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PF 2018

Závěr roku bývá tradičně hektický. Plnění pracovních povinností, vedle toho řada spole-
čenských setkání, vánoční atmosféra. METROPOL se zeptal, jak prožívá toto svižné, přesto 
krásné období hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Proč má Globus na PF 
skládanky?

Protože Vám přeje, aby se 
rok 2018 pěkně poskládal 
podle Vašeho přání.
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 Už máte rozmyšlené a nakoupené 
dárky pro své nejbližší?
Nemám, i když jsem si vloni dal před-
sevzetí, že začnu dárky nakupovat dřív, 
nepovedlo se. Rád bych ale své blízké 
ujistil, že do Vánoc to stihnu. 
 Jak byste hodnotil letošní rok z po-
hledu hejtmana Ústeckého kraje?
Jsem rád, že se daří naplňovat priority 
programového prohlášení krajské koa-
lice, které jsme si stanovili pro voleb-
ní období let 2016-2020, a to ve všech 
oblastech důležitých pro život obča-
nů. Vypíchnul bych zlepšování materi-
álních podmínek na středních školách, 
v zařízeních sociálních služeb i ve zdra-
votnictví. Masarykova nemocnice naší 
Krajské zdravotní má dnes řadu špičko-
vých pracovišť, která si v ničem neza-
dají s fakultními nemocnicemi. Podařilo 
se nám také přivést do Ústeckého kra-
je o 20 % více turistů, než vloni, kterým 
máme čím dál víc co nabídnout.  
 Co vás nejvíc těší? 
Možná to bude znít s blížícími se svát-
ky trochu divně, ale těší mne, že po le-
tech konečně můžeme splnit slib, a si-
ce realizovat a provozovat Záchytnou 
stanici pro Ústecký kraj. Tohoto úkolu 
se ujalo představenstvo Krajské zdra-
votní, které letos v listopadu záměr 
schválilo.

 Kde naopak vidíte rezervy?
Rádi bychom pro příští léta získa-
li větší balík financí pro oblast kul-
tury a opravy památek, ať již z vlas-
tích zdrojů, nebo z dotačních titulů. 
Ústecký kraj je na historické objekty 
poměrně bohatý, a i když ne všechny 
jsou v našem vlastnictví, zaslouží si 
investice, abychom je zachovali pro 
příští generace. 
 Jak první rok nového volebního 
období fungovala Rada a Zastupitel-
stvo Ústeckého kraje?
Těší mne, že se koalice, i když je větši-
nou jednoho hlasu křehká, zatím vždy 
dokázala na zásadních věcech dohod-
nout. Vážím si spolupráce s klubem 
hnutí ANO, který vystupuje konstruk-
tivně i skutečnosti, že drtivá většina 
zastupitelů má zájem pro občany Ús-
teckého kraje něco udělat. 
 Máme novou Poslaneckou sněmov-
nu a čerstvě novou vládu Jakým pří-
nosem byla pro kraj ta minulá a co 
očekáváte do budoucna? 
Byl bych rád, kdyby spolupráce byla 
na stejné úrovni, jako v případě té mi-
nulé. Konkrétně věřím, že vláda a jed-
notlivá ministerstva opět uvolní pro-
středky na opravy silnic II. a III. tří-
dy, dostavbu dálnice D7 v plánova-
ném termínu i na sociální služby, kde 

vždycky na počátku roku chybí pení-
ze. Že Ministerstvo zdravotnictví při-
řkne statut Kardiovaskulárního cent-
ra pro Masarykovu nemocnici, že stát 
splní slib a bude se podílet na obno-
vě lesů v Krušných horách, kde kon-
čí životnost před třiceti lety vysáze-
ných jehličnanů… Takových „že“ by 
bylo ještě hodně, ale jsem přesvěd-
čen, že společnými silami se nám je 
podaří naplnit. 
 Co přejete občanům našeho regionu?
Aby byli především zdraví, považova-
li Ústecký kraj za svůj domov a dob-
ře se jim tady žilo. Aby se naši mla-
dí, vzdělaní občané, vraceli po studi-
ích zpátky do regionu a zakládali zde 
rodiny. Mohu slíbit, že my ve vede-
ní kraje budeme usilovat o to, aby se 
všechny podmínky, nutné pro kvalit-
ní život, stále zlepšovaly. A protože se 
blíží vánoční svátky a příchod nové-
ho roku, pak všem přeji hodně poho-
dy, radosti a úspěšný nejen start, ale 
i celý rok 2018. 
 Jak budete trávit vánoční svátky? 
Štědrý večer zcela určitě doma. Na 
první vánoční svátek naše řady roz-
šíří synové s rodinami. Ten čas mezi 
blízkými si opravdu rád vychutnám 
a už se na to těším.
 Text: Metropol, foto: archiv

Ústecký kraj je náš domov
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Agentura ACME Domácí péče s.r.o. 

v Ústí nad Labem děkuje všem partnerům 

a klientům za vynikající spolupráci v roce 2017 

a do nového roku 2018 přejeme mnoho zdraví a pracovních úspěchů.

Za agenturu 
Štěpánka Tomsová, jednatel

Praha/Most | Stavbu rodin-
ného domu, rekonstrukci by-
tového jádra nebo třeba za-
teplení budovy, tedy kom-
pletní realizace staveb pod-
le přání klienta zajistí společ-
nost LOMFELD Group s.r.o. 

Firma rovněž zajistí demolici, zemní 
práce a následně postaví celý rodin-
ný dům. Zvládne také veškeré elek-
troinstalační a elektromontážní práce 
a provede elektrorevize včetně hromo-
svodů a kvalitního zateplení fasády.
Nemusíte zvát ani malíře, podlaháře, 
elektrikáře, obkladače a další jednotlivé 
řemeslníky, společnost LOMFELD Group 
s.r.o. zajistí kompletní rekonstrukce sou-
kromých i komerčních objektů. Značné 
zkušenosti má i s rekonstrukcemi bytové-
ho jádra a celých panelových domů. Zajis-
tí výrobu i montáž plastových oken.
Kvalifi kovaný tým společnosti LOM-
FELD Group s.r.o. vám ochotně pomů-
že s výběrem a dodávkou obkladů, dla-
žeb i sprchových koutů

Dalším hlavním zaměřením fi rmy 
jsou elektromontážní práce, jako jsou 
montáže a opravy elektrických zaříze-
ní a odstraňování závad po revizi. Je-
jí zkušení zaměstnanci provádějí revi-
ze elektrických zařízení, budov, bytů, 

strojů, hromosvodů i ručního nářadí. 
Realizují také průmyslovou instalaci 
ve skladovacích prostorách a výrob-
ních halách.

Více informací o společnosti 
LOMFELD Group s.r.o. 
a fotografi e realizací najdete 
na www.lomfeld.cz

LOMFELD Group:
Vytvoříme vám skutečný domov

Klidné Vánoce 
a šťastný nový rok.

Příjemné prožití Vánočních svátků 

a úspěšný vstup 
do roku 
2018 

www.messgeo.cz

přejí 

Adolf a Iva 
Sigmundovi 

jednatelé společnosti 

MESS GEO, s.r.o. MOST.

„Toto stěhování bylo samo o sobě technic-
ky velmi náročné, protože technologii bylo 
nutno na místo dopravit vcelku, což si vy-
žádalo doslova „probourání“ transportní 
cesty pláštěm budovy nemocnice. Samot-
ný magnet byl k takto připravenému otvo-
ru dopraven pomocí jeřábu a následně byl 
na podvozku chodbou oddělení dopraven 
na své místo. Teprve poté bylo možno do-
budovat poslední příčku k uzavření míst-
nosti, kde je magnetická rezonance umís-
těna, a dokončit Faradayovu klec,“ při-
blížil technickou zajímavost Miroslav 
Janošík, vedoucí oddělení rozvoje Ne-
mocnice Litoměřice, a.s. a doplnil něko-
lik dalších zajímavostí ohledně samot-
né technologie. Přístroj přijel kamió-
nem z Nizozemí a celý vč. příslušenství 
váží cca 7 tun. Samotný magnet má vá-
hu 5 tun a je chlazen na teplotu -269 °C. 
Tato teplota musela být zajištěna i po 
celou dobu přepravy.

V rámci stavební části celého projektu 
magnetické rezonance, na kterém lito-
měřická nemocnice intenzivně pracu-
je již od počátku roku 2017, proběhla 
úprava dispozic pracoviště, byly rea-
lizovány nové instalace a modernizo-
vány povrchy. Zároveň došlo na stře-
še objektu k výměně vzduchotechnic-
kých jednotek pro oddělení radiolo-
gie a zobrazovacích metod a bylo sem 
umístěno složité chlazení magnetické 
rezonance včetně příslušných rozvo-
dů. Toto vybavení bylo na místo nutno 
stěhovat pomocí jeřábu.
V poslední fázi projektu bude probíhat 
kompletace přístroje, napojování na 
související zařízení a technické vyladě-
ní magnetického pole. Následovat bu-
de zaškolení personálu. „S ostrým provo-
zem počítáme do několika měsíců,“ ujis-
til Radek Lončák, předseda představen-
stva Nemocnice Litoměřice, a.s.  (nk)

Magnetická rezonance je na místě
Ve své poslední fázi je nyní projekt budování nového pracoviště 
magnetické rezonance v litoměřické nemocnici. Tu odstartovalo 
poslední listopadový den stěhování samotného přístroje.

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG 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.



Klidné vánoční svátky 

a v novém roce 

mnoho osobních 

i profesních úspěchů 

a především pevné 

zdraví!
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Ing. Petr Fiala
generální ředitel KZ, a. s.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva KZ, a. s.
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Kolik stojí vaše léčba?

Nezapomněli jste zaplatit pojistné?

Kolik stojí vaše pojištění?

ONLINE A JEDNODUŠE

Už i vy můžete mít své informace 
pod kontrolou online.

moje.vzp.cz

pavel.zodpovedny@example.com

Vážení spoluobčané, 
pomalu se chýlí ke konci rok, 
který byl pro společnost Krajská 
zdravotní obzvláště významný. 
Připomněli jsme si deset let od 
jejího vzniku, což byl jistě důvod 
k bilancování. 

Rád konstatuji, že jsme mohli být 
spokojeni, protože současnému 
vedení se daří Krajskou zdravotní 
úspěšně rozvíjet. Doufám, že také 
Vy můžete zařadit rok 2017 mezi 
úspěšné a s blížícím se časem Vánoc 
a přelomem roku mi dovolte Vám 
za celou Krajskou zdravotní, a. s., 
popřát krásné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů. 
Děkuji všem, kdo využili 
zdravotnické služby v našich 
nemocnicích v Děčíně, 
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově, a pacientům za 
slova uznání a podpory. Těší mě, 
že jich nebylo málo. Děkuji 
lékařům, sestrám, ošetřovatelům 
a dalším zaměstnancům Krajské 
zdravotní, a. s., za nelehkou práci, 
kterou v roce 2017 odvedli.

Do roku 2018 přeji každému 
splnění jeho přání a hlavně 
to pevné zdraví! 

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva

Krajské zdravotní, a. s.

Zastavit se v předvánočním 
shonu, poslechnout si pěvec-
ké sbory, shlédnout taneční vy-
stoupení a ochutnat vánoční 
dobroty mohli ve čtvrtek 30. lis-
topadu návštěvníci ústecké Ma-
sarykovy nemocnice.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., v atriu 
uspořádala adventní koncert spojený 
s vánočními trhy a charitativním baza-
rem kabelek. „Tato tradiční akce je určena 
k zastavení se v předvánočním čase a od-
počinku od každodenního shonu. Rád bych 
vám popřál krásné prožití Vánoc a v novém 
roce, abyste nás nepotřebovali a vraceli se 
sem raději jako hosté podobných akcí,“ při-

vítal v úvodu akce všechny návštěvníky 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní pé-
če ústecké Masarykovy nemocnice.
Na adventním koncertu vystoupily pěvec-
ké sbory „Ústecké Bambini“ a „Písklata“ 
a taneční kroužek „Dancing girls“ z tep-
lické základní školy Maršovská.

Součástí akce byl také „Charitativní ba-
zar kabelek“ ve prospěch Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, která zajiš-
ťuje fi nanční krytí testování nových po-
tenciálních dárců. Celkově se zdravot-
ním sestrám z ústeckého transfuzní-
ho oddělení podařilo prozatím prodat 

kabelky za více než 47 tisíc Kč. Prodej 
kabelek ovšem bazarem na adventním 
koncertu neskončil, nadále probíhá na 
Transfuzním oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12, 
Ústí nad Labem.  (kzcr)

Krajská zdravotní uspořádala adventní koncert v atriu ústecké nemocnice
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Vážení motorističtí fanoušci, obchodní partneři, zákazníci, přátelé,

děkuji Vám jménem všech zaměstnanců za Vaši přízeň, zájem o naše akce a spolupráci v letošním roce. Těším se, že i v následujících dnech a letech zůstane mostecký 
autodrom vyhledávaným cílem Vašich aktivit, ať již zážitkových, tedy sportovních, zábavních či relaxačních, zaměřených na bezpečnost, nebo profesních. 
Přeji Vám klidné, pohodové a šťastné vánoční svátky prožité v milé a příjemné atmosféře v přítomnosti svých blízkých. 
Do roku 2018 pak zejména pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě i v práci.  Jiří Volovecký, generální ředitel společnosti AUTODROM MOST

Společnost Lahůdky JITŘENKA v Tepli-
cích je v tomto oboru jedničkou. Opírá 
se přitom o čtvrtstoletí dlouhou tradici 
v tomto oboru a jejích služeb ke spoko-
jenosti využívají stovky klientů z města 
i širokého okolí. Na klíč připraví dvacít-
ka zaměstnanců občerstvení zcela pod-
le vašeho přání, vždy z čerstvých suro-

vin a pěknou aranží. Stačí jen položit na 
stůl a konzumovat. A o co je momen-
tálně největší zájem? V Čechách stá-

le vedou tradiční chlebíčky, kterých tu 
denně vyrobí tři až čtyři tisíce, následu-
jí croissanty, slané dorty a další specia-
lity, jež rádi pro zákazníky vytvoří. Po-
kud se vám sbíhají sliny při pohledu na 
fotografi e, můžete si kvalitní občerst-
vení pro vaši domácnost, přátele, sva-
tebčany či obchodní partnery dopřát.  

Objednat je můžete z pohodlí domo-
va prostřednictvím e-shopu nebo pří-
mo v prodejně společnosti Lahůdky 
JITŘENKA v Gagarinově ulici v Teplicích. 
Neváhejte, protože kapacita na posled-
ní dny roku se rychle naplňuje.
Majitelů jsme se pochopitelně zeptali 
na jejich oblíbené pochoutky. Jaroslava 
Paroulková si večer nejvíc pochutná na 
klasické topince se zdejší výbornou lu-
tenicí, která spolehlivě nahradí tatar-
ský biftek. Její syn Martin si zase rád 

dá osvěžující ovocný salát se zakysa-
nou smetanou, který letos získal oce-
nění na Zahradě Čech v Litoměřicích. 
Přejeme dobrou chuť!

Vítejte v království lahůdek pro opravdové labužníky
Každý den někdo něco slaví, ať už soukromá osoba nebo fi rma. A teď jsme navíc uprostřed adventu, 
blíží se Vánoce a po nich oslava příchodu Nového roku. Všechno musí být dokonale připraveno. Proč 
ztrácet v dnešní hektické době čas a energii, když můžeme sváteční tabuli svěřit profesionálům? 

Více informací najdete na www.lahudky-jitrenka.cz. 

Slaný dort

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

PF 2018

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
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www.pomahejpohybem.cz

Lyžovali jsme jen pro zábavu, 
teď tím pomáháme ostatním
S mobilní aplikací  pomáháte pohybem. 
Ať už s telefonem lyžujete, běháte nebo chodíte na procházky, každá aktivita 
znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ fi nančně podpoří. 

Stáhněte si aplikaci  
zdarma do svého telefonu.

Křižovatka Třebušice navazuje na stavbu přeložky silnice I/13 
Jirkov – Třebušice a řeší jeden z uzlových bodů na této trase – 
vykřížení se železniční tratí, včetně řešení rekonstrukce stáva-
jícího mostního objektu nad touto tratí, napojení silnice II/255 
Záluží – Komořany – Hořany – Postoloprty a v neposlední řadě 
i napojení jednotlivých průmyslových objektů na území Komo-
řan a Třebušic na rekonstruovanou silnici I/13.
Stavba v délce 1342 metrů by měla být dokončena v říjnu 2019 
a předpokládaný odhad ceny je cca 192 milionů korun. Území 
pro stavbu je geologicky složité, v minulosti bylo zasaženo těž-
bou uhlí. Proto bude nutné provést sanaci dvou důlních komor 
a věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby. Akce je navrže-
na ke spolufi nancování v rámci Operačního programu Doprava 
2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mezi 71 účastníky ze 17 zemí Evropy 
se absolutním vítězem stal Chorvat 
Zvjezdan Vojvodić. Dvoudenní soutěž 
mladých klavíristů vyvrcholila právě 
slavnostním předáváním cen vítězům 
a poté následovalo jejich vystoupení. 
Mezi předávajícími byl i hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. Ge-
nerálním partnerem akce se stala spo-
lečnost Net4Gas.

Na třídenní napínavé klání přijeli soutě-
žící až z Gruzie, Albánie, Ruska či Viet-
namu. Ti nejlepší z každé věkové ka-
tegorie prošli sítem až do fi nále, kde 
porotě i divákům předvedli svůj um. 
V nejmladší kategorii do 9 let vyhrála 
Klára Gibišová, v další kategorii (10 až 
11 let) pak Sophia Lewerenz z Němec-
ka. V kategorii 12 až 13 let triumfoval 
Ital Alessandro Dipaola a v nejstarší vě-

kové kategorii do 15 let získal od poro-
ty nejvíce bodů chorvatský klavírista 
Zvjezdan Vojvodić. Klavírní soutěž pa-

tří díky tradici do programu Rodinné-
ho stříbra Ústeckého kraje. Pro někte-
ré mladé a talentované klavíristy je tato 

soutěž odrazovým můstkem za cestou 
ke slávě. „Když se podíváme na to, kolik 
mistrů tu začínalo a získalo svá první oce-
nění, tak mi nezbývá poděkovat těm, kteří 
soutěž vymysleli a těm, kteří se teď na sou-
těži podílí,“ řekl hejtman Ústeckého kra-
je při slavnostním vyhlášení vítězů.
Soutěž se uskutečnila pod záštitou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka a primá-
torky města Ústí nad Labem Věry Ne-
chybové a za velmi významné podpory 
Ústeckého kraje, společnosti Net4Gas, 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky, Ministerstva 
kultury České republiky a Statutárního 
města Ústí nad Labem. Organizátory 
byly Základní umělecká škola Evy Ran-
dové, příspěvková organizace Ústecké-
ho kraje a Kulturní středisko města Ús-
tí nad Labem. Příští ročník se uskuteč-
ní opět v krajském městě; a to od 21. do 
23. listopadu 2018. 

Cenu vítězi, mladému Zvjezdanu Vojvodićovi z Chorvatska, předal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Jubilejní ročník klavírní soutěže vyhrál mladý Chorvat

Vlevo stojí náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro do-
pravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek.

Ťuk! Klep! A výstavba mimoúrovňové
křižovatky u Třebušic může začít
Poklepání na základní kámen a slavnostního zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky na silnici I/13 
u Třebušic na Mostecku se zúčastnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodář-
ství Jaroslav Komínek, vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk či senátor za Ústecký kraj Václav Homolka.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, nejlépe se 
svými nejbližšími, a do dalšího roku hodně zdraví, pohody
a štěstí nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Těším se na Vás zase v roce 2018.

Váš hejtman Oldřich Bubeníček

ÚSTECKÝ KRAJ
PF 2018

Ústecké divadlo hostilo od 22. do 24. listopadu 50. ročník prestižní 
mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. 
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„V uplynulém roce jsme se podíleli na řa-
dě významných zakázek, které jsme také 
díky profesionalitě našeho týmu zvlád-
li na jedničku, proto bych rád našim za-
městnancům poděkoval za odvedenou 
práci,“ uvedl Roman Vildner. 
Z řady zajímavých staveb, které v ne-
dávné minulosti byly dokončeny a na 
které je hrdý, lze podle jeho slov uvést 
rekonstrukci Městského úřadu v Krup-
ce či plavecké haly na ústecké Klíši. 
„Obě zmíněné stavby prošly kompletní re-
konstrukcí a výraznou proměnou. Rozdíl 
byl ale v projektové dokumentaci. U prv-

ního případu byl projekt v relativně sluš-
né kondici. V druhém případě tomu tak 
nebylo a moji kolegové se museli vyrov-
nat s velmi komplikovaným projektem. 
Výsledek obou rekonstrukcí však považu-
ji za mimořádně zdařilý,“ je hrdý na prá-
ci svých kolegů Roman Vildner.
Ze současných projektů vyzdvihuje 
projekt Aquacentra v Teplicích či Dře-
vosklad v Mondi Štětí, kde Metrostav 

rozšiřuje skladovací a výrobní plochy 
pro štěpku. Ta je základním vstupem 
pro výrobu průmyslového a neprů-
myslového papíru.
Mottem společnosti je být dlouhodo-
bě nejen stabilním zaměstnavatelem, 
ale také dobrým a prospěšným sou-
sedem vůči svému okolí. O tom, že 
si Metrostav svých zaměstnanců vá-
ží, svědčí i rozhodnutí managementu, 
který narozdíl od konkurentů na trhu 
nehodlá propouštět. „Nové zaměstnan-
ce se naopak chystáme nabírat,“ vysvět-
luje Roman Vildner.

Ústí nad Labem | Stavební lídr na českém trhu, společnost Metrostav, 
je pro své zaměstnance zárukou perspektivního růstu a jistoty. 
Roman Vildner, oblastní ředitel Metrostavu v Ústeckém kraji, si podle 
svých slov kvalifikovaných zaměstnanců ve firmě velmi váží.

Ústí nad Labem | Velmi aktu-
ální je nyní pro Metrostav v Ús-
teckém kraji otázka doplňování 
personálu, a to ať formou dopo-
ručení, nebo náborů. 

„V prvním případě se jedná o doporu-
čení z řad svých kolegů. Na tom si hod-
ně zakládáme. Personál doplňujeme 
průběžně a to jednak do řad vedoucích 
pracovníků, tak do řad dělnického per-
sonálu. Toto považuji v dnešní době za 
klíčové a zásadní. Mít vlastní kapacity 
je dle mého téměř nevyhnutelné,“ míní 
oblastní ředitel Metrostavu pro Ús-
tecký kraj Ing. Roman Vildner. 
Nábory společnost provádí přede-
vším ve smluvních školách s tím, že 
cílí na budoucí kolegy. „Velice si ce-
ním, že Metrostav se již řadu let aktiv-

ně zapojuje do vzdělávání budoucího 
dělnického personálu. Vybrané žáky ve 
školských zařízeních hmotně podporu-

je, a pokud vybraný uchazeč splní kri-
téria studia, firma ho přijme do svých 
řad,“ dodal Roman Vildner.

Získávání nových zaměstnanců je stále aktuální

I přesto, že se fi rma musela vyrovnat 
s komplikovaným projektem, oprava 
haly zahrnovala kromě výměny hlav-
ního bazénu rovněž nové zázemí pro 
návštěvníky či novinku - biosaunu. vý-
měnu bazénu, obnovu technologií, zá-
zemí i pláště a střechy budovy.
Návštěvníky z hlediska komfortu a pro-
středí přivítaly velké inovace, když v sa-
motné hale i pod skokanským můstkem 
jsou nové nerezové vany, vzduchotech-
nika či barevné prostředí.
Hala před rekonstrukcí sloužila veřej-
nosti na tři desítky let.

Plavecký areál na Klíši
prošel rekonstrukcí
Ústí nad Labem | Náročnou rekonstrukci plavecké haly na Klí-
ši v Ústí nad Labem zvládli stavbaři z Metrostavu koncem roku 
2015 bez problémů. 

Výstavba Dřevoskladu, Mondi, Štětí

Ing. Romana Vildnera, MBA, 
oblastního ředitele Metrostavu pro Ústecký kraj

METROPOL   se ptá...

Teplice | Do roka budou mít 
Tepličané od firmy Metrostav 
zrekonstruovaný pětadvace-
timetrový plavecký bazén se 
čtyřmi dráhami. Město za re-
konstrukci aquacentra za-
platí přes 295 milionů korun.

Společnost Metrostav předložila měs-
tu ekonomicky nejvýhodnější nabíd-
ku. Navíc sportovní zařízení během 

prací zatím ani nepřeruší svůj provoz.
Aquacentrum nabídne po skončení 
prací atrakce jako je například divo-
ká řeka, houpací jeskyně, chrliče vo-
dy či úplně nový tobogán. Rodiny ta-
ké ocení vodu v novém bazénu, kte-
rá bude mít 28 stupňů, v dětském 
světě 33,5 stupně.

Tepličané se těší na nový bazén

 Městský úřad Krupka
 Mondi Štětí – Dřevosklad

 Aquacentrum Teplice
 Plavecký areál Klíše Ústí n. L.

Ústecký kraj – dokončené či probíhající stavby:

 Můžete představit oblastní za-
stoupení fi rmy pro Ústecký kraj?
Oblastní zastoupení pro Ústecký kraj, 
je jedním ze dvou, resp. tří oblastních 
zastoupení divize 8. Naše oblast pů-
sobí výhradně v Ústeckém kraji. Jsme 
Metrostav, jsme jednička na českém 
trhu, nicméně jako oblast se primár-
ně považujeme za střední a hlavně 
regionální fi rmu, která se specializu-
je na průmyslové stavby (haly, inže-
nýrské sítě, zpevněné plochy, železo-
betonové konstrukce atd.) a to jednak 
ve veřejném sektoru, tak i v sekto-
ru soukromých investorů. Výjimkou 
však nejsou projekty občanské vý-
stavby. Oblastní zastoupení je slo-
ženo výhradně, tedy až na výjimky, 
hlavně z kolegů, kteří tu bydlí, žijí, 
a kteří místní region znají. Tento fakt 
považuji za velmi důležitý.
 Co vás v poslední době opravdu 
potěšilo?
Napadá mne hned poměrně jedno-
duchá odpověď. Letošní rok považu-
ji za mimořádný. Vynechám-li bilanci 
čísel, tak se jednoznačně musím zmí-

nit o tom, že moji kolegové jsou oprav-
du výjimeční. Jsou to nejen profesioná-
lové, ale hlavně jsou opravdovými ko-
legy. Jsou zkrátka tým. A to hovoří za 
vše. S týmem se totiž dostavují výsled-
ky. Výsledky nejen v podobě ekonomic-
kých ukazatelů, ale hlavně ve spokoje-
nosti u investora. Pozitivních impulzů 
ze strany investora máme za posled-
ní dobu hned několik. Za to patří všem 
mým kolegům velký dík. Další upřím-
nou radost mám ze společné spoluprá-
ce s některými regionálními organiza-
cemi, spolky. Opakovaně spolupracuje-
me s teplickou Arkadií a nově jsme na-
vázali spolupráci s nadačním fondem 
Folivora. Lidé, pohybující se okolo obou 
spolků jsou neuvěřitelní. Jsou pozitiv-
ní, pozitivní a pozitivní. Těší mne jejich 
odhodlání pro dobrou věc. 
Závěrem bych ještě jednou chtěl po-
děkovat všem svým kolegům za odve-
denou práci, přístup, kolegialitu a ob-
rovské nasazení. Současně jim přeji 
klidný závěr roku, příjemné a poho-
dové Vánoce a do nadcházejícího ro-
ku 2018 vše nejlepší.

Rekonstrukce 
MÚ v Krupce

původní stav

nový stav

Metrostav 
je pro své zaměstnance zárukou jistoty
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 V příštím roce zaplatíme za kubík vo-
dy o 37 haléřů více než letos. Pokryje 
tento nárůst ceny vůbec infl aci?
Přestože investice do obnovy a oprav 
stále rostou, SVS se snaží vývoj ceny vo-
dy stabilizovat a daří se jí to – meziroč-
ní změny v ceně vodného a stočného jsou 
minimální. Infl ace se dlouhodobě pohy-
buje kolem 2,5  %, oproti tomu nárůst ce-
ny vody představuje pouhých 0,4 %. Tak-
že infl aci nepokryje. I tak si ale můžeme 
tento postup dovolit, a to díky soustavné 
racionalizaci procesů jak na straně SVS, 
tak na straně SčVK. Dalším aspektem je 
i snížení kalkulačního zisku o 13  %.
 Z čeho SVS při stanovení ceny 98,67 Kč 
vycházela?
Cena vody pro rok 2018 refl ektuje je-
den z hlavních požadavků našich ak-
cionářů, tedy 458 měst a obcí, na ob-
novu vodárenské infrastruktury, která 
byla na území Ústeckého i Libereckého 
kraje historicky dlouhodobě podinves-
tovaná. Princip cenotvorby je každoroč-
ně stejný – kromě nutné obnovy vodo-
hospodářského majetku zohledňujeme 
i aktuální vývoj spotřeby vody a právě 
infl aci. Cena zároveň respektuje dopo-
ručení Světové zdravotnické organizace 
a Světové banky na tzv. sociální únos-
nost ceny vody, podle něhož by vodné 
a stočné neměly převýšit 2 % průměr-
ného příjmu domácností.
 Jak si stojí severní Čechy v porovnání 
ceny vody s ostatními regiony?
V rámci ČR najdeme dražší i levnější 
regiony, objektivně ale nelze cenu vo-
dy mezi jednotlivými oblastmi kvůli 
odlišným podmínkám příliš porovná-
vat. Cena vody v severočeském regio-
nu odráží reálné náklady spojené s je-
jí výrobou, odkanalizováním a čiště-
ním. SVS je největší vodárenskou spo-

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

 Co tvoří největší položku ve struktu-
ře ceny vody?
Více než čtvrtinu ceny vody představu-
jí poplatky odváděné státu, zhruba 40  % 
tvoří náklady na provoz a opravy, které 
provádí provozovatel vodovodů a kanali-
zací. SVS jako vlastníkovi infrastruktury 
z ceny vody zůstává jen 35 %, které využí-
vá na reinvestice do obnovy majetku.
 Je dražší pitnou vodu do domácností 
dodat, nebo ji potom použitou vyčistit?
Vychází to téměř stejně. Nákladově je o ně-
co dražší vodu do pitného stavu upravit 
a do domácností dovést. Z avizované ceny 
98,67 Kč připadá 49,98 Kč na dodávky pitné 
vody a 48,69 Kč na její odkanalizování. Při 
průměrné denní spotřebě vody 89 litrů na 
obyvatele nás tak dodávka pitné vody při-
jde na 4,45 Kč za den a za její odkanalizo-
vání zaplatíme denně 4,33 Kč. Ve srovnání 
s ostatními výdaji to rozhodně není mno-
ho, zvláště pokud si uvědomíme, že nám 
z kohoutků teče kvalitní pitná voda, která 
je mnohdy lepší než ta balená z obchodů. 

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

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

Cena vody se na severu Čech v roce 2018 změní jen v řádu haléřů
Za tisíc litrů pitné vody obyvatelé severočeského regionu zaplatí v příštím roce 98,67 Kč, tedy jen 
o 37 haléřů více než letos. O ceně vodného a stočného pro rok 2018 hovořil generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

spláchnutí 

9 litrů
praní prádla  

40 litrů

napuštění 
bazénu 

3 900 litrů

ZA VODU UTRATÍME MÉNĚ NEŽ 9 KORUN DENNĚ

CENA VODY SE MĚNÍ JEN V ŘÁDU HALÉŘŮ

KOHOUTKOVÁ VS. BALENÁ = STEJNÁ VODA, ÚPLNĚ JINÁ CENA

54 Kč 1 Kč 240 Kč 4 Kč23 400 Kč 390 Kč

89 L 

8,78 
Kč 

VODA V SEVEROČESKÉM REGIONU V ČÍSLECH

Průměrná denní spotřeba vody na osobu Podíl vody a energií na průměrných výdajích domácností

obnova
infrastruktury

(SVS)
DPH + poplatky
(stát)

provoz a opravy
(SčVK)

Využití příjmů z vodného a stočného Složení ceny vody v roce 2018 Meziroční přírůstek ceny vody

59
úpraven vody

189
čističek

odpadních
vod

1,132 mil.
obyvatel na území

působnosti SVS

8 958 km vodovodů

3 956 km kanalizací

ZA VODU UTRATÍME MÉNĚ NEŽ 9 KORUN DENNĚ

KOHOUTKOVÁ VS. BALENÁ = STEJNÁ VODA, ÚPLNĚ JINÁ CENA

CENA VODY SE MĚNÍ JEN V ŘÁDU HALÉŘŮ

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

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy
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Děkujeme všem, kteří k nám našli cestu 
a přejeme vám veselé a pohodové Vánoce,

pevné zdraví a úspěšný nový rok.

ěk j š kt ří k á šli t

A U T O R I Z O V A N É  P R A C O V I Š T Ě

P F
2 0 1 8

MOTORISTICKÝ AREÁL UŽÍN

www.areal-uzin.cz

AUTOSERVIS

PF 2018

16.12. 16:00 Anděl Páně 2 (promítání)

17.12. 18:00 ČERTOVSKÁ SHOW

18.12. 16:00  Vystoupení Krasobruslení Most

19.12. 16:00 Vánoční pásmo SVČ

 17:00  Pěvecké oddělení 

ZUŠ F. L. Gassmanna

 17:45  Drobné dramaťácké 

jednohubky - ZUŠ Moskevská

20.12. 16:00 Koledohraní s Kamilou Hübsch

 16:40 The F.A.C.T.

 16:50  Dechovanka pod vedením 

Víta Skořepy (ZUŠ Litvínov)

21.12. 16:00 Za Ježíškem do Betléma

 17:15 Melodica (sbor Bílina)

Předání Betlémského světla ve dnech:

21. – 23. 12. 16:00 – 18:00, 

24. 12. 13:00 – 15:00 (Skauti Most) 

Doprovodný program: 

Vánoční dílny | Kolotoče | Ohrádka se zvířátky 

Ježíškova pošta | Lití olova | Jízda na koních

Ledové kluziště:

 po – pá 13:00 – 20:00, so – ne 9:00 – 20:00

Vánoční trhyVánoční trhyVánoční trhyVánoční trhy
v Mostěv Mostěv Mostěv Mostě

na 1. náměstí

Příjemné prožití 
vánočních svátků
a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů
v novém roce 

Vám přeje
Oldřich Bubeníček
starosta města

Bílina

PF 2018

Ústí nad Labem 
s Drážďany spojí 
nový vlak
Ústí nad Labem | O víkendech a o svát-
cích v době od 30. března do 28. října 
2018 pojede nový zrychlený vlak Ústí 
nad Labem-Drážďany a zpět. Jakub Je-
řábek, vedoucí oddělení dopravní ob-
služnosti Ústeckého kraje, potvrdil, že 
půjde o vlak složený z pěti vozů a bu-
de zastavovat v Děčíně, Bad Schandau 
a pak až v Drážďanech.
Odjezd z Ústí nad Labem je v 9:19, 
příjezd do Drážďan v 10:21. Odtud vy-
jíždí zpět v 17:35 a na ústecké hlavní 
nádraží přijíždí v 18:37 hodin.
I letos jezdí v době adventu o víken-
dech jeden pár zrychleného osobního 
vlaku s názvem Vánoční kometa me-
zi stanicemi Ústí a Drážďany. Vlak slo-
žený z deseti vozů staví ve stejných 
stanicích jako výše uvedená novinka 
se stejným odjezdem a příjezdem do 
Německa, odjezd z Drážďan je v 15:35 
a do Ústí přijíždí v 16:37 hodin.  (met)




