pořádku a zá-
konů, jsou výsledky našich politiků 
například v Duchcově. Je prokazatel-
né, co za necelé dva roky DSSS uděla-
la a dokázala změnit ve vedení a fun-
gování města Duchcov. To je osmiti-
sícové město, které mělo své problé-
my a po komunálních volbách se ta 
situace z mého pohledu jasně změni-
la k lepšímu. Já jsem tam za tu dobu 
nezaznamenal, že by tam docházelo 
k něčemu extrémistickému a k něče-
mu, co by neodpovídalo hodnotám ži-
vota 21. století v evropském prosto-
ru. O mých slovech svědčí i to, že tam 
DSSS v pohodě spolupracuje s KSČM 
a ČSSD. 

 Jaké hlavní priority budete v pří-
padě svého zvolení do krajského za-
stupitelstva prosazovat? 
Mou prioritou je, aby se tady dalo 
slušně žít, aby tu bylo fungující kva-
litní zdravotnictví, sociální služby jak 
pro rodiny, tak pro seniory, jako jsou 
domovy důchodců a další zařízení 
a služby, které jsou ku prospěchu li-
dí, kteří celý život pracovali. Aby by-
la kvalitní infrastruktura, široká na-
bídka pracovních míst, aby tady byla 
nabídka středního a učňovského škol-
ství tak, jak jí fi rmy potřebují. To zna-
mená, že by mělo dojít ke spolupráci 
na úrovni největších zaměstnavatelů 
v kraji. A na prvním místě je tu bez-
pečnost všech lidí v našem kraji. 

 Co podle Vás trápí Ústecký kraj 
nejvíc? 
V současné době zažíváme hospo-
dářský růst a dá se snadněji identifi -
kovat, kdo zneužívá systém a kdo se 
snaží tento systém zneužít. Bohužel 
u vládních představitelů chybí určité 

Alespoň podle předběžných měření to vypadá, že Ústecký kraj nejenže podpoří stávajícího hejtmana Oldři-
cha Bubeníčka (KSČM), ale do zastupitelstva mají šanci proniknout i zástupci Dělnické strany sociální spra-
vedlnosti. ParlamentníListy.cz se proto vypravily do tohoto regionu, aby zjistily více.

Mgr. Tomáš VandasMgr. Tomáš Vandas

Statutární místopředseda strany Národní socialisté - LEV21 Ing. Petr Benda je přesvědčen, že Ústecký kraj mu-
sí nabídnout slušný život pro jeho obyvatele stejně jako kvalitní zdravotnictví, sociální služby či širokou nabíd-
ku pracovních míst.

Naší prioritou je, aby se 
v kraji slušně žilo

odhodlání udělat nepopulární opatře-
ní, která jsou však ku prospěchu vět-
šiny společnosti. My se takových to 
opatření nebojíme, protože skutečně 
potřebných se nedotkne. Ba naopak, 
pokud bude systém pod větší kontro-
lou, tak se najednou zjistí, že podpo-
ru státu můžou získat i pracující lidé 
a to, že někdo pracuje a stará se sám 
o sebe nebude trestem. 
Řešením je využití možnosti předklá-
dat zákony. Z Ústeckého kraje by měl 

přijít celý balíček zákonů, který se tý-
ká sociálního systému, který nyní je 
nastaven velmi nepružně a vesměs 
nespravedlivě. Mnohdy trestá jednot-
livce, nebo matky samoživitelky za 
to, že pracují – na nic nemají nárok 
a mnohdy musí za vše platit a oproti 
nim je zde skupina obyvatelstva, kte-
rá nepracuje, nesnaží se a pouze čeká 
s nataženou rukou a vše, za co ostat-
ní platí dostavájí zadarmo a v součas-
ném systému jsou nepostižitelní. 

Ing. Petr BendaIng. Petr Benda

Ústecký kraj: Dělníci na vzestupu. Chceme
obnovit pořádek, říká Tomáš Vandas

Aktuální preference, Ústecký kraj

domy, silnice, bývalé ´ghetto´ se změ-
nilo k nepoznání. Jsem rád, že k tomu 
svým dílem přispěla i DSSS,“ řekl před-
seda Dělníků Tomáš Vandas o prázdni-
nách.
Ústecký kraj je orientován výrazně do-
leva. Podle dat agentury Phoenix, která 
již od května letošního roku poměřu-

je jednotlivé subjekty, by zde uspěli 
jak komunisté, tak sociální demokra-
té. Za výrazný úspěch lze považovat 
i šestiprocentní potenciál Dělnické 
strany. „Je to určitě potěšující a uka-
zuje se, že sice nedáváme občanům 
koblihy zdarma, ale nabízíme jas-
ná a konkrétní řešení, která Ústecký 
kraj potřebuji. Mohu slíbit, že pokud 
budeme mít možnost, obnovíme po 
volbách v tomto regionu pořádek, ja-
ko jsme ho obnovili v Duchcově,“ ko-
mentoval ParlamentnímListům.cz 
prozatímní výsledky Vandas. 

Zdroj: Parlamentní listy, 
graf: phoenixresearch.cz

w w w . d s s s . c z

P  edseda D  lnické  strany sociá lní  spravedlnosti (DSSS) 
Mgr. Tomá š  Vandas, Ing. Petr Benda, mí stop  edseda 

strany Ná rodní  socialisté  – LEV21 a Oto Zaremba, 
olympijský vít z a kandidát na senátora za volební obvod 

. 4 – Most vá s srde  n   zvou na p  edvolební  setká ní  
u p  í lež itosti koná ní  krajský ch voleb 

(ve dnech 7. a 8.  í jna 2016):

5. 10. od 16 hodin Ústí nad Labem – Lidické nám.

č.58

P ij te se zeptat na náš program, který prosazují kandidáti 
DSSS – NE imigrant m, PROTI nep izp sobivým, 

PRO po ádek! ekn te nám, co Vás trápí.

K dispozici budou propaga ní materiály, letáky, odznaky, 
kniha Tomáše Vandase a další zajímavé v ci.

V Ústeckém kraji volte íslo 58!

Jako host vystoupí s projevem Marian Kotleba, 
hejtman Banskobystrického kraje a slovenský poslanec.

Pozvánka (Kotleba) - A5 čb.indd   1 12.9.2016   15:17:35
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Svatopluk Němeček se nejprve setkal 
s vedením, které mu krátce předsta-
vilo nemocnici, její strukturu a roz-
sah poskytované péče. Při diskusi 
s vedením o problémech současné-
ho zdravotnictví, které se přímo do-
týkají litoměřické nemocnice, minis-
tr nejen ocenil stávající stav, ale rov-
něž přislíbil pro příští rok fi nanční 
pomoc. „Je vidět, že nemocnice je ve 
velmi dobrém stavu a že je investová-
no do jejího rozvoje. Je potěšující vidět 
i to, jak účelně a ve prospěch pacientů 
zde byly vynaloženy prostředky z ev-

ropských fondů,“ ocenil ministr a do-
dal, že Ministerstvo zdravotnictví 
v příštím roce některé investiční zá-
měry nemocnice podpoří.
„Jsme rádi, že nás náš ministr navští-
vil a že jsme měli možnost sdělit mu, co 
nás zde v podmínkách našeho zdravot-
nictví nejvíce trápí. Jeho příslib pomo-
ci s některými investičními záměry pro 
příští rok, byl příslibem vítaným, za kte-
rý jsme velmi rádi,“ zhodnotil setkání 
s nejvyšším představitelem resortu 
zdravotnictví Radek Lončák, předse-
da Správní rady nemocnice.  (nk) 

Ministr ocenil investice
Litoměřice | Na krátkou návštěvu zavítal ve středu 7. září do litoměřické 
nemocnice ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček s doprovodem. 
Při této příležitosti se setkal s vedením nemocnice a se zástupci zřizova-
tele, diskutoval se zaměstnanci a prohlédl si vybraná pracoviště.

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

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

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

„Vstup do první třídy je obrovským 
krokem a změnou nejen pro samotné 
prvňáčky,“ řekl o důležitém dni nej-
mladších dětí náměstek Marek Hra-
báč. Ve škole poté debatoval s dětmi 
o jejich představách a plánech a s tě-
mi staršími dětmi i o jejich plánech 
po ukončení školy, čím chtějí být 
a k čemu budou své vzdělání potře-
bovat. „Při besedách starší děti říkaly, 
že se spíš těší, až skončí školu a půjdou 
na pracák. Na otázku proč měly spo-
lečnou odpověď: když prý ráno jdou do 
školy, budí své nezaměstnané rodiče, 
kteří ještě spí. Těší se proto, až taky bu-
dou moci dlouho spát.“ dodal náměs-
tek. Podle jeho slov se jedná o velmi 
nebezpečný vzor, který demotivu-
je děti pracovat a je pouze podhou-
bím pro další nezaměstnané. Jak ná-
městek Marek Hrabáč dodal, řešení 
je podle něj velmi jednoduché: Dáv-

ky jen ráno a několikrát do měsíce. 
„Chyba je především v samotném sys-
tému, který se musí bezpodmínečně 
změnit. Například vyplácet podporu 
a sociální dávky pouze ráno a postup-
ně několikrát do měsíce, aby nezaměst-
naní museli vstávat a jít dětem příkla-
dem. Další pozitivní efekt by to na ně 
samotné mělo takový, že neztratí ná-
vyky nutné pro práci a také hlavně ne-
budou v noci dlouho rušit spící pracu-
jící, kteří ráno vstávají na šichtu,“ ře-
kl k současnému sociálnímu problé-
mu náměstek. Stejně to vnímá také 
předseda Krajské hospodářské ko-
mory Ústeckého kraje Ing. František 
Jochman, kterého jsme se zeptali na 
názor fi rem. Jednoznačně souhlasí 
s tím, že chybějící pracovní návyky 
a schopnost přijít ráno do práce jsou 
velkou překážkou pro zaměstnávání 
nových pracovníků.

Dávky jen ráno a několikrát do měsíce
Chomutov | Za chomutovskými školáky se vypravil náměstek primáto-
ra Marek Hrabáč. Prvňáčkům popřál ve škole hodně štěstí a nová přá-
telství, podebatoval se staršími žáky a odnesl si od nich zajímavé námě-
ty na zlepšení sociální politiky.

Foto: archiv

 Provedl byste dnes či v době minu-
lé některá svá rozhodnutí jinak?
Myslím, že litovat minulých rozhod-
nutí v podstatě nemá smysl. Zpět vzít 
prostě nejdou. Vyvodit z nich ponau-
čení pro příští časy a rozhodnutí. Ur-
čitě jsem měl razantněji vystupovat 
proti černým dírám zvaným nezisko-
vé společnosti, ve kterých mizí straš-
né miliony. Nikdo neví kam, a snad 
ani jak, ale mizí. Přitom nejsou pení-
ze na léčení i dětí! Podívejte se, kolik 
starých lidí nemá peníze na ani ty nej-
základnější léky! Razantněji bych po-
stupoval vůči příživníkům štítících se 
práce a natahujících ruce na sociální 
dávky. I když s tím jsem spolu s kole-
gy již před lety začal. Již jsem se zmi-
ňoval o návrzích zákonů, které jsme 

s kolegy předložili a Senát již před tře-
mi roky schválil. Tyto zákony měly 
tento problém částečně řešit, ale jak 
je vidět, je to běh na dlouhou míli. Dva 
Sněmovna „vzala“, o třetím - Veřejné 
službě - teprve v letošním roce snad 
Sněmovna začíná hovořit. Přitom jde 
o zákon omezující sociální dávky těm, 
kteří se práce štítí!  Že by to bylo před-
volebním obdobím?

 Co je pro vás meta, kterou byste 
hodnotil jako splněný sen?
Myslím, že to je spokojená rodina. Dě-
ti, za které se opravdu stydět nemusím 
a vnoučátka, která zatím jdou ve sto-
pách svých rodičů. Je to ale i celá řa-
da projektů, s jejichž realizací jsem ce-
lé řadě podnikatelů pomáhal a pomá-
hám, neziskovkám, které pracují ve 

svém volném ča-
se s dětmi, soci-
álně slabými ne-
bo zdravotně po-
stiženými spolu-
občany atd. Jsou 
to ale i přátelé, 
které mám ko-
lem sebe. 

 Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, 
hudební skupina, fi lm?
Mám rád literaturu faktu. Tak se vracím 
ke knize Bohové, hroby učenci, ve kte-
ré je fascinujícím způsobem popsáno 
objevení hrobky Tutanchamóna Carte-
rem, Schliemannovo objevení Tróji atd. 
Jsou chvíle, kdy sáhnu po klasice, Švej-
kovi. To je čtení, které budete číst sto-
krát a vždy najdete něco nového. Rád si 
vezmu díla Máchy, Erbena atd. Z dob, 
kdy jsme s otcem a maminkou prozpí-
vali celé večery, které nám nekazila te-
levize, mám rád lidovou muziku. Je to 

muzika, která vám řekne jak textem, 
tak i melodií. Muzika, která vzešla ze 
života prostých lidí, z jejich životních 
zkušeností. Mám tak rád Heligonky Vo-
rařů, muziku a zpěv Babouků, Kubešo-
vu kapelu atd. Mám ale také rád Coun-
try a trempské písně. Asi proto, že i ta-
to muzika vychází ze života prostých 
lidí. Ale rád se zaposlouchám při rela-
xaci i do hudby vážné. Znáte krásněj-
ší hudbu, než je Smetanova Vltava? 
A fi lm? Jednoznačně to jsou odpočin-
kové fi lmy režisérky Poledňákové a ta-
ké fi lmy Zdeňka Trošky.

 Máte své životní heslo?
Uvedl jsem ho i ve své druhé knize, kte-
rou jsem právě dokončil a vydal. Zní: 
Postavím se za to, co je správné, i kdy-
bych tam měl stát sám!

 Jaký je váš životní vzor?
Jednoznačně moje maminka. Vždy nás 
vedla k tomu, abychom nikdy nepohlí-
želi na svůj osobní prospěch, ale aby-

chom vždy viděli potřebnost druhých 
a pomoc jim měli vždy na prvním mís-
tě. Říkala také „Před nikým se nepovy-
šuj, ale také se před nikým neponižuj“! 
Vždy jsem se tak snažil chovat. Možná, 
že i tyto zásady byly důvodem, proč 
jsem mohl být více než 33 let v čele 
obce Telnice. Těmito zásadami se řídil 
i můj, žel zemřelý, bráška Pavel.

 Čím se řídíte v rizikových situacích?
Za tu dobu starostování jsem musel 
řešit celou řadu i velmi složitých pří-
padů. Od těžkých dopravních nehod 
i s mnoha mrtvými po požáry a ne-
přízeň přírodních podmínek. To mě 
naučilo řešit takové situace přede-
vším s klidem, beze spěchu a s klid-
nou hlavou. Promyslet možnosti, 
rozhodnout a svá rozhodnutí nemě-
nit. Lidé pracující na zvládnutí tako-
vé situace vám musí věřit a vědět, 
že za své rozhodnutí přebíráte i od-
povědnost. 

Jaroslav Doubrava: Za svá rozhodnutí přebírám odpovědnost
Třicet tři let starostoval v horské obci Telnice na Ústecku, nyní usedá za 
hnutí Severočeši.cz v Senátu PČR. Tento svůj post bude v říjnových vol-
bách obhajovat.
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Ústí nad Labem, Přístavní 823/35, tel. 475 669 125, suw@suw.cz, Jenišov u Karlových Varů, Daimlerova 202, tel. 353 447 800, suw@suw.cz 

Aby Vám auto vydělávalo, nemusíte jej vlastnit.
Se službou CharterWay máte náklady zcela pod kontrolou. CharterWay Vám nabízí možnost výhodného 
pronájmu vozidla s kompletním balíčkem služeb, díky kterým máte náklady na provoz zcela pod kontrolou. 
V měsíční splátce máte již zahrnuto vše podstatné – povinné ručení, havarijní pojištění, servisní smlouvu 
COMPLETE. Navíc si měsíční splátku můžete zahrnout do nákladů. Více informací na www.suw@suw.cz.

Mercedes-Benz Vito. Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná): 8,5–6,7 / 6,0–5,1 / 6,6–5,8 l/100 km;  
hodnota emisí CO2 (město / mimo město / kombinovaná): 223–176 / 158–135 / 174–153 g/km. Hodnoty se nevztahují na konkrétní  
model vozidla a nejsou součástí specifické nabídky. Slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Foto je ilustrační.

Citan KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

Vito KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

Sprinter KAWA 
měsíčně od (bez DPH)

7 099 Kč
10 950 Kč
13 699 Kč
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Kdy se protrhla přehrada na Bílé Desné 
v Jizerských horách?
Další otázky a pravidla soutěže hledejte na: www.tydeniky.cz f Český Metropol

Zářijová otázka č.1:


