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„Dvě hodiny za babičkou by 
dcera bez připojení nepřežila.“
Marek H.

Hotspot pro mobilní telefony, jejich ovládání přes palubní obrazovku i 

indukční nabíjení. To vše umí nový Golf. Díky připojení Vám navíc pomůže 

vyhnout se dopravním zácpám nebo najít výhodnou čerpací stanici. 

Přijďte se sami přesvědčit k nejbližšímu prodejci Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme  

se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc?  

Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf se zvýšenou konektivitou.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf:  
3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může 
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce 
Volkswagen Auto Anex s.r.o.
Žerotínova 378
405 02 Děčín 3
tel.: 777 251 432
www.autoanex.cz

 Tak tedy, jak se vám žije v Ústeckém kraji?
Jsem tady doma od narození a nikdy mě nena-
padlo, že bych měla žít někde jinde. Na svůj re-
gion jsem hrdá a snažím se od začátku svého 
politického života pracovat pro lidi. Zní to mož-
ná jako klišé, ale já to tak opravdu cítím, vždy 
přemýšlím o dopadech a možnostech pro obča-
ny.  Máme krásný kraj, který má co nabídnout 
a ukázat, máme být na co pyšní. Také však den-
ně vidím změnu ve společnosti. U nás v kraji je 
to ale jiné, než v jiných částech republiky.  Naše 
občany trápí i jiné, a bohužel zásadní věci, které 
ovlivňují náš každodenní život. 

 Jste zaměstnaná žena, máte všechny pod-
mínky k tomu, abyste se mohla věnovat rodi-
ně? Konkrétně mám na mysli jesle, školky, mi-
moškolní výchovu, ale také služby…
Přiznávám, že mateřství vstoupilo do mého 
politického života na plný úvazek tak trochu 
nečekaně a musela jsem se s tím, především 
za velké podpory rodiny, vyrovnat. Nebylo to 
jednoduché pro nikoho, ale věřím, že jsme 
to všichni úspěšně zvládli.  Myslím, že obce 
a města mají velkou snahu vyjít vstříc rodinám 
s dětmi. Například v Mostě se stále můžeme 
pyšnit tím, že máme ještě několik jeslí, bohu-
žel jsme ale tak trochu rarita nejen v kraji, ale 
i v ČR. Na nedostatek mateřských škol si také 
u nás stěžovat nemůžeme. Jednu z nich nyní 
navštěvuje i moje menší dcera.  V rodinné po-
litice vidím však velký rozpor, zda podporovat 
rodiče na mateřské dovolené, nebo aby moh-
li co nejdříve nastoupit zpět do zaměstnání. 
Dnes se prakticky již neví, zda je mateřská do-
volená náhrada za ušlý zisk, nebo k tomu, aby 
si rodiče mohli dovolit placenou péči za své dí-
tě v nízkém věku, pokud chtějí nastoupit do 
zpět do zaměstnání před druhým rokem věku 
dítěte. Legislativně se přijala některá opatření, 
která by měla usnadnit život rodinám, umís-
tit dříve dítě do předškolního vzdělávání ne-
bo obecně jen na hlídání. Osobně si myslím, že 
je to především rodina, která ví nejlépe, co po-
třebuje, ale pokud se má maminka nebo dnes 
i tatínek starat alespoň trochu v klidu o dítě 
do dvou let, měl by stát zabezpečit i důstojné 
podmínky. Jako jednu z nich vidím zvýšení ma-
teřské pro pracující rodiče alespoň na úroveň 
13 až 15 tisíc korun za měsíc. Dnes jdou čas-
to s příjmem na mateřskou dovolenou až o po-
lovinu a více dolů, a rodiny si tak často dobře 
rozmyslí, zda mít miminko nebo ne.

 Proč jste vstoupila do veřejného života?
Jak s odstupem času říkám, bylo to osudové roz-
hodnutí. Vždy se mi líbila práce mého tatínka, 
setkávání s lidmi, jak jim naslouchal a pomá-
hal, a když přišla řeč na možnost práce v poli-
tice, prostě jsem do toho šla.  Bylo to pak rych-
lé, na kandidátní listině do Zastupitelstva měs-
ta Most jsem dostala pozici na 13. místě a díky 
volebním výsledkům jsem mohla začít. Vzpo-
mínám si, že jsem byla opravdu hozena do vo-
dy „a plav“, i když kolegové pomáhali.  Mně to 
pomohlo i v pozdějším rozhodnutí nastoupit na 
dálkové studium vysoké školy, které jsem také 

úspěšně zakončila. A proč jsem vstoupila do ve-
řejného života? Už jsem na to možná částečně 
odpověděla v předchozí části rozhovoru. Dělá-
me politiku pro lidi, protože zde žijeme, jsme 
součástí celé společnosti a chceme, aby se nám 
především zde doma žilo dobře. Vstup do Po-
slanecké sněmovny před 4 roky považuji za vr-
chol mé kariéry. Této možnosti si velice vážím, 
oceňuji důvěru kolegů a především našich ob-
čanů, kteří mě stále podporují, je to zodpověd-
nost, kterou si nesete stále.

 Jaké postavení v politice mají ženy? Proč 
jich, podle vašeho názoru, nekanduje víc?
Myslím, že je to na každé z nás, jaké postavení 
si vybuduje. Já osobně nejsem pro žádné kvó-
ty v politice. Tak trochu to vidím jako dehone-
staci mé patnáctileté činnosti. Chápu, že někte-
ré strany mají i dnes problém s podporou svých 
kolegyň, ale u nás je to naštěstí spíše naopak. 
Politika obecně není dnes oblíbená v důsledku 
postupné likvidace důstojnosti v očích veřejnos-
ti a ve velké míře si za to mohou sami politici. 
Média dělají, co se jim dovolí, a nikdo si nedo-
volí říct veřejně, že je to špatně, nebo že by to 
mělo být jinak, protože by mohl být na mediál-
ní scéně rozcupován.  Je pravda, že muži ma-
jí stále v politice převahu. Ženy však tvoří vět-
šinu zázemí na všech politických úrovních, jak 
já říkám „šedé eminence“. Znám také příklady 
z okolí, kdy ženy vstupují do politiky, protože 
je štvou věci, se kterými se dlouhodobě nic ne-
děje. Chtějí změnu a tzv. zdravé naštvání je při-
vede až do této oblasti. Především je to ale pro 
nás daleko těžší, protože i když děláme v poli-
tice, stále máme většinou i rodinu a plníme ro-
li, která je nám osudem dána, a musíme si dale-
ko častěji sáhnout na dno svých sil, než pánové. 
Od nich samotných slýchám, jak jim manželka 
tvoří rodinné zázemí a klidný život. U žen to ale 
znamená, že musíme zvládat vše, práci, kariéru, 
rodinu a neplatí to jen v politice.

 Co ve vašem životě patří k prioritám a kte-
ré hodnoty jsou pro vás důležité?
V pracovním životě je to především práce pro 
naše občany a možnost zlepšovat podmínky 
pro důstojný život občanů na všech úrovních. 
V soukromém životě je to samozřejmě rodina, 
která mi pomáhá řešit nejhorší úskalí a životní 
nástrahy. Po příchodu dětí se samozřejmě změ-
nily i osobní hodnoty a spoustu věcí jsem pře-
hodnotila. Jsem člověk otevřený, který se vždy 
snaží pomoci. Neodpustím však lež a neférové 
jednání.

 Delší dobu se věnujete zejména sociální 
a zdravotní problematice. Jak vnímáte z toho-
to úhlu pohledu současnou situaci v regionu, 
který je energetickým srdcem republiky?
Energetika, těžba hnědého uhlí a těžký průmysl 
patří k tomuto regionu historicky, vše bylo pro-
vázané a mělo svůj účel, bohužel v 90. letech se 
umožnila neřízená likvidace v podobě privatiza-
ce a na náš region to mělo značný dopad. Dosta-
li jsme se na přední příčky v nezaměstnanosti 
a začali nám odcházet schopní a chytří lidé. Re-
gion i kraj se s tím pral a pere stále, i když dnes 

se situace hodně změnila. Stále však jsme kra-
jem, který má největší počet vyloučených loka-
lit s nejvyšším počtem obyvatel v nich, nízkou 
vzdělanost a mladí lidé zde nevidí perspektivu 
pro svůj další život. Naši občané jsou naštvaní, 
znechucení a přeji si radikální změnu. Promítá 
se nám zde daleko více nespravedlnost ve spo-
lečnosti. Rozevírání nůžek mezi chudými a bo-
hatými. Máme zde jedny z nejmenších mezd 
v republice a v zadluženosti a exekucích také 
hrajeme první roli. 

 Co se dá v tomto směru zlepšit a jak na to?
Především dobrou legislativou. Systém nejen 
v sociální oblasti je roztříštěn a přispěly k tomu 
i částečné úpravy z posledního volebního obdo-
bí, i když některá opatření byla dobrá. Je nut-
né začít důslednou reformu sociálních dávek 
a zapojit do toho i oblast školství, zdravotnic-
tví i spravedlnosti. A i našim seniorům umožnit 
důstojně zestárnout. Pomáhat malým a střed-
ním podnikatelům a nepodkopávat nohy kra-
jům při snaze řešit krajské a regionální problé-
my.  Jeden takový nástroj již zde je, tzv. Hospo-
dářská restrukturalizace našeho kraje a dalších 
dvou, kde se jedná o navržená opatření v něko-
lika oblastech, která by měla začít konečně mě-
nit situaci v našich regionech a jak zlehčeně ří-
káme, pomoci dohnat ostatní kraje.

 Máte nějaký životní vzor, či krédo, kterým 
se řídíte?
Je to heslo, které jsem použila i při letošní vo-
lební kampani na některé propagační materiály. 
Myslím, že vystihuje snahu pomáhat našim ob-
čanům, protože zde žijeme, pracujeme, vycho-
váváme děti, chceme tu zestárnout a žít kvalit-
ní a klidný život. Zní: „Žijeme zde s Vámi, pra-
cujeme pro Vás“.

 Jak nejraději trávíte volné chvíle? 
S rodinou a musím přiznat, že nejraději doma. 
Díky současné práci stále cestuji a opravdu si rá-
da užívám klidu s blízkými doma či na zahradě. 

 Jste atraktivní žena, máte čas na to sledo-
vat módní trendy v odívání, líčení, kosmetice 
atd.? V jakém oblečení se cítíte nejlépe?  
Jsem žena, která se snaží vypadat dobře. K to-
mu patří i móda a líčení, ale nejsem zase člo-
věk, který by se řídil striktně módními trendy. 
Dávám na svůj pocit a nosím to, v čem se cítím 
dobře. Mám ráda elegantní módu se sportovní-
mi prvky, ale nemám problém si obléci i krásné 
šaty a cítit se opravdu jako dáma. ☺

 Příští dny rozhodnou o tom, jaký parlament 
a vládu budeme mít v dalších čtyřech letech. 
Co byste přála této zemi vy osobně?
Přála bych si, aby šli lidé volit a dali najevo svůj 
postoj. Chápu, že někdy je opravdu těžké roz-
hodnout se, jakou stranu si vybrat, ale jak říkám 
já i pasivní hlas rozhoduje, jen se počítá i stra-
ně, kterou by volič sám nikdy nevolil. Hlavně 
bych si přála, aby se podařilo zvolit do Poslanec-
ké sněmovny takové strany, které by měly zá-
jem pracovat pro naše občany a své rozhodnutí 
nedělaly jen na jedno volební období. Aby naše 
země našla stabilitu, která jí tak dlouho chybí.

Text: Metropol, foto: archiv

Jsem otevřený člověk

Je Ústecký kraj dobré místo pro život? Co se dá ještě zlepšit? 
Jak to vidí představitelka střední generace, žena, manželka a matka 
Ing. Hana Aulická Jírovcová z Mostu.  
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Zadavatel: KDU-ČSL, Zpracovatel: Severočeský Metropol, a.s.
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Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz

Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), 
tel.: 475 211 713, 

úterý–pátek 11.30–17.00 hod., 
(pondělí zavřeno). 

Změna programu i obsazení vyhrazena.

Tu zahájí demontáž rentgenového 
přístroje, který je v prostoru, kam 
bude moderní technologie umístěna. 
Na demontáž přístroje naváží vlast-
ní stavební práce, v rámci kterých 
bude upravena dispozice pracoviš-
tě, realizovány nové instalace a mo-
dernizovány povrchy. Po realizaci té-
to stavební připravenosti bude zahá-
jena instalace technologie magne-
tické rezonance včetně vybudování 
faradayovy klece. V souběhu s těmi-
to činnostmi dojde k výměně vzdu-
chotechnických jednotek pro odděle-
ní radiologie a zobrazovacích metod, 
které jsou na střeše objektu.

Dodavatel samotného přístroje v hod-
notě 26,5 miliónů korun byl vybrán 
již počátkem tohoto roku. Je jím fi rma 
Audioscan, se kterou je již podepsána 
smlouva. Realizace pracoviště magne-
tické rezonance a zahájení zkušební-
ho provozu se předpokládá ještě letos.  
„Vzhledem k tomu, že stavební práce na 
novém pracovišti magnetické rezonance 
budou náročné a budou probíhat za pro-
vozu radiologického pracoviště, prosíme 
všechny pacienty a návštěvníky nemocni-
ce v průběhu následujících několika měsí-
ců o vstřícnost a velkou trpělivost s možný-
mi omezeními,“ požádal Radek Lončák, 
předseda Správní rady nemocnice.  (nk)

Začíná stavební část projektu
magnetické rezonance

K 1. říjnu 2017 přebrala veškeré činnosti, závazky a pohledávky (včetně 
smluvních a pracovně právních vztahů) Městské nemocnice v Litoměřicích, 
příspěvkové organizace, akciová společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Tato změna nebude mít žádný dopad 
na poskytování zdravotní péče pacientům.

Litoměřice | Právě v těchto dnech se v litoměřické nemocnici 
rozbíhá stavební část projektu magnetické rezonance. 

Michal Pehr: Politik by 
měl dostát svému slovu
Čtyřicetiletý Michal Pehr je povoláním historik, ale také zastupitel a radní města Louny, 
v minulém volebním období zasedal i v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Je členem KDU-ČSL 
a lídrem její kandidátky do Poslanecké sněmovny PČR v našem regionu.

 Proč chcete vstoupit do vrcholné 
politiky?
KDU-ČSL usiluje o změnu. Chceme, aby 
v Ústeckém kraji měli voliči i jiné za-
stoupení, než jen ortodoxních pravico-
vých či levicových stran. 

 Jste badatel a historik. Které mezní-
ky v novodobých dějinách ČR jsou pro 
vás nejdůležitější a neměli bychom na 
ně zapomínat?
Jsou to především pověstné osmičky. 
Tedy rok 1918 – vznik samostatného 
Československa. Rok 1938 - Mnichov-
ská dohoda mocností a likvidace česko-
slovenského státu, dále rok 1948 – pře-
vzetí moci Komunistickou stranou Čes-
koslovenska a nastolení totality a ko-
nečně rok 1968 – invaze „spřátelených“ 
vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska a „doba temna“. Ačkoli jsem 
žádnou z uvedených událostí neprožil 
na vlastní kůži, pozorně jsem naslou-
chal jejich účastníkům a velmi pečlivě 
všechny okolnosti prostudoval. Jsem 
přece historik a politolog. Je to moje 
profese a zároveň koníček. Všechny nás 
ty mezníky ale poznamenaly, a to na 
dlouhou dobu.

 Jak by měla podle vašeho názo-
ru vypadat česká společnost po roce 
1989?
Z historie bychom měli být poučenější 
a zodpovědnější. Po revoluci v roce 1989 
jsme se příliš zaměřili jen na hledisko 
ekonomiky, jak nejrychleji a nejefektiv-
něji vydělat peníze. Chtěli jsme dohnat 
a předehnat Západ. Zapomněli jsme 
přitom na obnovu morálních a mrav-
ních principů, jak to činil náš první pre-
zident T. G. Masaryk, na etiku, na ob-

raz člověka jako takového, na výchovu, 
vzdělávání, na žebříček životních hod-
not, na kvalitní zákony. Doba zlatokopů 
je pryč a teď řešíme celou řadu problé-
mů, které jsme si zavinili sami. 

 Jaké vlastnosti by měl mít dobrý 
politik?
Především by se měl opírat o své svě-
domí. Každý politik dnes disponuje ne-
přeberným množstvím informací, kte-
ré není schopen vstřebat a sám je po-
soudit. Z toho potom vznikají paskvily 
zákonů, které se musí několikrát nove-
lizovat a nikdo jim pořádně nerozumí. 
A každý politik by měl dostát svému 
slovu. Poznáme to vždycky před volba-
mi a po volbách. 

 Které veřejné záležitosti jsou vám 
nejbližší a jak byste je promítl do prá-
ce poslance PČR? 
Mojí parketou je oblast výchovy, vzdělá-
vání a vědy, tedy vklad do budoucnosti. 
V těchto oborech se vyznám a v případě 
zvolení bych se chtěl v příslušných výbo-
rech Poslanecké sněmovny angažovat.

 Co nejvíc potřebují občané Loun, 
potažmo Ústeckého kraje?
Pokud se týče města Louny a okolí, pak 
je to otázka fungující nemocnice a do-
budování dálnice D7. V celém Ústeckém 
kraji vidím jako priority řešení sociálně 
vyloučených lokalit, které jsou spoje-
ny s chudobou, exekucemi a hazardem. 
Myslím, že ten by měl být plošně zaká-
zán všude, protože jsou za ním jen lid-
ské tragédie. Dále bych si přál, aby šly 
větší investice do výchovy a vzdělávání. 
Na srdci mi leží také již zmíněná etika, 
kterou bych zavedl jako povinný škol-
ní předmět. 

PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 
- historik a politolog
V letech 1995–2002 vystudoval 
obor historie-politologie na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Během svého studia ab-
solvoval řadu stáží a studijních po-
bytů. Studoval rovněž na Paris-Lo-
dron Universität v Salzburku (2001). 
Od roku 2003 působí jako pracov-
ník Masarykova ústavu a archivu 
AV ČR a od roku 2002 je interním 
doktorandem Ústavu politologie 
FF UK Praha, kde též externě před-
nášel (Politické programy po roce 
1945). Specializuje se především 
na problematiku novodobého čes-
kého politického myšlení a politic-
kého stranictví v Čechách, respek-
tive v Československu a na histo-
rii třetí Československé republiky 
1945–1948. Publikoval řadu stu-
dií v odborných časopisech a sbor-
nících. Je členem několika odbor-
ných společností (např. České spo-
lečnosti pro politické vědy). 

Společnost B.K.syn centrum s.r.o. by-
la vyhlášena Ekonomicky nejúspěš-
nější firmou Ústeckého kraje. „Oce-
nění je uděleno finalistovi soutěže Vo-
dafone Firma Roku 2017, který infor-
muje veřejnost o svých hospodářských 
výsledcích v souladu se zákonem a je-
hož ekonomické zdraví, reprezentova-
né Indexem Cribis, ho kvalifikuje jako 
vhodného obchodního partnera,“ uvá-
dějí organizátoři na ocenění vyda-
ném 20. září tohoto roku.
Odborná porota vybírala vítěze 
z několika stovek firem a živnostní-
ků z nejrůznějších oborů. 
Vítězové krajského kola se stávají 
zároveň celorepublikovými finalis-
ty. Slavnostní vyhlášení celostátních 
výsledků soutěží Vodafone Firma ro-
ku 2017, Česká spořitelna Živnost-
ník roku 2017 i Vodafone Odpověd-
ná firma roku 2017 se uskuteční 
6. prosince na pražském Žofíně.
Jednatel oceněné firmy Jaroslav Ko-
ričanský i přes prokazatelné úspě-
chy svého podnikání zmiňuje kom-
plikace vzniklé s aplikací stavební-
ho zákona. „Naše firma má po této 
stránce vše v pořádku, což je možné 
díky nezpochybnitelným dokumen-
tům doložit, nicméně příslušné úřa-
dy je velmi složité přesvědčit, že tomu 
tak skutečně je. Je to neustálý boj, kte-

B.K. syn centrum: I přes prestižní
titul bojujeme stále s byrokracií
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potřebujeme dokončit. Přitom se řa-
díme k významným podporovatelům 
kulturního, sociálního a sportovního 
života na Ústecku,“ naráží Jaroslav 

Koričanský na problémy kolem areá-
lu firmy v ústecké Havířské ulici. Ta-
to podpora by mohla být větší, ne-
být investic do právních služeb bě-
hem odvolacích řízení. 

Ústí nad Labem | Mezi nejúspěšnější podnikatelské subjekty 
v Ústeckém kraji se v soutěži Vodafone Firma roku 2017, 
Česká spořitelna Živnostník roku 2017 zařadila 
společnost B.K.syn centrum s.r.o. 
z Ústí nad Labem. Její jednatel 
Jaroslav Koričanský ocenění vítá 
i přesto, že firma dlouhé roky 
bojuje s úřednickou mašinérií.

Prezident Miloš Zeman
navštívil Ústecký kraj

Stále svěží informace

Ústí nad Labem | Třídenní návštěvu 
Ústeckého kraje zahájil 3. října prezi-
dent republiky Miloš Zeman s man-
želkou Ivanou. Před budovou Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje hla-
vu státu přivítal hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček s chotí, kte-
rý poté strávil s prezidentem půl ho-
diny při soukromém setkání.
Po diskusi s krajskými zastupiteli, 
podpisu do pamětní knihy na kraj-
ském úřadě a vzájemném předání 
darů s hejtmanem se Miloš Zeman 
setkal se zástupci příspěvkových or-

ganizací kraje a zástupci Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého kra-
je a odborů, starosty a představite-
li měst. 
Poté měl na programu setkání s ob-
čany v Bílině, Mostě a první den ná-
vštěvy ukončil v mosteckém divadle 
při setkání se seniory. 
V dalších dnech se prezident setkal s ob-
čany města Dubí na Teplicku, diskutoval 
se studenty SOŠ energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy v Chomutově, zavítal i do 
Žatce a Šluknova. 
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„Krajská zdravotní je dnes společnost, 
která je vysoce respektovaná nejen v Ús-
teckém kraji, ale v celé republice. Jsou 
tu naprosto špičkoví odborníci ve všech 
úrovních zdravotnictví. Těší mě, že se 
tu podařilo zachovat Komplexní onko-
logické centrum. Dodnes nechápu, jak 
mohli ministři hovořit o tom, že onko-
logicky nemocní lidé mohou jezdit za 
léčbou do Liberce, Prahy či Plzně. Ti li-
dé přišli o zdraví zde, a to i díky těžbě 
uhlí a elektrárnám vyrábějících elektři-
nu pro celou republiku. Ti lidé zde žili, 
a proto si tu maximální péči zaslouží ve 
svém kraji. Toto vedení Ústeckého kraje 
udělá vše pro to, aby Krajská zdravotní 
měla i v dalších letech maximální pod-
poru,“ slíbil hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.

Pro stimulaci publikační a vědecké 
činnosti vyhlásila Vědecká rada Kraj-
ské zdravotní, a. s., za rok 2016 výroč-
ní ceny za nejlepší vědeckou práci lé-
kaře (cena předsedy představenstva), 
cenu za nejlepší vědeckou práci léka-
ře do 35 let (cena generálního ředite-
le), cenu za nejlepší vědeckou práci ne-
lékařských zdravotnických pracovníků 
(cena předsedy dozorčí rady) a cenu za 
nejlepší odbornou práci v oblasti ošet-
řovatelství (cena náměstka pro řízení 
zdravotní péče).
„Letos si připomínáme deset let od vzni-
ku Krajské zdravotní. Společnosti se dí-
ky dlouhodobě pozitivnímu trendu hos-
podaření a významné investiční pod-
poře Ústeckého kraje jako jediného ak-
cionáře daří masivně modernizovat 

v nemocnicích techniku a rekonstruo-
vat objekty i oddělení. Velké poděkování 
si zaslouží lékaři, sestry a ostatní zdra-
votnický personál a všichni zaměstnanci 
Krajské zdravotní. Bez jejich velkého na-
sazení bychom na dobré výsledky v po-
sledních letech jistě nedosáhli,” uvedl 
Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s.
Ceny letos Vědecká rada Krajské zdra-
votní, a. s., předávala již počtvrté. „Sna-
žíme se tak již tradičně vyzdvihnout prá-
ci našich kolegyň a kolegů, kteří dosáhli 
úspěchů při své vědecko-výzkumné činnos-
ti. I když oceněných může být jen několik, 
rád bych využil této příležitosti a poděko-
val všem, kteří se do výzkumných projektů 
zapojují a jsou v této oblasti aktivní. Na-
ši lékaři jsou žádanými a platnými členy 
vědeckých týmů a vědecko-výzkumná čin-
nost tak bezesporu pomáhá zviditelnit ne-
mocnice z našeho ústeckého regionu. A to 
je potřeba právě proto, že pověst a dobrý 
zvuk je jedním z dalších argumentů, kte-

rým přesvědčujeme mladé lékaře a absol-
venty lékařských fakult, aby přišli praco-
vat právě k nám do Ústeckého kraje. Per-
sonální situace ve zdravotnictví je nedob-
rá a každý další plusový bod, který udělá 
naše nemocnice v tvrdé konkurenci atrak-
tivnější je tedy více než žádoucí. Poděko-
vání všem těm, kteří se podílejí na vědec-
ko-výzkumné činnosti je tedy na místě, 
a proto ještě jednou děkuji,“ řekl ve svém 
projevu Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Před samotným vyhlášením nejlep-
ších vědeckých prací zhodnotil před-
seda Vědecké rady Krajské zdravot-
ní prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. je-

jí dosavadní činnost a celkové výsledky 
jednotlivých pracovišť Krajské zdravot-
ní, a.s. v roce 2016. Následovalo vlastní 
udílení cen Vědecké rady Krajské zdra-
votní, a. s. Ocenění v každé kategorii 
získali kromě diplomu, plakety a sym-
bolických věcných darů i peněžitou od-
měnu, celkem bylo mezi vítězné autory 
rozděleno 280 tisíc Kč. Seznam oceně-
ných společně s obrazovým zpravodaj-
stvím  je k dispozici na www.kzcr.eu. 
Účastníci konference si mohli prohléd-
nout výstavu k 10. výročí Krajské zdra-
votní, která bude postupně instalová-
na ve všech nemocnicích Krajské zdra-
votní, a. s.

Vědecká rada Krajské zdravotní udělila ceny za rok 2016
Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, Výroční vědeckou konferenci 
Krajské zdravotní, a. s., spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku 
společnosti. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů a ne-
lékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí 
slavnostně převzali ve čtvrtek 14. září v Rytířském sále na ústeckém 
hradě Střekov ceny Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší 
vědeckou práci za rok 2016.

Zleva členové vedení Krajské zdravotní, a. s. -  předseda dozorčí rady PhDr. Mgr. Leoš Moravec, generální ředitel Ing. Petr Fiala a předseda před-

stavenstva Ing. Jiří Novák, a představitelé Ústeckého kraje – hejtman Oldřich Bubeníček a náměstek RSDr. Stanislav Rybák.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta ústecké neurochirurgické kliniky a předseda 

Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., (vlevo) a její člen prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Kolik stojí vaše léčba?

Nezapomněli jste zaplatit pojistné?

Kolik stojí vaše pojištění?

ONLINE A JEDNODUŠE

Už i vy můžete mít své informace 
pod kontrolou online.

moje.vzp.cz

pavel.zodpovedny@example.com



in
ze

rc
e

04

První ročník Sociálního fóra Ústeckého 
kraje pořádaného pod záštitou Minis-
terstva práce a sociálních věcí a Úřadu 
zmocněnce vlády pro Moravskoslez-
ský, Ústecký a Karlovarský kraj uved-
la Gabriela Nekolová, náměstkyně mi-
nistryně práce a sociálních věcí a před-
sedkyně HSR-ÚK a 1. náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje Martin Klika.
Partnerem akce pro odbornou veřej-
nost, kterou navštívilo 127 zájemců, byl 
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje.
1. Sociální fórum mělo na programu 
tematické bloky nazvané Problematika 
zaměstnanosti a její specifi ka v Ústec-
kém kraji, Exekuce a zadluženost v re-
gionu a jejich vliv na sociální statut 

obyvatel, Bydlení a soužití obyvatel 
v kontextu sociálního vyloučení. Dru-
hý blok byl věnovaný exekucím a za-
dluženosti obyvatel regionu.
Zaznělo rovněž několik návrhů, jež se tý-
kaly také změny sociálních dávek v ná-
vaznosti na nájmy a pronajímání bytů ja-
ko živnosti stejně jako na zvýšení kontro-
ly obce na dění v jejím bytovém fondu. 
V rámci akce proběhlo také slavnostní 
vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Ús-
teckého kraje za společenskou odpo-
vědnost, které předával i hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Podrobnosti k jednotlivým blokům jsou 
uvedeny na webu 

www.forumusteckykraj.cz

Sociální fórum Ústeckého kraje řešilo problémy regionu
Ústí nad Labem | Otevřenou debatu o sociálních problémech 
Ústeckého kraje připravila koncem září v Muzeu města Ústí nad 
Labem Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK) 
a Ústecký kraj. 

Dýchne tu na vás atmosféra první re-
publiky tak, jak ji známe z fi lmového 
plátna.  Z obrázku nad osvětleným re-
gálem se usmívá paní Eva Janíková, že-
na s podnikatelským duchem, v jejíchž 
šlépějích jdou dnes dcery Eva a Irena. 
Všechny detaily jsou pečlivě promyš-
leny, provedeny a uspořádány. Voní 
to tady jako v apatyce po léčivých by-
linách a z nich v zákulisí ručně vyrá-
běných mýdel z ryze přírodních zdro-
jů. Jsou hebounká jako hedvábí. K má-
ní jsou ale i klasické mýdlové špalky 
pro dámy a pány. Každý si tu může pro 

začátek vyzkoušet různé vzorky mý-
del, které mají blahodárné léčivé účin-
ky. Kdo chce chvilku posedět a vnímat 
příjemné prostředí, lze si tu vypít ká-
vu. Zákazníky rády obslouží „mydlář-
ky“, které se těší na vaši návštěvu 
ve všední dny od 9 do 18, v sobotu 
od 10 do 15 hodin. Teplice tak získaly 
další cíl turistického ruchu, který ne-
má konkurenci široko daleko. 

Bližší informace najdete 
na www.mydlarnauzamku.cz, 

mail: info@mydlarnauzamku.cz

Vítejte v království vůní léčivých bylin a přírodního mýdla

Žena v čele stavební fi rmy je 
v Čechách spíše výjimkou.  
Ing. Eva Janíková takovou je. 
Před osmi lety, v době nástupu 
hospodářské krize, začala pod-
nikat v oboru, který je domé-
nou mužů – provozuje společ-
nost OTHERM Teplice, s.r.o. Blí-
ží se zimní období, a tak jsou 
dobře osazená a utěsněná okna 
a dveře zárukou, že účty za to-
pení udržíme na uzdě.

Jak sama říká, při prvotním osazení nebo 
výměně oken či dveří je důležité vybrat si 
správného dodavatele. OTHERM pracuje 
s německou kvalitou výrobků, okna jsou 
z tvrzeného prvoplastu, nikoli z recyklá-
tu, v profi lové třídě A, a českou profesi-
onální zručností a servisem. Hitem jsou 
stále plastová okna, ta z OTHERMu  mají 
díky špičkové kvalitě nesrovnatelně delší 
životnost. Objednatel má přitom celkem 
tři záruky. První, klasická, vyplývá ze zá-
kona. Druhá je pojistkou, kdyby fi rma 
z nějakého důvodu ukončila činnost, což 
v této branži vůbec není neobvyklé, pak 

povinnosti přebírá obří výrobní závod 
v Husinci. Třetí sestává z pravidelného 
ročního servisu oken a dveří, lhostejno 
zda plastových, dřevěných, hliníkových 
či dřevohliníkových, který na místě pro-
věří, případně seřídí funkčnost či vymě-
ní poškozené komponenty a automatic-
ky prodlouží záruku na dalších dvanáct 
měsíců. Než se tedy k výměně oken nebo 
dveří rozhodneme, je dobře dát si práci 

s tím, abychom o fi rmě získali co nejvíce 
informací a referencí. Věřte, že se to roz-
hodně vyplatí.  
Samotné práce od zaměření a podepsání 
smlouvy trvají přibližně jeden měsíc (pod-
le velikosti objektu) a zahrnují vybourání 
starých prvků, jejich likvidaci, osazení no-
vých, zednické zapravení a hrubý úklid. 
Stavební otvor je přitom otevřen pouze 
hodinu. To znamená, že se tyto práce da-

jí dělat celoročně, s příchodem zimy po-
skytuje dodavatel většinou cenové zvý-
hodnění.  Vybrat si lze jak materiál, tak 
i ze škály barev podle vzorníku a dále do-
plňky, například parapety, žaluzie vnitřní 
i venkovní, rolety nebo sítě proti hmyzu.
Ing. Eva Janíková se na počátku krize 
podnikání nezalekla, a i když to nebyl 
a ani teď není žádný med obstát v kon-
kurenci, mnohému se naučila, a tak je-
jí OTHERM má pobočku nejen v Tepli-
cích, ale i v Ústí nad Labem a letos ote-
vírá další v Chomutově.  Její práce byla 
oceněna titulem Osobnost roku Ústecké-
ho kraje 2016. 
O zákazníky se starají obchodní zástupci 
a poradci Lukáš Vorlíček (Teplice), Tomáš 
Vostradovský (Ústí nad Labem) a Pavel 
Jaške (Chomutov), technickou podporu 
jim poskytuje Roman Bečvařík a Kateři-
na Pátková DiS. Komunikaci se zákazníky 
zajišťuje Martina Janíková a do týmu pa-
tří samozřejmě i montážní skupiny.

Ing. Eva Janíková založila před třemi lety také chráněnou díl-
nu – Mýdlárnu u Zámku. A i když se tato výrobna a provozov-
na letos přestěhovala na náměstí Svobody vedle teplické rad-
nice, neztratila nic ze svého kouzla a nabídky. Naopak – získala 
nové, větší a zajímavé prostory i malou dílnu, ve které si každý 
včetně dětí může zkusit vyrobit vlastní mýdlo. 

Ing. Eva Janíková: Umíme kvalitně 
a se zárukami vyplnit každý otvor v domě

DŘEVOSTAVBY

Bližší podrobnosti najdete na:
www.otherm-teplice.cz
www.otherm-usti.cz
www.otherm-chomutov.cz
teplice@otherm.cz
usti@otherm.cz
chomutov@otherm.cz

Mladým dlužníkům 
odpustí město dluh 

Litoměřice | Litoměřická radnice od-
pustí téměř devíti stovkám mladých li-
dí dluh vůči městu. Vznikl vinou jejich 
zákonných zástupců, kteří za ně neu-
hradili poplatek za komunální odpad. 
Dohromady činí dlužná částka přibliž-
ně 900 tisíc korun, včetně penále. 
„Rozhodli jsme se tento dluh hromad-
ně prominout z důvodu přílišné tvrdosti 
právního předpisu. Děti za chování svých 
rodičů nebo opatrovníků přece nemohou,“ 
vysvětlil místostarosta Karel Krejza.  
Diskuse na téma postihu mladých 
lidí trvá již několik let. Vyústila až 
ve změnu zákona o místních po-
platcích, který byl postupně upra-
ven tak, že poplatek mohl být vy-
měřen od 1. ledna loňského roku 
již pouze zákonnému zástupci dítě-
te. Zároveň s tím byly od poplatku 
osvobozeny děti vyrůstající v ústav-
ní péči.  Zdroj: Město Litoměřice

Děčínská MHD bude 
pro seniory zdarma
Děčín | Děčínští radní schválili 
zrušení časových kupónů pro sku-
piny Senior 70+, Senior 75+, Zlaté 
medaile prof. MUDr. Jana Jánského. 
V praxi to znamená, že od 10. pro-
since 2017 budou občané starších 
70 let a držitelé zlaté plakety jezdit 
v městských autobusech zdarma. 
„Úprava jízdného pro naše starší spo-
luobčany byla naším dlouhodobým cí-
lem. Jsem ráda, že se to nyní povedlo,“ 
řekla Marie Blažková, primátorka 
města. Platba jízdného pro tuto sku-
pinu začala platit v roce 2012, v roce 
2014 došlo sice ke snížení ceny u ob-
čanů starších 75 let, ale jízdné muse-
li platit dál. Nyní budou senioři jez-
dit úplně zdarma.  Zdroj: Město Děčín
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To byla jízda! Šestnáctiletí fot-
balisté Liverpoolu FC na 12. 
ročníku Albim Cupu nedostali 
za celý turnaj ani jednu branku 
a po roce tak mohli zvednout 
nad hlavu cenu za první místo. 
Tu jim předal hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček; ak-
ce proběhla pod záštitou právě 
Ústeckého kraje.

„The Reds“, jak se týmu z Liverpoolu 
podle barvy dresů přezdívá, po oba dny 
předváděli pohledný fotbal, za který by 
se nemusely stydět ani některé české 
seniorské kluby. Ve fi nále si mladí Ang-
ličané poradili s polským Lubinem 2:0.

Nejen pozdější vítěze, ale také všech-
ny ostatní celky, přijel podpořit patron 
akce Vladimír Šmicer, rodák z Verne-
řic na Děčínsku a především vítěz Ligy 
mistrů s Liverpoolem z roku 2005.
„Přeji všem zúčastněným, aby je dlouho fotbal 
bavil, a doufám, že některým z vás tento turnaj 
nastartuje hvězdnou kariéru a půjdou ve sto-
pách patrona turnaje Vladimíra Šmicera,“ řekl 
mladým fotbalistům při slavnostním zakon-
čení turnaje hejtman Oldřich Bubeníček.   

Konečné pořadí: 
1. Liverpool FC, 2. Zaglebie Lubin, 
3. ŠK Slovan Bratislava, 4. SK Slavia Pra-
ha, 5. FC Karpaty Lvov, 6. FC Hradec 
Králové, 7. FC Slovan Liberec, 8. Hertha 
BSC, 9. 1. FC Nürnberg, 10. FC Zbrojovka 
Brno, 11. Hertha Zehlendorf, 12. FK Ús-
tí nad Labem, 13. SG Dynamo Dresden, 
14. SSV Jahn Regensburg, 15. Sibiu In-
terstars, 16. Mostecký FK, 17. Bonnyrigg 
White Eagles, 18. FK Teplice.

Na akci přijel za Ústecký kraj ná-
městek hejtmana pro dopravu 
a silniční hospodářství Jaroslav 
Komínek a také vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Jindřich Franěk. Oba si vyzkouše-
li simulátor nárazu, který na akci 
přivezli němečtí kolegové. K dis-
pozici byla i rotující kabina kamio-
nu, která je evropským unikátem. 
„V Evropě jsou jen dva prototypy, 
proto jsem rád, že jeden z nich mů-
žeme mít zde a řidiči si tak mohou 
vyzkoušet, jaké to je, když se s nimi 
převrátí jejich kamion,“ popsal uni-
kátní otáčivý simulátor Jan Pe-
chout, dopravní odborník Besipu 
pro Ústecký kraj.
Řidiči kamionů či autobusů, kte-
ří porušili pravidla silničního pro-
vozu (rychlost, nepoužití bez-
pečnostního pásu), si pak mohli 
v rámci dopravně preventivní ak-
ce vyzkoušet oba simulátory nebo 
brýle simulující jízdu pod vlivem 
alkoholu či drog. 

„Akci hodnotím jako potřebnou, 
úspěšnou a prospěšnou. Prevence 
není nikdy dost,“ komentoval ak-
ci náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje pro oblast dopravy Jaroslav 
Komínek. Během akce policejní 
hlídky zkontrolovaly 120 náklad-
ních aut, 15 autobusů a 40 osob-
ních vozidel.

Investice do nové technologie přišla té-
měř na 30 milionů eur. U příležitosti do-
končení této nákladné investice (trvala tři 
měsíce) se v areálu sklárny uskutečnilo 

setkání zástupců fi rmy a vrcholného ma-
nagementu se starostou města Dubí Pet-
rem Pípalem či krajským radním pro in-
vestice a majetek Ladislavem Drlým.  

„Firmy z regionu, které udržují tradiční vý-
robu - papírna ve Štětí, chemický závod v Ús-
tí nad Labem či sklárna v Dubí - do výroby 
investují nemalé fi nanční prostředky a před-
pokládá se, že ji zachovají i pro další genera-
ce. Na nás představitelích kraje je, abychom 
jim k tomu vytvářeli podmínky; například 
krajskými pozemními komunikacemi s fun-
gující dopravní obslužností, krajskými ško-
lami vychovávajícími kvalifi kované zaměst-

nance či fungujícím zdravotnictvím i sociál-
ními službami pro ty, kteří již mají odpraco-
váno,“ uvedl Drlý.
V závodech O-I v ČR se ročně vyrobí přes 
206 milionů lahví (cca 62 500 tun skla), 
které je potom dodáváno především na 
český a německý trh. Společnost O-I je 
největším výrobcem skleněných obalů 
na světě. V závodě v Dubí pracuje 140 za-
městnanců.

Mladíci anglického Liverpoolu 
vyhráli Albim Cup 2017

Dopravní odborník Besipu pro Ústec-

ký kraj Jan Pechout předvádí náměst-

ku hejtmana Jaroslavu Komínkovi (vpra-

vo) a vedoucímu oddělení dopravy Jindři-

chu Fraňkovi otočný simulátor v praxi.

Patron turnaje Vladimír Šmicer.

Den pro kamiony již posedmé

Obhájili! Fotbalisté Liverpool FC zvítězili po roce v Albim Cupu 2017.

Závod v Dubí se pyšní novou sklářskou vanou, urychlí výrobu

Denně se v závodě vyrobí 600 tisíc kusů.

Nejmodernější technologie, hlavně zbrusu novou vanu na tavení 
skla, uvedla do provozu v závodu v Dubí na Teplicku americká spo-
lečnost O-I Manufacturing (Owens-Illinois, Inc.). Má zlepšit a hlav-
ně zrychlit výrobu čirých lahví a sklenic, kterých se ve zdejším zá-
vodě vyrobí 600 tisíc kusů denně. 

V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnil v úterý 
19. září na 78. kilometru dálnice D8 sedmý ročník akce Den 
pro kamiony, kterou připravil Ústecký kraj společně s Minis-
terstvem dopravy – Besip, dálničním oddělením Krajského 
ředitelství Policie ČR a za vydatné podpory německé policie.

 Co je v Krupce za posledního půl roku nového?
Tempo našich aktivit při dalším rozvoji města a vy-
lepšování podmínek života v něm mohu hodnotit ja-
ko stále vytrvalé a poměrně dost svižné. V posledních 
několika letech jsme si naložili slušnou porci úkolů 
jak v oblastech péče a starostlivosti o historický ma-
jetek města, a zároveň bylo potřeba napravovat si-
tuaci u velké většiny budov školek, škol, zařízení pro 
pečovatelské služby u zdejších seniorů a u dalších 
objektů pro potřeby městem zřizovaných organiza-
cí. Takže se během poměrně krátké doby realizova-
ly rozsáhlé rekonstrukce a modernizace uvedených 
zařízení. Z několika historicky cenných budov, které 
jsme zdědili v žalostném a někdy i havarijním stavu, 
se zadařila nejenom jejich záchrana a obnova, ale na-
šli jsme jim nové možnosti smysluplného a užitečné-
ho využití. V případě tak náročného a složitého orga-
nismu města, jako je Krupka se čtrnácti tisíci obyva-
teli, ale není šance usnout na vavřínech a dát si tře-
ba nějaký oddechový čas. Díky tomu je i poslední půl 
rok plodný. Zahájili jsme přípravu úplně nového pro-
jektu na přeměnu stářím unaveného kulturního do-
mu na moderní multifunkční komunitní centrum, 
kterým se vytvoří pestrá škála možností pro spole-
čenské, kulturní, zájmové, výchovné, ale i sportov-
ní aktivity mnoha spolků a nejrůznějších skupin uži-
vatelů. Do fi nále se blíží i vybudování úplně nového 
informačního domu Hornické krajiny Krupka v his-
torické části města, dokumentující v mnoha zajíma-
vých expozicích staletou tradici dobývání nerostné-
ho bohatství u nás. A už teď je otevřená pro veřej-
nost nová naučná stezka po stopách hornictví, kde 
oba poznávací okruhy startují od infocentra. Takže 
asi platí, že i v tomto roce se nikterak nezahálí.

 Vaše město žije poměrně bohatým společen-
ským a kulturním životem. Jak moc se o tuto oblast 
stará zdejší radnice a vedení města?
Pro mě osobně a samozřejmě pro všechny z nás na 
radnici, kdo jsme zároveň vesměs velcí patrioti měs-
ta, je už dlouhá léta zavazující tradicí pořádání kaž-
doročních společenských a kulturních akcí. Největší 
a nejoblíbenější jsou mariánské poutní slavnosti na 
konci léta. A na počátku adventního času se spousty 

našich občanů potkávají při velkém kulturním pro-
gramu a slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
před radnicí. Mimořádný zájem veřejnosti má i štěd-
rodenní bezplatná jízda naší velkou chloubou – la-
novkou na Komáří vížku. Před nedávnem skončil pra-
videlný festival ochotnických divadel, kam přijíždě-
jí soubory z celé republiky. Naše „Léto s divadlem“ 
je zároveň vždy největší majstrštych krupských di-
vadelníků, kteří patří mezi žádaná a hojně navštěvo-
vaná amatérská tělesa v republice. Jsem moc rád, že 
kultura i společenský život v Krupce není okrajovou 
záležitostí, ale naopak, celoročně to tady parádně fr-
čí. V rozhodující míře se na tom podílejí v různé míře 
místní spolky a zájmová, často i neformální sdruže-
ní zdejších lidí. No, a abych nezapomněl, velkým po-
mocníkem na tomto poli je zdejší kulturní zařízení 
města, plně fi nancované z našeho rozpočtu.

 Jaké jsou v Krupce podmínky pro sportování?
Ve vedení města máme mezi prioritami i tuto ob-
last a prakticky vše směřujeme především k dětem 
a mládeži. Kromě námi zřizované speciálně zaměře-
né sportovní základní školy, kde se umožňuje mla-
dým talentovaným sportovcům vše potřebné pro je-
jich rozvoj, celoročně provozujeme velký sportov-
ní areál. V jeho celku se denně vystřídají stovky dě-
tí z našich škol a samozřejmě z mnoha sportovních 
oddílů. K dispozici mají atletický stadion, fotbalová 
hřiště, multifunkční sportovní halu, plavecký bazén, 
tenisové kurty, hřiště na hokejbal, míčové hry a dal-
ší sportovní možnosti, jako je dráha na bikros. Vrcho-
lem sportovní sezóny jsou každoroční mezinárodní 
sportovní hry mládeže. Na konci června se během tří 
dnů utkají stovky školáků ze všech zdejších základ-
ních škol společně s reprezentanty sportovní školy ze 
sousedního německého Geisingu o cenné poháry. Je 
to parádní akce, na které se musí podílet i prakticky 
všichni pracovníci z radnice. 

 Jaké jsou možnosti pro zájmy a vyžití u té nej-
starší generace, tedy seniorů?
Řekl bych, že velmi dobré. Hodně důležité je to, že 
je u nás početná skupina těch, kteří opravdu chtě-
jí být ještě aktivní. Mají nejenom zájem dělat řa-
du věcí, ale především se umí o potřebnou orga-

nizaci a vymýšlení aktivit postarat sami. Proto má 
pro nás ve vedení města smysl jim pomáhat a není 
to samoúčelné, když se po dohodě s nimi rozšiřu-
jí možnosti k jejich činorodosti. Mám vždy velkou 
radost, když jim předáme do užívání něco nové-
ho, a potom sleduji ten cvrkot a zájem. A obdivu-
ji, když vidíme, jak si jich hodně užívá nových klu-

bových místností v Domově pečovatelské služby, 
mají své zájmové kroužky, cvičí, soutěží, pořáda-
jí pravidelně besedy a společná setkávání, a s chu-
tí si užívají různé oslavy. Před nedávnem se vrátila 
velká parta seniorů z našeho městského rekreační-
ho zařízení na Chřibské. Moc rád tam za nimi jez-
dím a nestačím zírat, jak pestrý si pro sebe dokáží 
připravit program. 

 V okolí města vyrostla velká průmyslová zóna. 
Jaké máte vztahy s těmito fi rmami?
Každoročně se pravidelně setkáváme s jejich před-
staviteli a probíráme důležité otázky společného zá-
jmu. Na pořadu jsou i informace, jak si vedou, co ma-
jí za problémy. Mohu konstatovat, že jsem nezazna-
menal z jejich strany nějaké znepokojivé zprávy, ba 
naopak, vyjadřují vesměs spokojenost se svou exis-
tencí a účinkováním v naší zóně. Pro nás jsou pozi-
tivní hlavně skutečnosti, které vyplývají z toho, že 
se tady poskytuje velmi slušně placená práce pro ví-
ce jak 3 000 zaměstnanců. A daňové příjmy od těch-
to podniků jsou už pro náš rozpočet také kýženým 
přínosem. Není náhodou, že tato průmyslová zóna 
Krupka patří mezi nejlépe hodnocené v rámci repub-
liky, a to nejenom proto, že na ni stát nemusel vydat 
ani korunu. V této souvislosti musím ještě vyzdvih-
nout mimořádnou angažovanost fi rmy Knaufi nsula-
tion Krupka ve prospěch a pro užitek města. Každo-
ročně již desetiletí významně  fi nančně pomáhá for-
mou grantů řadě našich sportovních oddílů, spolků 
a zájmových organizací. V poslední době se daří na 
některé projekty získat fi nance i od společnosti Auto 
-Kabel Krupka. Platí, že soužití města a naší průmys-
lové zóny je velmi dobré a přínosné.

 Na závěr našeho rozhovoru, kam byste pozval 
návštěvníky Krupky na podzimní výlet?
Jako starosta hned na dvě místa. Určitě na naši chlou-
bu, národní technickou památku, dvousedačkovou 
lanovku s unikátními parametry jak u nás, tak i v ce-
lé Evropě. Pohledy z Komáří vížky jsou fantastické, je 
to místo, odkud vidíte skoro celý náš kraj. Protože už 
máme pro veřejnost k dispozici zbrusu novou nauč-
nou stezku Po stopách horníků, tak i tam. Její start 
je od budovaného infocentra v Husitské ulici a tra-
sa obou okruhů je spolehlivě značená. A jako Zdeněk 
Matouš každého bez obav pozvu do zdejších lesů na 
houby, rostou skoro všude a je jich zatím dost.
 Text: Metropol, foto: archiv

Zdeněk Matouš: Není šance usnout na vavřínech
V novinách Metropol je zvykem, že se po čase vracíme za primátory a starosty měst 
a obcí v krajích, abychom zprostředkovali čtenářům, co je nového. Tentokrát jsme se 
zastavili u Zdeňka Matouše, starosty města Krupka.

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA

Kromě mnohaletého starostování v Krup-
ce je od r. 2016 členem Rady Ústeckého kra-
je pro oblasti regionálního rozvoje, cestov-
ního ruchu a projektů. Vystudovaný ekonom 
v současnosti také externě přednáší na Pe-
dagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ta-
dy si postupně doplňoval vysokoškolské stu-
dium v oborech vzdělávání dospělých, per-
sonalistika a řízení lidských zdrojů. I přes po-
měrně větší vytíženost si najde čas na to, aby 
si zahrál v kapele country muziku, s kamará-
dy dával do pořádku auta – veterány, aktu-
álně houbařil a když to vyjde, tak si ještě ob-
čas sportovně zalétá nad naším krajem. Ří-
dí se krédem: „Jsem přesvědčený, že u nás je 
to správné místo šancí, příležitostí a výzev pro 
každého, kdo něco umí a chce to dokázat…“
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Starostka Obrnic Drahomíra Miklo-
šová vytáhla do boje proti praktikám 
spekulantů, kteří skoupili byty v pa-
nelových domech v obci za účelem 
dalšího pronájmu. V drtivé většině se 
do těchto bytů stěhují sociálně slabé 
a problémové rodiny z celé republiky.
„Tito lidé nemají ke svému nové-
mu bydlišti žádný vztah, ničí spo-
lečný majetek, jsou hluční. Už to je 
pro ostatní slušné sousedy peklo. 
Ještě větší hrozbu ale představují 
právě spekulanti, kteří vybírají čas-
to nehorázně předražené nájemné, 
platby do společného fondu však už 
neodvádějí. Aby společenství vlast-
níků bytů předešla odpojení vody 
a elektřiny, jsou nucena se zadlužo-
vat,“ uvedla starostka.
Drahomíra Miklošová upozornila, 
že z jednoho z panelových domů se 
právě kvůli dluhům za služby spojené 
s užíváním bytů už lidé museli odstě-
hovat. „Panelák je nyní vybydlený, je 
terčem nájezdů vandalů a zlodějů ko-
vů a vůbec všeho, co lze nějak zpe-
něžit. Jak je možné, aby se rodina, 
která si plní veškeré povinnosti, ocit-
la na ulici? A stát praktikám speku-
lantů jen přihlíží, respektive je dokon-
ce podporuje. Jejich nájemníkům to-
tiž jen na základě potvrzení majitele 
bytu poskytuje sociální příspěvek na 

bydlení v bezmála té nehorázné vý-
ši, kterou si spekulant určí. Není nor-
mální, že stát pomáhá spekulantům 
k bezpracnému, navíc velmi tučné-
mu zisku. A není normální, že je ne-
postihuje za to, že ohrožují tisíce po-
ctivých vlastníků bytů tím, že neodvá-
dějí poplatky do společného fondu,“ 
vypočítala starostka Miklošová.
„V případě, že se dostanu do Posla-
necké sněmovny, okamžitě začnu 
pracovat na změnách zákonů. Tou 

první a velmi účinnou by měla být po-
vinnost pracovníků úřadu práce vy-
žádat si při rozhodování o přiznání 
příspěvku na bydlení vyjádření spo-
lečenství vlastníků bytů, zda mu ma-
jitel pronajímaného bytu nedluží pe-
níze,“ vysvětluje Drahomíra Miklošo-
vá. Boj proti zneužívání všech typů 
sociálních dávek je přitom dlouhodo-
bou prioritou ODS, za kterou starost-
ka Miklošová kandiduje do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR.

Obrnická starostka bojuje za zoufalé
vlastníky bytů v panelových domech

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

Drahomíra Miklošová, starostka Obrnic

Cenu vyhlásil Ústecký kraj společně s Ra-
dou kvality ČR a Hospodářskou a sociální 
radou Ústeckého kraje. Vítězství si fi rma 
vysloužila dlouhodobě nadstandardní pé-
čí o zaměstnance a podporou sociálně sla-
bých a znevýhodněných.
„Aktivity v rámci společenské odpovědnos-
ti patří k pilířům naší fi remní fi lozofi e. Kraj-
ské ceny si proto velmi vážíme, tím spíš, že 
jsme ji získali i vloni a předloni. Nejen toto, 
ale i další ocenění, která za společenskou od-
povědnost získáváme, nás přesvědčují, že 
v této oblasti jdeme správnou cestou a že by-
chom po ní měli jít i dál,“ reagoval při dneš-
ním přebírání ceny na Sociálním fóru Li-
bor Sehnal, manažer pro lidské zdroje 
AGC Flat Glass Czech.  
Letošní ročník Ceny Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost byl už tře-

tí v řadě. Tentokrát se ceny udělovaly 
v rámci Sociálního fóra Ústeckého kraje 
pořádaného Ministerstvem práce a soci-
álních věcí.

AGC získala Cenu Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost
Teplice/Ústí nad Labem | Teplická AGC Flat Glass Czech, nej-
větší evropský výrobce plochého skla, získala Cenu Ústecké-
ho kraje za společenskou odpovědnost mezi firmami s více než 
1000 zaměstnanci. 

 Blíží se parlamentní volby. Co by 
lidé měli při výběru kandidátů pře-
devším zvažovat?
Měli by posoudit kandidáty z blízké-
ho okolí. Uvědomit si, jací jsou v prá-
ci i v osobním životě. Kvality člově-
ka, který bude zastupovat moje zá-
jmy, přece nepoznám jen z billboar-
du a novinových článků. Měl by však 
každý z nás k volbám přijít.

Celý rozhovor si budete moci přečíst 
v dalším vydání novin METROPOL

Člověk si má klást reálné cíle
Ing. Vladimír Feix je po všech stránkách obdivuhodný člověk. Ve 
svých pětaosmdesáti letech by už dávno mohl odpočívat a předávat 
bohaté životní zkušenosti a rady mladším z pohodlí domova. On se 
o ně ale stále dělí v pracovním procesu, na univerzitě, či v charitativ-
ních organizacích mimo fabriku.  A má jich opravdu na rozdávání.

Do konce roku 2018 najde v závodu 
NEXEN Tire práci 500 nových zaměst-
nanců. Postupně by zde mohlo být za-
městnáno až 1500 lidí. NEXEN Tire se 
tak zařadí mezi nejvýznamnější za-
městnavatele v kraji. 
Od svého přesunu do Žatce si slibuje 
především zjednodušení a zrychlení 
fi remních postupů při výstavbě a bu-
doucím provozu podniku. „Chceme 
být blíže našim partnerům z regionu, 
ale hlavně našim stávajícím i potenci-
álním zaměstnancům, které zde jistě 
najdeme,“ říká generální manažer spo-
lečnosti NEXEN Tire Petr Pospíšil. 
V Ústeckém kraji již na počátku roku 
začala také náborová kampaň. Výsled-
kem je cesta již druhé skupiny nových 
zaměstnanců do Jižní Koreje na pra-
covní stáž. „První skupina 23 nových ko-
legů z oddělení údržby odcestovala do 
Jižní Koreje v květnu tohoto roku. Zaško-
lování proběhlo přímo v továrně NEXEN 

Tire v korejském Changyeongu. Nejdříve 
se kolegové seznámili s výrobním proce-
sem, pak se rozdělili na jednotlivá oddě-
lení, za něž budou v novém žateckém zá-
vodě zodpovídat,“ řekla Linda Kostrůn-
ková, personální manažerka společ-
nosti NEXEN Tire a dodává: „Na tuto 
skupinu naváže za pár týdnů další v po-
čtu 24 kolegů, tentokrát z oddělení výro-
by, výrobních technologií, kvality a vý-
zkumu a vývoje.“
Společnost NEXEN Tire v první fázi ná-
boru hledala zaměstnance na manažer-
ské posty a technické specialisty z ob-
lasti údržby výrobních a nevýrobních 
strojů a zařízení. V další fázi budou na-
bíráni pracovníci na pozicích týmových 
vedoucích v oddělení výroby, výrobních 
technologií a kvality. V neposlední řadě 
mají rovněž šanci kandidáti s ukonče-
ným vysokoškolským vzděláním se za-
měřením na chemii a strojní mechani-
ku.  Zdroj: Nexen Tire

Vedení korejské společnosti NEXEN 
Tire se přemístilo z Prahy do Žatce
Žatec | Jeden z největších investorů v ČR, společnost NEXEN 
Tire, přesouvá svůj stěžejní projektový tým z Prahy do Žatce. 
Vedle zaškolování českých kolegů v Jižní Koreji jde o další krok 
k posilování pozice společnosti v Ústeckém kraji. 
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NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.
PROSTOR NEJEN PRO VÁŠ BUSINESS.

Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km 5,7 - 5,3. Emise CO2 g/km 149 - 139.

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy

Co všechno se po rekonstrukci změní? 
O celou třetinu se zvýší plocha dnešního 
aquacentra, kde návštěvníci najdou kro-
mě nového 25 metrového bazénu se čtyř-
mi drahami celou řadu nových prvků. Pů-
jde o divokou vlnu, houpací jeskyni, širo-
kou skluzavku s dojezdem, chrliče vody 
atd. Nově tu vznikne samostatný Dět-
ský svět s bazénkem a atrakcemi, jako na-
příklad lodním můstkem se skluzavkou 
či dětským hřibem, rekonstrukcí projde 
sociální zázemí a šatny, vybuduje se no-
vý ochlazovací bazén u sauny. Krátce ře-
čeno:  Stávající aquacentrum se promění 
v moderní sportoviště a stánek k využití 
volnočasových aktivit Tepličanů i zájem-
ců z okolí. Na své si určitě přijdou rodiče 
s malými ratolestmi, protože Dětský svět 
bude prostorově oddělen od plaveckého 
bazénu. A ještě jedna dobrá zpráva: Tep-
lota vody se ze stávajících 28 zvýší na 33,5 

stupně Celsia. Tento fakt ocenil i primátor 
města Jaroslav Kubera, který se se svými 
náměstky Hynkem Hanzou a Radkou Rů-
žičkovou zahájení rekonstrukce zúčastnil, 
a věříme, že potěší i další teplomilné ná-
vštěvníky. Náročná rekonstrukce potrvá 
15 měsíců, bude probíhat za plného pro-
vozu, s výjimkou pětiměsíční  odstávky 
od května do října příštího roku, kdy pů-
jde do zkušebního provozu plavecký ba-
zén. To si vyžádá od stavebníků, provozo-
vatele i veřejnosti velkou míru pochopení 
a tolerance. Vedoucí projektu Ing. Michal 
Weiner z Metrostavu, který je rovněž Tep-
ličák, proto žádá návštěvníky i rezidenty 
z okolí stavby o shovívavost.  Za to doda-
vatel ústy oblastního ředitele pro Ústecký 
kraj Metrostavu Ing. Romana Vildnera slí-
bil, že hotovo bude do Vánoc 2018, zahá-
jení provozu Dětského světa se uskuteční 
v lednu 2019.

Metrostav se pustil do rekonstrukce Aquacentra Teplice

Svým vystoupením potěšili přítomné příznačně děti z pěveckého sboru Fontána ZŠ Maršovská v Teplicích.

Stávající sportovní zařízení je v provozu 21 let a již nesplňuje ná-
ročné požadavky návštěvníků. Proto Statutární město Teplice při-
stoupilo k jeho celkové rekonstrukci, poskytlo fi nanční prostředky 
z vlastních zdrojů a vybralo dodavatele, kterým je zkušená staveb-
ní společnost Metrostav. 

Poklepání na základní kámen se zhostili (na snímku zleva) ředitel Aquacentra Ing. Michael Paraska, za projektanty Ing. arch. Zde-
něk Šťastný, primátor Teplic, senátor Jaroslav Kubera a oblastní ředitel pro Ústecký kraj Metrostavu Ing. Roman Vildner.

Pohled do nového aquacentra zachycuje kresba. Foto: Daniel Šeiner
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Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek 
vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 
6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

Co řekneme, to platí. Expres 
půjčka s garantovaným úrokem.
U nás bez nepříjemných překvapení – úrok 
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Masarykova 360/8, Teplice, tel. 417 554 170.

S námi můžete počítat

6,9 %
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Personální ředitelka Glencore Agri-
culture Czech s.r.o. Aneta Martišková 
upřesnila, že částka je významným 
podílem v patnáctimilionovém roz-
počtu týmu. „A není vyloučeno, že bu-
de v budoucnu navýšena. Ústecký Slo-
van vnímáme jako spolehlivého part-
nera a předpokládám dlouhodobou 
spolupráci s klubem. Tento sport repre-
zentuje jednu z hodnot naší společnos-
ti, kterou je fair play,“ doplnila Aneta 
Martišková. 
Slavnostního aktu se zúčastnila ta-
ké primátorka Ústí nad Labem Věra 
Nechybová, která novému partnero-
vi klubu poděkovala za město i hoke-
jisty. „Jsme velmi hrdí na podporu tak 
významné společnosti, jakou je Glen-
core Agriculture Czech s.r.o., že se po-
dílí na podpoře jednoho z nejoblíbeněj-
ších a nejnavštěvovanějších sportů ve 

Glencore: Hokejisté Slovanu získali
významného ekonomického partnera
Ústí nad Labem | Hokejis-
té ústeckého Slovanu získa-
li významného sponzora, spo-
lečnost Glencore Agricultu-
re Czech s.r.o. Zástupci obou 
stran podepsali počátkem října 
v ústeckém sídle fi rmy na Stře-
kově dvouletou smlouvu o spo-
lupráci. Za Slovan dokument 
podepsal jednatel klubu Jan 
Čaloun, za společnost Glen-
core Agriculture Czech s.r.o. 
stvrdil smlouvu svým podpi-
sem country manager Maurice 
Bensadon.

Smlouvu o partnerství podepsali jednatel hokejového Slovanu Jan Čaloun a country manager Maurice Bensadon za 
Glencore Agriculture Czech s.r.o.

Kniha ČAS TRHNUL OPONOU, aneb Jak 
jsme v Ústí budovali kulturu z pera novi-
nářek Lenky Stránské a Marcely Kohou-
tové, vyjde na podzim v ústeckém nakla-
datelství AOS Publishing. Dočtete se v ní 
nejen o historii kulturního domu. Autor-
ky oslovily i známé osobnosti nebo jejich 
potomky, aby zavzpomínali, jak to vlast-
ně tenkrát chodilo.  Při čtení se zasměje-
te, ale i občas takzvaně skrz slzy, proto-

že některé „befely“, které udílela tehdejší 
vrchnost, byly opravdu absurdní. 
Jedním z mediálních partnerů knihy 
jsou noviny Metropol. Protože kniha 
vychází v omezeném nákladu v polo-
vině října 2017, lze ji už dnes objed-
nat u nakladatele na emailové adrese 
aospublishing@iol.cz nebo v e-shopu 
na www.aospublishing.cz. Objednávky 
budou vyřizovány od 15. října 2017.

Jak se v Ústí „budovala“ kultura?
Ústí nad Labem | Jen ti Ústečané, kterým je dnes tak od pětašedesáti 
let a výše, si pamatují dobu, kdy byla zbourána neogotická Schaff ne-
rova vila a na jejím místě byl vystavěn ústecký kulturní dům. Nesl ná-
zev Odborový dům kultury pracujících, ale největším sponzorem jeho 
aktivit byl Spolek pro chemickou a hutní výrobu. 

městě,“ řekla Věra Nechybová, která 
je pravidelným hostem na domácích 
utkáních Slovanu.
Sportovní ředitel týmu Vladimír Evan 
připomněl, že před třemi lety byl ús-
tecký hokej v troskách a jen díky obě-
tavé práci současného managementu 
se podařilo tento sport ve městě udr-
žet. „Získali jsme zpět důvěru partne-
rů, kteří se k nám nyní začínají vracet. 
A to bereme jako ocenění své práce. Vá-
žíme si důvěry společnosti Glencore Ag-
riculture Czech s.r.o., která vidí pozitiva 
v naší práci a klub se nám tak dalším 
krůčkem daří stabilizovat,“ řekl Vla-
dimír Evan a vyzdvihl také podporu 
města Ústí nad Labem a likérky Palír-
na U zeleného stromu.
Maurice Bensadon doplnil, že společ-
nost nevidí spolupráci jen jako pod-
poru klubu, ale chce být zodpověd-
ným partnerem také města a být sou-
části komunity. „Prostřednictvím naší 
podpory chceme prezentovat naše hod-
noty a propagaci naší tradiční značky 
v Česku. Stejně jako hokejisté Slovanu 
chceme být féroví, mít disciplínu a vy-
hrávat,“ řekl Maurice Bensadon. 
Jan Čaloun by byl rád, kdyby se klu-
bu dařilo vychovávat hráče nejen pro 
A tým, ale i reprezentaci, a v budouc-
nu třeba i vybojovat postup prvního 
týmu do extraligy.
Kapitán Slovanu Martin Vágner dopl-
nil, že si váží podpory města i míst-
ních fi rem jako je právě Glencore
Agriculture Czech s.r.o.
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