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Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky

pro čerpání příspěvků najdete
na www.vozp.cz/prevence

  Chcete stejně kvalitní péči ve špičkových zdravotnických zařízeních, jakou mají vojáci Armády České republiky?
  Chcete mít jistotu, že se Vám a Vašim blízkým v případě potřeby dostane nejmodernější léčby onkologických 
onemocnění v protonovém centru?
  Chcete pro sebe i své děti bohatou nabídku příspěvků na plavání, cvičení, 
regeneraci, očkování, školní pobyty, rovnátka, dentální hygienu či na různá 
preventivní vyšetření, to vše po celý rok a bez nutnosti střádat body nebo kredity?

• 400 Kč na dentální hygienu
•  300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

Voje

Chcete stejně kvalitní péči ve špičko

• 2 400 Kč na rovnátka
•  1 800 Kč pro těhotné ženy 

a maminky kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi

Pak neváhejte
 a přidejte se!
Pak neváhejte
 a přidejte se!

Střežíme vaše zdravíStřežíme vaše zdraví
Staňte se součástí 700tisícové 
„armády“ pojištěnců VoZP ČR.

Přihlásit se můžete vždy v prvním 
a třetím čtvrtletí roku.

Podnikatelská strategie je zaměřena  na vý-
voj komplexních informačních systémů dle 
požadavků klienta. Všechna řešení, která 
společnost vytváří pro své zákazníky, sle-
dují nejmodernější trendy v oblasti infor-
mačních technologií. Znalost nejmoderněj-
ších technologií považuje společnost za vý-
chozí bod veškeré své činnosti a za nezbyt-
ný předpoklad vývoje špičkových řešení.
Cílem všech dodávaných řešení je zefektiv-
nění výrobních technologií, dále snížení ná-
kladů na výrobu a optimalizace provozu da-
ného úseku výroby.

Péče o zákazníky je doplněna i možností převzetí 
plné zodpovědnosti za provoz informačního sys-
tému, za funkční spolehlivost, bezpečnost a v ne-
poslední řadě i za budoucí vývoj dodávaného 
produktu, služby, zajišťujeme i pravidelný servis 
a údržbu námi dodaných technologií.
Důraz na kvalitu, který společnost klade při 
vytváření informačních systémů, technolo-
gických celků a nabídce služeb, byl vyjád-
řen a potvrzen získáním certifi kátu ČSN ISO 
EN 9001:2009. Samozřejmostí je odborná 
způsobilost v elektrotechnice všech našich 
„elektro“ zaměstnanců. 

Automatizace výroby a řídící 
systémy IJS SERVICE s.r.o
Po celou svou historii fi rma vyznává hodnoty kvalitní a přehledné automa-
tizace, velký důraz je kladen na přátelské ovládání námi dodávaných celků, 
neboť automatizace musí sloužit obsluze (user friendly) a nikoliv naopak, 
jsme přesvědčeni, že nejenom z tohoto důvodu jsme stabilní a vyhledáva-
nou společností pro realizaci projektů automatizační techniky.

IJS SERVICE s.r.o e-mail:  info@ijs.cz | www.ijs.cz

Vymahatelnost práva je klíčová
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Lidé v Ústeckém kraji si stěžují na problematické soužití s nepřizpůsobivými občany 
a žádají řešení. Jaké nástroje vlastně mají města a obce, když chtějí svým obyvate-
lům vyhovět a složitou sociální situaci řešit?

SPOLEHLIVÝ SPOLEHLIVÝ DODAVATELDODAVATEL
ELEKTŘINY A PLYNUELEKTŘINY A PLYNU

www.elimon.cz www.svezienergie.cz

VOLEJTE: 474 720 240VOLEJTE: 474 720 240

Lidé v Ús
a žádají 
lům vyho

Gabriela Nekolová (38)
Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a zástupkyně zmocněnce vlády, zodpo-
vědná za realizaci projektu Restart v Ústeckém a Karlovarském kraji. Od roku 2015 půso-
bí rovněž jako Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Jako rodačka 
z Mostu je regionální patriotkou Ústeckého kraje, která bojuje za veřejné zájmy v regionu, 
za jeho dlouhodobý rozvoj a nové perspektivy pro jeho obyvatele.

Některá chtějí využít nového opatření 
obecné povahy, na jehož základě stanoví 
město lokality, ve kterých nebudou obyva-
telům vypláceny dávky na bydlení. Cílem 
je omezit sestěhování dalších sociálně vy-
loučených obyvatel do již problematických 
čtvrtí a zejména zamezit jejich další migra-
ci v rámci těchto lokalit. Není totiž žádnou 
výjimkou, že se celé rodiny v jedné čtvrti 
stěhují i několikrát za rok, aby unikly exe-
kutorům, nebo odešly z bytu, kde jim od-
pojili energie apod. Mnozí z nich přitom 
za sebou nechávají dluhy a poničené byty 
a přesouvají se jen o vchod dál.
Takové opatření, které znemožní v dané lo-
kalitě uzavřít novou nájemní smlouvu, na 
níž by nájemník mohl čerpat sociální dáv-
ky, zvažuje Most, Jirkov, Litvínov, Obrnice 
i další města. A tento výčet není náhodný. 
Právě v těchto městech se nejvíce koncen-
truje problém sociálně vyloučených loka-
lit. Jsou ale i kritici, kteří tvrdí, že celý pro-
blém se tak z problémových částí měst pře-
sune jinam a že toto opatření není dlouho-
době účinné.
„Chápu vedení měst, že k tomuto kroku chtě-
jí přistoupit, protože nemají jiné nástroje, 
jak se v problémových lokalitách domoci po-
řádku. Částečně toto opatření pomůže, pro-
tože zabrání tomu, aby se někteří lidé až 30x 
ročně přesouvali z bytu do bytu. Tito lidé bu-
dou muset nést odpovědnost a budou ta-
ké více pod kontrolou. Také se do těchto lo-
kalit nebudou moci přistěhovat problémoví 
občané z jiných částí republiky, což je obrov-
ský pokrok. Ale úplně systémové řešení to ne-
ní.  Lepší by bylo, kdyby stát dokázal zastavit 
obchod s chudobou na celém území a ne jen 
ve vybraných lokalitách,“ řekla na setkání 
s obyvateli jedné z postižených čtvrtí Ga-

briela Nekolová, náměstkyně ministryně 
práce a sociálních věcí. 
Ta se dlouhodobě netají svým radikálněj-
ším přístupem k řešení problémů Ústecké-
ho kraje, díky němuž se občas dostává do 
sporu i s „Prahou“. Jako například, když ve-
řejně kritizovala Ústavní soud a veřejnou 
ochránkyni práv Annu Šabatovou za zru-
šení tzv. „Vysedávací vyhlášky“. Ústavní 
soud vyhověl návrhu ombudsmanky a zru-
šil části vyhlášek, na základě nichž bylo po-
kutováno sezení na schodištích, obrubní-
cích a jiných místech, která k tomuto účelu 
nejsou určena. Zrušení se týká měst  Varns-
dorfu a Litvínova, podobné vyhlášky ale 
mají další obce. Města se nyní radí s Minis-
terstvem vnitra o dalším postupu.
„Rozhodnutí soudu a celý boj paní ombuds-
manky vychází z neznalosti místních pomě-
rů. Města se svou vyhláškou snažila hájit prá-
vo slušných občanů na klid a bezpečí před je-
jich domovy. Když se slušní obyvatelé vystra-
šeně cestou domů z práce proplétají partičkou 
opilců a různých týpků, kteří houfně okupují 
schodiště před paneláky, což je v sídlištích na 
severu úplně běžné, co mají dělat? Souhlasím 
se snahou litvínovské ČSSD vyhlášku "proti vy-
sedávání" ve městě obnovit,“ uvedla Gabriela 
Nekolová na sociální síti. 
Je smutnou praxí, že levné byty v mnoha 
městech a obcích kraje vykupují spekulanti 
přímo za účelem jejich pronajímání co nej-
problematičtějším rodinám, které žijí z dá-
vek. Majitel bytu tak má zaručen stálý pří-
jem. Většina majitelů však v kraji nežije a je 
jim jedno, jaké následky způsobují. Gabriela 
Nekolová na setkání s občany prezentovala 
svůj návrh, aby se pronajímání více než tří 
bytů klasifi kovalo jako živnost se všemi po-
vinnostmi, které z toho plynou. Chce tak 

výrazně omezit spekulanty, kteří inkasují 
nemalé peníze a přitom nemusí ani hradit 
odvody a ani podléhat kontrolám. Tento ná-
vrh je připravena předložit v novém období 
zákonodárcům k projednání. Již teď je zřej-
mé, že to bude kontroverzní téma.
„Když situaci Ústeckého kraje v Praze vysvět-
luji zákonodárcům, považují mě mnozí za ra-
sistku nebo nesnášenlivou. Dávno to není ra-
sový problém, je to problém nevymahatel-
nosti práva v této zemi a přílišné benevolen-
ce a absence potřebné legislativy. Změny jsou 
nutné i v sociálním systému.“ komentovala 
dále veřejně Nekolová.
Některá města také využívají dalšího ná-
stroje a to je odkup vybydlených domů 
a jejich demolice. Opět řešení, které ales-
poň zčásti snižuje přebytečný a zdevasto-
vaný bytový fond. Nic jiného nezbylo ani 
městu Ústí nad Labem, které vykoupilo ob-
jekty v ulici Na Nivách. Jaký osud město té-
to ulici chystá, se bude odvíjet od fi nanč-
ních zdrojů, které se podaří získat. Výzva 
k předkládání žádostí o dotaci z programu 
MMR na demolice budov v sociálně vylou-
čených lokalitách, která bude vyhlášena 
v říjnu tohoto roku, je součást programu 
RESTART pro strukturálně postižené kraje.

Města s největším počtem sociálně vyloučených obyvatel

Zdroj všech dat: Analýza sociálně vyloučených lokalit 2015 (Gabalova zpráva), vlastní zpracování

město Počet sociálně 
vyloučených obyvatel

Celkový počet 
obyvatel k 31.12.2014

% sociálně 
vyloučených obyvatel

Ús   nad Labem 8200 93409 8,78%
Brno 8000 377440 2,12%
Ostrava 7800 294200 2,65%
Chomutov 6300 48913 12,88%
Litvínov 6000 24783 24,21%
Most 5500 67089 8,20%

Motoristé 
pozor!
Ve středu 20. září bude zcela 
uzavřena dálnice D8 v úseku Řeh-
lovice –Velemín v obou směrech. 
Od 5 do 17 hodin zde proběhne 
povinná kontrola a údržba bezpeč-
nostních systémů v tunelech, od-
stranění mobilních svodidel, dopl-
nění dopravního značení a zároveň 
všechny složky Integrovaného 
záchranného systému zde podnik-
nou rozsáhlé cvičení. 
Půjde o simulaci odstranění ná-
sledků velké dopravní nehody. 
Po skončení akce bude dálnice 
D8 v úseku Řehlovice – Lovosice 
zprůjezdněna celá bez jakéhoko-
liv omezení.
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V centru našeho zájmu je obnova majetku, pro-
to jako každý vlastník vodárenské infrastruktury 
plníme Plán fi nancování obnovy, který je součás-
tí Podnikatelského záměru SVS. V roce 2017 bu-
deme investovat do majetku celkem 1,31 miliardy 
korun. Jde o vlastní prostředky SVS z tržeb za vod-
né a stočné. Dělí se v poměru 86 % na obnovu vo-
dohospodářského majetku (1,123 miliardy korun) 
a 14 % na strategické investice, vyvolané legisla-
tivou (187 milionů korun). 

Krátká sezóna pro realizaci
vodohospodářských staveb 

Letní měsíce jako období volna, prázdnin a dovole-
ných se rozhodně netýkají oborů, spojených se sta-
vebnictvím. Příznivé klimatické podmínky a dlou-
hé dny vybízejí k maximálnímu nasazení pracovní-
ků a techniky, aby se z naplánovaných celoročních 
úkolů podařilo splnit co nejvíc. Sezóna, kdy může-
me stavby provádět, je limitovaná délkou zimního 
období. Když je s příchodem zimy ukončen provoz 
obaloven, není nám již povolen vstup do komuni-
kací a nedokončené stavby musí být adekvátně 
„zakonzervovány“. 
Co se týče délky realizace jednotlivých staveb, 
vždy se je snažíme zkoordinovat s vlastníky ostat-
ních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem 
komunikace. Výsledkem jsou časově koordinova-
né akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodo-
vodu navazují rekonstrukce dalších sítí a závěrem 
proběhne rekonstrukce povrchu vozovky v režii 
vlastníka či správce komunikace. Daří se nám tím 
zkrátit dobu, která obyvatelům přináší komplika-
ce v dopravě, stavební hluk a prašnost. Koordina-
ce rovněž znamená úsporu pro investory při roz-
dělení nákladů.

Cena vody 
Snažíme se mít cenu vody v severočeském regio-
nu nastavenou tak, aby bylo možné v dostatečné 
míře obnovovat zastaralou infrastrukturu. Letošní 
benchmarking Ministerstva zemědělství potvrdil, 
že se chováme zodpovědně a příkladně se o in-
frastrukturu staráme. Jiné vodárenské společnos-
ti mají sice i nižší ceny na úkor budoucích generací, 
které nebudou mít dostatečné fi nanční prostředky 
na obnovu vodohospodářského majetku. 
Finanční zdroje z ceny vody nepokrývají skuteč-
nou potřebu obnovy podle fyzického stavu infra-
struktury. SVS doposud dostává z ceny vody jen 
35 % a o zbývající část se dělí provozní společnost 
a stát. Hledáme proto kompromisy na straně po-
třeb do obnovy majetku s ohledem na sociální 
únosnost ceny vody, jež je zakotvena v Podnika-
telském záměru. Věříme, že se tento model fun-
gování změní k lepšímu v souvislosti s realizací 
Projektu „Zajištění správy a provozování vodohos-
podářské infrastruktury SVS po roce 2020“, který 
akcionáři SVS, města a obce Ústeckého a Libe-
reckého kraje, schválili na letošní valné hromadě. 

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé 
okresy je nutno připočíst další prostředky v celko-
vé výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drob-
ných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rá-
mec jmenovitých staveb zařazených do inves-
tičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích 
systémů objektů, rekonstrukce elektroinstala-
ce, výměna dílčích částí technologií typu čerpa-
dla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-pro-
jektovou činnost související s přípravou a realiza-
cí všech staveb plánu 2017.
Některé stavby zahájené loni přešly do letoš-
ního roku. Nyní jsou z nich v realizaci již jen dvě, 
a to v okrese Litoměřice: Ploskovice – intenzifi -
kace ČOV (dokončení VIII/2017) a v okrese Libe-
rec: Žďárek – rek. vodovodu (dokončení IX/2017).

Začátkem srpna jsme spustili novou, aktuali-
zovanou verzi webových stránek naší společ-
nosti: www.svs.cz. Struktura stránek byla ak-
tualizována tak, aby pro Vás byly informace 
přehledně uspořádány; web je více interaktiv-
ní a nabízí řadu novinek. Využijte tak možnos-
ti kliknout např. na banner interaktivní ma-
py, která zobrazuje jednotlivé naše stavby, 
se situační mapkou rozsahu stavby, s uve-
dením termínu realizace a popisu stavby.

Investice do vodárenské 
infrastruktury v regionu SVS 

v roce 2017
Investice do majetku v rámci investičního 
plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech 

v rámci Ústeckého a Libereckého kraje 
stanoveny v uvedených objemech:

investice pro okres celkem 
(obnova a strategické) 

Česká Lípa 18 staveb 108 mil. Kč

Jablonec n. N. 14 staveb 57 mil. Kč

Liberec 19 staveb 114 mil. Kč

Chomutov 20 staveb 107 mil. Kč 

Děčín 19 staveb 152 mil. Kč 

Louny 29 staveb 108 mil. Kč

Litoměřice 24 staveb 86 mil. Kč 

Most 25 staveb 128 mil. Kč 

Teplice 29 staveb 127 mil. Kč 

Ústí n. L. 21 staveb 132 mil. Kč

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a pod-
statné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodo-
vodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její ak-
cie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o nej-
větší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 
v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), po-
čet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez 
přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189.

 Okres Děčín: Varnsdorf Seifertova ul. – rek. kana-
lizace a vodovodu (IX/2017), Šluknov Přemyslova ul. 
– rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Varnsdorf Ne-
zvalova ul. – rek. kanalizace (IX/2017), Chřibská – od-
stranění kan. výústí DC92, DC93 a DC94 výstavbou 
ČOV a kanalizace (IX/2018), Varnsdorf Kovářská ul. – 
rek. kanalizace (IX/2017), Děčín ČOV – doplnění in-
strumentace (X/2017), Děčín Riegrova ul. – rek. kanali-
zace a vodovodu (XI/2017), Děčín Nebočady - odstra-
nění výusti DC07 (XI/2017), Česká Kamenice ul. Pa-
lackého, Zámecká – rek. kanalizace (XI/2017), Dolní 
Habartice - rekonstrukce vodovodu (XII/2017), Děčín 
ul. Osadní, Krásnostudenecká – rek. vodovodu a ka-
nalizace (XII/2017), Děčín ul. Divišova a Raisova, Má-
chovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2018), 

 Okres Chomutov: Klášterec n. Ohří Lestkov – ná-
hrada zdroje (VIII/2017), Jirkov ul. B. Němcové – rek. 
vodovodu (VIII/2017), Kadaň Chomutovská ul. – rek. 
vodovodu (VIII/2017), Chomutov Škroupova ul. za FÚ 
– rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Údlice – Pře-
čaply – rek. přivaděče (IX/2017), Blatno Květnov – rek. 
svodného řadu (IX/2017), Chomutov Bezručova ul. – 
rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Klášterec n. Oh-
ří – doplnění technologie ČOV (IX/2017), Chomutov 
ul. V Alejích – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), 
Klášterec n. O. Žižkova ul. – rek. kanalizace (X/2017), 
Jirkov – doplnění technologie ČOV (XI/2017),  Jir-
kov Červený Hrádek ul. Ovčácký Vrch, Školní, Sa-
dová a ul. Jirkovská (silnice III/2528) – rek. vodovo-
du (XI/2017), Kadaň – rek. a doplnění instrumentace 
ČOV (XII/2017), Chomutov  ul. Kochova, Bělohorská 
a Haškova – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), 
Chomutov ul. Meisnerova a Vršovců – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (I/2018),

 Okres Louny: Louny ul. SNP u otočky – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2017), Raná u kostela – rek. 

vodovodu (VIII/2017), Postoloprty Alšova ul. – rek. ka-
nalizace a vodovodu (VIII/2017), Tuchořice – náhrada 
zdroje (VIII/2017), Výškov – rek. ČOV (VIII/2017), Žatec 
Nezvalova ul. – rek. vodovodu (IX/2017), Louny – do-
plnění instrumentace ČOV (IX/2017), Žatec – doplně-
ní instrumentace ČOV (IX/2017), Cítoliby ul. B. Něm-
cové – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Cítoliby 
Fügnerova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), 
Kryry Tovární ul. – rek. vodovodu (IX/2017), Žatec ul. 
Studentská a Volyňských Čechů – rek. kanalizace 
a vodovodu (XII/2017), Louny – rek. vodojemu Čtyř-
lístek (III/2018),

 Okres Litoměřice: Litoměřice Palachova ul. – rek. 
kanalizace (VIII/2017), Žalhostice – rek. vodovodu 
(VIII/2017), Lubenec – rek. vodojemu Záhoří (IX/2017), 
Třebušín – rek. vodovodu (IX/2017), Kamýk – rek. vo-
dojemu (X/2017), Litoměřice ul. Družstevní – rek. ka-
nalizace (X/2017), Úštěk Rybniční ul. – rek. kanaliza-
ce (X/2017), Úštěk – Lukov – rek. vodojemu (X/2017), 
Litoměřice ul. Dalimilova a Kozinova – rek.kanalizace 
a vodovodu (XI/2017), Litoměřice ul. Rooseveltova, 
Osvobození, Žižkova, Sládkova, Pražská a Fügnerova 
– rek. kanalizace a vodovodu (V/2018), Roudnice n. L., 
Žižkova ul. Špindlerova tř. – rek. kanalizace (VI/2018), 

 Okres Most: Litvínov Janov – rek. kanal. výtlaku 
z ČSOV (VIII/2017), Litvínov ul. Ke Střelnici a Gorké-
ho – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2017), Most Ko-
pisty – rek. vodovodu (X/2017), Želenice – rek. vodo-
vodu (X/2017), Braňany ul. Bílinská a  Petra Bezruče 
– rek. vodovodu (X/2017), Most Moskevská a Brněn-
ská ul. – rek. vodovodu a kanal. šachet (X/2017), Lom 
Loučná – rek. vodojemu (XI/2017), Most – rek. kana-
lizace v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Re-
sslem a rek. vodovodu v ul. S. K. Neumanna (XI/2017), 
Louka u Litvínova – odstranění kan. výústí MO18, 
MO19, MO27 a MO28 výstavbou ČOV a kanalizace 

(VI/2018), Most Chanov – Želenice – rek. přivaděče 
DN 600 (V/2019),

 Okres Teplice: Osek Rooseveltova ul. – rek. vodo-
vodu (VIII/2017), Teplice Dlouhá ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VIII/2017), Bílina ul. 5. května – rek. vo-
dovodu (VIII/2017), Teplice Nákladní ul. u Alberta – 
rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2017), Košťany ul. 
Kamenný pahorek – rek. vodovodu (VIII/2017), Osek 
– rek. vodojemu Výsluní (IX/2017), Teplice Zámec-
ké náměstí a ul. U Zámku – rek. kanalizace (IX/2017), 
Teplice Bystřany – ČOV doplnění tepel. výmění-
ku (IX/2017), Duchcov Želénská ul. – rek. vodovodu 
(IX/2017), Duchcov Bednářská ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (IX/2017), Teplice Lounská a Duchcov-
ská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Modla-
ny Drahkov – přestavba ČOV na ČSOV (XI/2017), Du-
chcov ul. Tyršova, Zelenkova a Slepá – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (XI/2017), Krupka Nové Modlany – rek. 
ČSOV (XI/2017), Světec - Štrbice – odstranění kanal. 
výústí (XII/2017), Krupka Nové Modlany – odstraně-
ní výústí TP48 a TP49 (XII/2017), 

 Okres Ústí n. Labem: Ústí n. Labem ul. Na Kohoutě 
– rek. vodovodu (VIII/2017), Ústí n. Labem ul. Dětská, 
Myslivečkova a Na Stráni – rek. vodovodu (VIII/2017), 
Ústí n. Labem ul. Hrbovická a Majakovského – rek. 
vodovodu I. etapa 2. část (VIII/2017), Chlumec ul. 
Muchova, Strádovská, Klidná a Skřivánčí – rek. vodo-
vodu (IX/2017), Petrovice – rek. vodovodu (X/2017), 
Libouchec – rek. vodojemu (X/2017),  Chabařovice ul. 
V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Ústí n. 
Labem Keplerova ul. – rek. vodovodu (XII/2017), Tisá 
– rek. vodovodu, kan. výtlak a ČSOV (I/2018), Ústí n. 
Labem Neštěmice ČOV – rek. česlovny (III/2018), Ús-
tí n. L. ul. Na Spálence a Štefánikova – rek. přivaděče 
(VII/2018), Ústí n. L. Moskevská ul. – II. etapa rek. ka-
nalizace a vodovodu (VII/2019). 

V realizaci v okresech Ústeckého kraje jsou tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017 s termínem dokončení: 

Letní období - maximální tempo na stavbách SVS 
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UKONČENÍ SEZÓNY S VÍLOU MILADOU

23. 9. 2017 14.00-19.00hod. hlavní pláž jezera Milada

Program akce:
hry a soutěže pro děti, indiánské vystoupení, 

divadlo s vílou Miladou, drakiáda 

a opékání špekáčků
Harmonogram akce:
• 14.00 – Soutěže a hry pro děti

• 15.00 – Divadelní představení s vílou Miladou

• 16.00 – Vyrob si svého draka (dílnička)

• 16.30 – Drakiáda

• 17.00 – Opékání špekáčků a indiánské představení

„Modernizace dětské JIP zahrnovala přede-
vším vybudování dosud chybějícího cent-
rálního stanoviště pro personál,“ vysvět-
lil hlavní cíl rekonstrukce Miroslav Jano-
šík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnic-
ké techniky a veřejných zakázek a doplnil, 
že součástí modernizačních prací byla ta-
ké nová výmalba, nové podlahy a zejmé-
na rekonstrukce sociálního zařízení, a to 
včetně vybudování dosud chybějícího spr-
chového koutu. Pracoviště dětské JIP bylo 
rovněž vybaveno novým nábytkem, osa-
zena byla i nová kuchyňská linka. 
V souvislosti s rekonstrukčními prace-
mi na dětské JIP proběhlo na 5. nad-
zemním podlaží dětského oddělení také 
položení nové podlahové krytiny v cen-
trální chodbě, byly nově natřeny dveřní 
zárubně a u jednoho z pokojů byl rozší-
řen vstup tak, aby sem bylo možné poho-
dlně zajet s lůžkem. „Pro zvýšení komfor-
tu osob doprovázejících naše dětské pacien-
ty byla zřízena čajová kuchyňka přístupná z 
hlavní chodby oddělení,“ zmínil další důle-
žitý fakt Janošík. 

Práce, na kterých se podílelo několik míst-
ních fi rem různých specializací, si vyžáda-
ly investici ve výši zhruba 1,2 miliónu ko-
run, z čehož přibližně 900 tisíc připadlo 
na stavební práce a 300 tisíc na interié-
rové vybavení včetně dřevěných atypií. 
„Všechny tyto prostředky byly hrazeny ze 
zdrojů nemocnice, 80 tisíc korun bylo pou-
žito z fi nančních darů několika dárců,“ do-
plnil informaci Radek Lončák, předseda 
Správní rady litoměřické nemocnice. 
Modernizace části dětského oddělení 
proběhla dle architektonického návrhu 
Ing. arch. Nadi Richterové.  (nk)

Dětská JIP je připravena na pacienty. V novém
Litoměřice | Zcela v novém byla v pondělí 21. srpna za účasti vedení ne-
mocnice, zástupců zřizovatele a vedení dětského oddělení otevřena 
dětská JIP litoměřické nemocnice. Toto pracoviště procházelo od začát-
ku července rekonstrukcí.

Na snímku je primář dětského odděle-
ní litoměřické nemocnice MUDr. Vladimír 
Bárta na nové JIP.

 Co vás přivedlo k politice?
Můj vstup do ODS v roce 2003 byl přiroze-
nou součástí osobnostního vývoje. Od ma-
lička mi bylo rodiči vštěpováno do hlavy, že 
komunismus, ve kterém jsem vyrůstal a za 
kterého byla moje matka perzekvována (ne-
prošla prověrkami po srpnové okupaci v ro-
ce 1968), je systémem špatným a nepřijatel-
ným, jelikož je v něm z jeho samotné pod-
staty surově pošlapávána svoboda. Revolu-
ci a přechod k demokracii v roce 1989 jsem 
proto přivítal s velkým nadšením a hned 
v listopadu jsem se se svým tehdejším spo-
lužákem z gymnázia zapojil do aktivní po-
moci v litoměřickém Občanském fóru. Po-
máhali jsme tenkrát hlavně s distribucí a vý-
robou letáků, plakátů a novin a organizací 
mítinků. Po zhruba půlroce poměrně inten-
zivní dobrovolnické práce v OF jsem s ak-
tivismem přestal a zřejmě jsem se tenkrát 
rozhodl dospět. To se snad nakonec i sta-
lo (smích) a na prahu třicítky jsem rozšířil řa-
dy členů ODS. Sedm let působím v komu-
nální politice v Chabařovicích a poslední cca 
3 roky ve strukturách ODS na oblastní a re-
gionální úrovni.

 S čím jdete do voleb?
Především s přesvědčením, že i vrcholná 
politika se dá dělat tak, aby se na sebe člo-
věk mohl každé ráno podívat s čistým svě-
domím do zrcadla a také s čistým jménem, 
které není poskvrněné žádnou, byť třeba jen 
napůl pravdivou kauzou. Takto jsem v pří-
padě volebního úspěchu připraven praco-
vat pro náš Ústecký kraj, ve kterém jsem 
se narodil a kde už bez přestávky 43 let žiji. 
Všichni vědí, že ODS si v posledních letech 
prošla velkou krizí a propadla se takřka na 
hladinu volitelnosti. Mnohé se u nás změni-
lo, řada členů nás opustila poté, co jsme pro 
ně s klesajícím vlivem a možností přižive-
ní se na úspěchu přestali být zajímavými – 
proběhla velká očista. Co však veřejnost už 
neví, je fakt, že tato očista ještě zdaleka ne-
ní ukončena. Jde o proces, který i vzhledem 
k demokratickým mechanismům v našich 
stanovách ještě bude několik let trvat. Týká 
se to pochopitelně i ODS v Ústeckém kraji.

 Jak na vás jako na kandidáta do 
sněmovny reaguje veřejnost v rám-
ci kampaně? 
Veskrze pozitivně a dělá mi to radost. Vů-
bec jsem se od doby, kdy se ze mě stal ho-
mo politicus, setkal s poměrně málo nega-
tivních reakcí na mou politickou angažova-
nost. Přičítám to skutečnosti, že jsem pro 
okolí čitelný a důvěryhodný a velmi mi do 
budoucna záleží na tom, aby to tak zůstalo.

 Co si myslíte o politické 
kultuře v naší zemi?
Život mě naučil, že po čertu chodí ďábel. Pře-
sto nevím, zda to může být ještě horší. Do-
kážete si představit Dr. Miladu Horákovou, 
že by seděla v dnešní Poslanecké sněmov-
ně a poslouchala vulgární výlevy některých 
současných poslanců? Vždy, když se dívám 
na záznam jednání sněmovny, si představu-
ji, že se na ně Dr. Horáková kouká, a stydím 
se. Vím, že změnit politickou kulturu je před-
sevzetí obrovské a jistě ne splnitelné za jed-
no volební období, přesto bych se rád v pří-
padě mého zvolení alespoň částečně zasa-
dil o zlepšení této složky politiky, která se za 
poslední roky stala skutečně umouněnou po-
pelkou a je už jen malý krůček k tomu, aby 
se poslanci začali v případě nedostatečných 
verbálních argumentů při výměně názorů fac-
kovat jako na Ukrajině.

 Myslíte, že Česko má být 
členem EU?
Jednoznačně ano. Tím, kde v Evropě Čes-
ká republika leží, jak je velká a jak má orien-
tován svůj ekonomický systém, nevidím žád-
nou alternativu k EU. Stejné je to s naším 
členstvím v NATO. ODS je často podsou-
váno, že je stranou euroskeptickou. Uzná-
vám, že jsme v minulosti takovou stranou by-
li, ale že už to není pravda a já jsem za ten-
to posun rád. Jak pěkně říká pan prof. Fiala, 
jsme v ODS eurorealisté, jen máme dost ji-
né představy než soudruzi v Bruselu, jak by 
měla EU fungovat. EU má být pro své člen-
ské země prostorem s minimem bariér (vnitř-
ní hranice, cla apod.), má se snažit o vytváře-

ní spojnic mezi ekonomikami členských států, 
avšak za současného prosazování národních 
zájmů a při zachování jeho svébytnosti a kul-
turních tradic, neboť to je ta pestrost jednotli-
vých národů a pravá multikulturní společnost! 
Ne násilím implementovaný pelmel etnické, 
kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti 
a s pokusy o asimilaci proti naší vůli.  Věříme, 
že taková EU může fungovat.

 Dá se podle vás řídit stát, kraje 
nebo obec jako fi rma? Jaký je váš 
postoj k EET?
Nemyslím si, že by v 21. století – kdy má 
takřka každý člověk smartphone – muse-
lo být zavedení takového systému, jakým je 
elektronická evidence tržeb, nutně likvidační 
a obtěžující podnikatele. Mně na tom celém 
vadí jiná věc, vlastně dvě: Z mého pohle-
du je daleko vážnější a strašně nebezpečná 
koncentrace všech citlivých obchodních dat 
z celého podnikatelského prostředí v rukách 
jednoho oligarchy. Za další je tu ten aspekt, 
kdy stát tvrdí, že je každý živnostník a prio-
ri gauner a zloděj, na kterého je nutné si po-
svítit. A jestli se dá stát řídit jako fi rma? No, 
asi dá, ale je to špatně. Stát prostě není fi r-
ma. Až na několik procent obyvatelstva pra-
cujícího pro stát nejsou občané zaměstnanci 
a stát není zaměstnavatel. Tečka.

 Jste připravený na prohru?
Že se spíše neptáte, jestli jsem připravený 
na úspěch? To by přeci byla mnohem vět-
ší darda, se kterou bych se musel popaso-
vat... (směje se). Ale samozřejmě počítám 
s oběma variantami a obě zvládnu.

Kandidát ODS Tomáš Rieger: Stát není fi rma

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS
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Krajská zdravotní, a. s., již 10 let s vámi
V roce 2017 si Krajská zdravotní, a. s., p ipomíná desáté výro í od svého vzniku. Za átky jsou vždy t žké, 
a tak i Krajská zdravotní musela jako zcela nový subjekt v oblasti poskytování zdravotnických služeb 
p esv d it o oprávn nosti své existence nejen ve ejnost, ale i vlastní zam stnance a pacienty svých p ti 
nemocnic v D ín , Ústí nad Labem, Teplicích, Most  a Chomutov . V posledních letech se da í vedení 
a managementu spole nosti – díky jasné vizi a postupnému napl ování cíl , za výrazné podpory Ús-
teckého kraje coby jediného akcioná e a dota ních prost edk  hlavn  z evropských fond  – masivn  
obm ovat p ístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá odd lení svých zdravotnických za ízení 
i celé nemocni ní pavilony. Je naším velkým p áním, aby pacienti zdravotnických za ízení pod logem 
Krajské zdravotní byli v dalších letech spokojeni a spole nosti se da ilo zajiš ovat komplexní, kvalitní 
a dostupnou pé i pro obyvatele Ústeckého kraje.    Ing. Ji í Novák, p edseda p edstavenstva

Spole nost Krajská zdravotní, a. s., vznikla p ed deseti lety, p esn  1. zá í 2007 
transformací p ti nemocnic do jednoho celku. O vytvo ení této zast ešu-
jící spole nosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace 
p inesla významnou zm nu zabezpe ení zdravotní pé e v Ústeckém kraji.  
Ústecký kraj je jediným akcioná em Krajské zdravotní, a. s., ve v cech je-
diného akcioná e rozhoduje v p sobnosti valné hromady spole nosti Rada 

Ústeckého kraje. Základní jm ní spole nosti iní 5 270 828 000 korun, ro ní 
obrat pak 6 miliard 343 milion  K . Krajská zdravotní, a. s., má více než 6 800 

zam stnanc  a je nejv tším zam stnavatelem v Ústeckém kraji. Pr m rný 

hrubý výd lek dosahuje v Krajské zdravotní, a. s., u léka e 90 880 korun, u zdra-
votní sestry iní 31 139 K . P t nemocnic, které byly v dob  p ed transformací 
samostatnými subjekty, p ešlo pod kompetenci Ústeckého kraje, se z p ísp v-
kových organizací stalo odšt pnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétn  
se jedná o Nemocnici D ín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemoc-
nici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geogra-
 cké rozmíst ní v regionu tvo í nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páte ní osu 

zdravotnických za ízení pro celý Ústecký kraj.
Ing. Petr Fiala, generální editel

Robotická operace ORL, kterou provádí MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je 
spádová pro 1,5 milionu obyvatel. Zajiš-
uje jak specializovaná ambulantní vyšet-
ení, tak opera ní zákroky v oblasti hla-

vy a krku, léka i, sestry a další zdravot-
nický personál pe oval o hospitalizované 
pacienty, pro n ž m l k dispozici 16 l žek. 
Provádí také konziliární vyšet ení paci-
ent  ležících na jiných odd lení nemoc-
nice, p ípadn  odeslaných z jiných od-
borných ambulancí a zajiš oval ORL po-
hotovostní službu. Z opera ních výkon  
provád jí zejména onkologické operace, 
jako nap . totální laryngektomii (odstra-
n ní hrtanu pro nádorové onemocn ní), 
blokové kr ní disekce (odstran ní meta-
staticky postižených uzlin na krku), robo-
tické odstra ování ko ene jazyka p i je-

ho nádorech, dále odstra ují áste n  ne-
bo úpln  nádorov  postižené slinné žlá-
zy a uzliny. Opera n  eší taktéž nádory 
postihující kr ní mandle a nosohltan. Me-
zi další provád né výkony pat í endosko-
pické nebo mikroskopické zákroky v ob-
lasti nosu a vedlejších nosních dutin p i 
jejich chronických zán tech a polypech 
(tzv. FES zákrok). Specialisté ORL ve spolu-
práci s o ními léka i opera n  zpr chod-

ují slzné cesty (tzv. DCRS). Odstra ují ta-
ké polypy, uzlíky a další afekce na hlasiv-
kách. Další spektrum opera ních výkon  
zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména 
jde o sana ní operace p i chronických zá-
n tech st edouší, dále náhrady bubínku 
p i jeho postižení (tzv. myringoplastika), 
aplikaci tubi ek ke zpr chodn ní st e-
douší (tzv. s tipuly a L-T tuby).

Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykov  nemocnici 

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s.
Pacient m onkologického odd lení v areálu 
V Podhájí slouží nový stacioná  pro ambulantní 
podání systémové onkologické lé by (chemote-
rapie, biologické, hormonální). Nov  je k dispo-
zici prostorný aplika ní sál se 14 polohovacími 
k esly a s vlastním sociálním zázemím, velko-
plošnými TV p ijíma i a p ipojením na internet, 
ekárna se šatními sk í kami a. Vznikly zde dv  

modern  vybavené ambulance s kabinkami pro 
pacienty, kancelá  mobilního hospicu a paliativ-
ní ambulance. Personál má k dispozici novou 
p ípravnu s velínem, denní místnost, sociální 
zázemí, skladové prostory a technické místnos-
ti. Onkologické odd lení Masarykovy nemoc-
nice je sou ástí Komplexního onkologického 
centra Krajské zdravotní, jež má spolupracují-
cí pracovišt  v Nemocnici Chomutov a které je 

jedním z patnácti komplexních onkologických 
center v R. Stacioná em ro n  projde tém  
4 500 pacient . 

  ONKOLOGICKÉ ODD LENÍ 
V MASARYKOV  NEMOCNICI V ÚSTÍ N. L.

Onkologické odd lení v Masarykov  nemocnici 
V Podhájí prochází od r. 2014 rozsáhlou kompletní 
rekonstrukcí. Zcela nov  byla vybudována stínicí 
kobka pro umíst ní druhého lineárního urychlo-
va e. Sou asn  byly postupn  realizovány stavební 
úpravy a opravy na ambulantní i l žkové ásti od-
d lení (nové ordinace, ekárny a sociální za ízení 
v ambulantní ásti, vybudování a modernizace 
chemoterapeutického stacioná e s vlastním sociál-
ním zázemím, kompletní opravy na všech l žko-
vých stanicích s vytvo ením nových spole enských 
místností pro pacienty). Byla provedena vým na 
všech oken a dve í, pokra ují fasádní práce v etn  
zateplení celé budovy a výstavby parkovišt . V pro-
storu onkologického pavilonu byla nov  vybudová-
na nemocni ní lékárna pro ve ejnost.

  ONKOLOGICKÝ STACIONÁ  V MASARYKOV  NEMOCNICI V ÚSTÍ N. L.
  ONKOLOGICKÉ ODD LENÍ V AREÁLU 
NEMOCNICE CHOMUTOV

KLINIKY: Krajská zdravotní, a. s.
soust edí v Masarykov  ne-
mocnici celkem dev t vysoce 
specializovaných klinických 
pracoviš :

  Gynekologicko-porodnická 
kliniku
  D tská klinika
  Kardiologická klinika
  Klinika anesteziologie, perio-
pera ní a intenzivní medicíny
  Klinika úrazové chirurgie
  Klinika urologie a robotické 
chirurgie
  Neurochirurgická klinika
  O ní klinika
  Klinika ORL a chirurgie 
hlavy a krku.

    NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
V MASARYKOV  NEMOCNICI V ÚSTÍ N. L. 

V roce 2013 byly zahájeny na Odd lení nukleár-
ní medicíny v Masarykov  nemocnici v Ústí nad 
Labem rozsáhlé rekonstruk ní práce a postupn  
se poda ilo vybudovat a uvést do provozu zce-
la nové PET pracovišt . Sou asn  byly zmoder-
nizovány i další prostory pro provoz konven ní 
nukleární medicíny a do provozu byla uvedena 
laborato  pro p ípravu radiofarmak. Sou asn  
bylo vytvo eno i zcela nové zázemí pro pacien-

ty ( ekárny, sociální za ízení). Dále je plánována 
rekonstrukce na terapeutickém úseku odd lení.

Skener PET/CT

Nejv tší zdravotnické za ízení v Ústeckém kraji

Chomutovská onkologie rovn ž prochází postup-
nou revitalizací vnit ních prostor na úseku radio-
terapie - všechny oza ovny, p ístupové chodby, 
vstupní prostory i ekárny pro pacienty.
Plánována je rekonstrukce s p emíst ním a vy-
budováním chemoterapeutického stacioná e 
s kompletním zázemím v etn  ambulancí kli-
nické onkologie.

Kompletní obm na p ístrojové techniky 
nejenom významn  p isp la ke zkvalitn -
ní onkologické pé e, ale sou asn  p isp la 
i ke zkulturn ní prost edí jak pro onkologic-
ké pacienty, tak pro ošet ující personál. Od-
d lení se stalo spolupracujícím pracovišt m 
v rámci celostátní sít  KOC.

Prim. MUDr. Martina Chodacká

  NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 
V NEMOCNICI CHOMUTOV 

V souvislosti s obm nou p ístrojové techniky 
byla provedena i rozsáhlá rekonstrukce cho-
mutovského pracovišt , které bylo áste n  
p emíst no z kapacitních d vod  do nových 
prostor. 
Sou asn  byla i na tomto pracovišti z ízena 
laborato  pro p ípravu radiofarmak a vybudo-
váno nové zázemí jak pro pacienty, tak i pro 
personál.
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Krajská zdravotní, a. s., ukon i-
la projekt „Rekonstrukce pavilon  
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., v etn  optimalizace vnit -
ních prostor“, který za al na konci 
srpna v roce 2015 po více než ro ních 
p ípravách. Realizace projektu byla 
rozsáhlá a hodnota ve ejné zakázky 
vzešlá z otev eného výb rového í-
zení je bezmála 150 milion  korun 
v etn  DPH. Rekonstrukce probíha-
la ve fázích, podle harmonogramu, 

za plného provozu. Projekt byl ukon-
en prakticky rok po zahájení.

S ohledem na stá í budov a jejich infra-
struktury, které byly dlouhodob  ve vel-
mi špatném stavu, byla celková rekon-
strukce nutností. V podstat  se jedná 
o první akci takového rozsahu od dob 
výstavby nemocnice. V roce 2015 to 
bylo 40 let, kdy za ala sloužit ve ej-
nosti a opravu si jist  zasloužila. Ne-
jde samoz ejm  jen o lepší vzhled, ale 
hlavn  o praktické dopady na pacienty, 
zdravotnický 
personál a ši-
rokou ve ej-
nost.

 » Rekonstrukce exteriér  
centrálního p íjmu
 » Rekonstrukce gynekologicko-
poro dnického odd lení 
a šestined lí
 » Rekonstrukce stravovacího 
provozu
 » Rekonstrukce mostecké nemoc-
nice v etn  optimalizace vnit ních 
prostor
 » Výstavba odd lení NIP a DIOP
 » Výstavba nového velkokapacitního 
parkovišt  za pavilonem B

Momenty z desetileté historie nemocnic v Krajské zdravotní, a. s.
  VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ N. L.

První pacient v eské
republice nadomácí dialýze
Miloš Dušek z Krásné Lípy na D ínsku je prv-
ním lov kem v eské republice, který využívá 
um lou ledvinu v domácím prost edí. Pacient 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice D ín, o. z., 
musel docházet na d ínské dialyza ní st edis-
ko od roku 2011, kdy mu onkologické onemoc-
n ní nevratn  poškodilo ledviny.

 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce hemodialyza ního 
st ediska

 » Rekonstrukce ubytovny
 » Zahájena rekonstrukce pavilonu interny
 » áste ná rekonstrukce gyneko-
logicko-porod nického odd lení, nov  
zrekonstruovaný porodní sál, odd lení 
šestined lí a odd lení novorozenc

 » P íprava rekonstrukce gastroenterologic-
kého pracovišt

 » P íprava vybudování centrálního emer-
gentního p íjmu 

 » Probíhá rekonstrukce budovy 
chirurgických obor  – vým na oken

 » P íprava rozší ení prostor lékárny – rekon-
strukce prostor pro zákaznické centrum

 » Vybudování nových parkovacích míst 
a parkovacího systému

  VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU NEMOCNICE D ÍN

  VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU NEMOCNICE MOST

Pavilon A po rekonstrukci Centrální p íjem po rekonstrukci

Nové velkokapacitní parkovišt

 » P ipravovaný emergentní p íjem 
v etn  zast ešeného propojení ne-
mocni ních pavilon
 » Rekonstrukce ambulantní ásti plic-
ního odd. na poliklinice
 » Vybavenost pokoj
 » Laborato  pro p ípravu radiofarmak
 » Nové mamodiagnostické centrum 
s v tší kapacitou, nejmodern jší 
v Ústeckém kraji
 » P íprava rekonstrukce stravovacího 
provozu
 » Rekontrukce pracovišt  nukleár-
ní medicíny, p íprava onkologického 
stacioná e

Porodní sál

Nový moderní mamograf

Vizualizace pavilonu I Hemodialýza v domácím prost edí

 »  Mgr. Šárka Gregušová
hlavní sestra

VEDENÍ NEMOCNICE MOST, O. Z.

 «  MUDr. Petr Najman
editel zdravotní pé e

 »  Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra

VEDENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z.

 «  MUDr. Josef Liehne
editel zdravotní pé e

  VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE TEPLICE

 » Rekonstrukce urologického, orto-
pedického a d tského odd lení 
v etn  ásti interního pavilonu
 » Kompletní obnova chirurgických 
ambulancí
 » Vybudování nadstandardní-
ho pokoje na gynekologicko-
porod nickém odd lení a zlepše-
ní prost edí pro rodi ky a jejich 
doprovod
 » Revitalizace prostran-
ství p ed poliklinikou 
v etn  vytvo ení dal-
ších parkovacích míst 
za podpory m sta
Teplice
 » Zahájení vybudování pavilonu 
centrálních opera ních sál  
v . sterilizace
 » Rekonstrukce lékárny 
 » Z ízení nízkoprahového 
urgentního p íjmu

 » Rekonstrukce sociálních za ízení 
na chirurgickém odd lení
 » Rozší ení po tu l žek na neurolo-
gii – JIP
 » Vybudování pokoje paliativní 
pé e
 » Slou ení dvou laborato í (hema-
tologie a biochemie), vytvo e-
ní odd lení laboratorního kom-
plementu
 » 92 park. míst pro zam stnance

Statutární 
m sto Teplice

 »  Mgr. Kate ina Vágnerová
hlavní sestra

VEDENÍ NEMOCNICE TEPLICE, O. Z.

 «  MUDr. Tomáš Hrubý
editel zdravotní pé e

 » Rekonstrukce novorozeneckého 
odd lení
 » Dostavba fetomaternálního centra
 » Multioborová jednodenní chirurgie
 » Jednodenní gynekologie, 
rekonstrukce gynekologicko-
porodnické kliniky

 » Ústní, elistní a obli ejová chirurgie 
– samostatné l žkové odd lení
 » Rekonstrukce a rozší ení odd lení 
klinické genetiky
 » Rekonstrukce d tského pavilonu
 » Otev ení odd lení sportovní medicíny

 » Otev ení d tské rehabilitace
 » Realizace rekonstrukce prádelny
 » Rozsáhlá rekonstrukce onkolo-
gie a nukleární medicíny v areá-
lu V Podhájí v etn  zateplení, fa-
sády

Zahájení provozu odd lení sportovní medicíny

Robotická rehabilitace na Lokomatu Pro

Rekonstruovaná ORL ambulance

  VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE CHOMUTOV

 »  Mgr. Anna Marie Malá
hlavní sestra

VEDENÍ NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z.

 «  MUDr. Irena Vo íšková
editelka zdravotní pé e

 »  Mgr. Danuše Tomášková
hlavní sestra

VEDENÍ NEMOCNICE D ÍN, O. Z.

 «  MUDr. Michal Hanauer, MBA
editel zdravotní pé e

Porodní sál

Nová endosonogra  e
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Republiková prvenství v Masarykov
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Ústecká o ní klinika pod vedením p ed-
nostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., se 
specializuje na operace glaukomu (zele-
ného zákalu) a byla vybrána jako první 
pracovišt  v eské republice k prove-
dení této operace. Jednalo se o miniin-
vazivní operaci, která snížila nitroo ní 

tlak zavedením glaukomového implan-
tátu STAR  ow do prostoru oka, kterým 
p irozen  nitroo ní tekutina odtéká 
a pomocí implantátu se drenáž tekuti-
ny z oka zvýšila. O ní klinika má statut 
makulárního centra a prezentovala již 
adu unikátních o ních operací. 

O ní klinika provedla nový typ  ltrující operace
u pacient  s glaukomovým onemocn ním

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Operace novým typem 
laserového p ístroje

www.kzcr.eu

Na klinice úrazové 
chirurgie posunuli technické 
limity v artroskopii lokte

Tým artroskopist  kliniky úrazové chirurgie a Artro-
skopického centra p i ústecké Masarykov  nemoc-
nici pod vedením MUDr. Lubomíra Koppa, Ph.D., 
provedl vysoce specializovaný výkon na loketním 
kloubu. Jednalo se o artroskopicky asistovanou os-
teosyntézu zlomeniny hlavi ky v etenní kosti a po-
dle dostupných informací se jedná o první výkon 
tohoto typu v rámci eské republiky. 

Artroskop zavedený v p ední komo e loketního 
kloubu, vypoušt ní krevního výronu

Jako první ve st ední a východní Evrop  se poda-
ila ústeckým léka m kardiologické kliniky pod 

vedením jejího p ednosty prof. MUDr. Pavla er-
vinky, Ph.D., FESC, FSCAI, unikátní operace vým -
ny dvou srde ních chlopní b hem jedné operace. 
Šlo o využití výkonu TAVI, což je perkutánní lé ba 
(p es k ži) – v tomto p ípad  p es t íslo náhrada 
aortální chlopn  pro významné zúžení – a zá-
rove  výkonu MitraClip, což je perkutánní lé ba 
nedomykavosti mitrální chlopn . Každý z obou 
výkon  je sám o sob  velmi náro ný a u jednoho 
pacienta se prakticky oba zákroky neprovád jí. Lé-
ka i nejprve tepnu v t ísle museli rozší it pomocí 
balonku a vyztužit implantováním stentu. Teprve 
poté byli schopni zavést speciální zavád cí katétr 
o pr m ru 6 mm. Šlo tedy o t i výkony najednou.

Léka i Kardiologické kliniky vym nili dv  srde ní chlopn  sou asn

Vpravo prof. MUDr. Pavel ervinka, Ph.D., FESC, FSCAI, p i operaci

Léka i neurochirurgické kliniky jako první 
v esku využili implantát vyrobený na míru 
pacientce, které diagnostikovali skoliózu zad. 
Léka i na základ  virtuálního modelu ideální-
ho zak ivení páte e nechali ve Francii vyrobit 
implantát, který jí pak operativn  zavedli 
do páte e.
Napravení páte e se provádí pomocí šroub  za-
vedených do jednotlivých obratl  a následn  po-
spojovaných pomocí dlouhých ty í z titanu nebo 
ocelové slitiny.

Zleva MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, 
p i operaci páte e

Léka i neurochirurgické kliniky napravili 
páte  ty emi na míru p i unikátní operaci zad

Jako první v R provedli neurochirurgi tí ope-
raté i pod vedením MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., 
MBA, náhradu velké chyb jící ásti lebe ní kos-
ti unikátním implantátem vyrobeným na míru 
z titanové slitiny. Jako první operaci podstoupil 
sedmapadesátiletý muž z Bíliny.

Neurochirurgové jako první 
v R nahradili ást lebky 
pomocí implantátu z titanu

Titanový implantát

Robotické centrum má letos v zá í 9 let
Nejmodern jší 
robotický systém 
v eské republice

Klinika urologie a robotické chirurgie 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod 
vedením p ednosty MUDr. Jana Schra-
mla, Ph.D., od kv tna 2015 disponuje 
novým robotickým systémem da Vinci 
typ Xi. Jedná se o nejmodern jší p ístroj 
tohoto typu v eské republice.

Robot da Vinci Xi

Pohled 
do opera ního 

sálu

Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., p edstavila v roce 2015 nové ško-
licí centrum robotické chirurgie pro oblast st ed-
ní a východní Evropy, které navazuje na p edcho-
zí školicí st edisko, nyní však na nejmodern jším 
dostupném robotickém systému. Jako jediné v R 
má dva proktory (školitele) MUDr. Jana Schram-
la, Ph.D., p ednostu Kliniky urologie a robotické 
chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a MUDr. Jana Rejholce, primá e Chirur-
gického odd lení Nemocnice D ín, o. z.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
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Ptáme se předsedy KV KSČM v Ústeckém kraji 
Oldřicha Bubeníčka: 

 S jakými prioritami vstupuje krajská organizace KSČM do parlamentních voleb 2017?
Za pět let ve vedení kraje jsme ukázali, že umíme spravovat věci veřejné a praco-
vat ve prospěch občanů kraje. Ne pouze volební propagace, ale konkrétní práce. 
Kandidáti na poslance to chtějí ukázat při práci v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu ČR. Dejte jim důvěru.

Umíme spravovat věci veřejné
a pracovat ve prospěch občanů kraje

Tomáš Zíka, 
44 let, radní města Dubí

 Jak využijete v případě zvolení své 
bohaté zkušenosti z komunální politi-
ky v Poslanecké sněmovně?
O politiku se zajímám již velice dlouho. 
A když jsem dostal v roce 2002 nabídku 
kandidovat za KSČM do Zastupitelstva 
města Dubí, neváhal jsem a nabídku jsem 
přijal. Sice jsem mandát v těchto volbách 
nezískal, ale v roce 2005 jsem vystřídal 
odstupující kolegyni a stal se zastupite-
lem v našem městě. A až do současné do-
by tento mandát dál vykonávám. Podařilo 
se mi ho obhájit již v trojích komunálních 
volbách. V loňském roce jsem byl zvolen 
do rady města Dubí.
Mnoho let jsem pracoval, nebo dopo-
sud pracuji v nejrozličnějších politic-
kých i nepolitických funkcích. K tomu 
patří i práce v organizacích zabývají-
cích se mimoškolní volnočasovou ak-
tivitou dětí a mládeže. Nezanedbatel-
ným faktem mého života je, že se od 

roku 1997 živím jako tzv. OSVČ. Já ra-
ději používám termín „živnostník“. 
Když zkombinujete všechny tyto mo-
je životní fáze v jeden celek, vyjde vám 
z toho někdo, kdo se více jak dvacet let 
pohybuje ať v tu pracovní, tak tu mi-
mopracovní dobou mezi lidmi. Dá se ří-
ci, že napříč všemi vrstvami. Jak těmi 
mladými nebo těmi staršími. Jak těmi 

bohatšími, tak těmi chudšími. Naslou-
chám nejednomu těžkému životnímu 
příběhu. Mnohdy to jsou velmi smutné 
cesty lidí, kteří se díky kličkám a mezír-
kám v naší právní legislativě a lidí, co 
na tomto parazitují, dostávají až na sa-
mé dno -  do složitě řešitelných situací. 
Pokud je to jen trošku možné, snažím 
se v rámci svých možností a znalostí 
pomoci jim s jejich každodenními sta-
rostmi. Vypsáním toho či onoho formu-
láře, nasměrováním na správný úřad, 
sepsáním potřebného dokumentu….
Proto, pokud bych měl tu čest stát se 
členem Poslanecké sněmovny, chtěl 
bych využít všech svých doposud zís-
kaných životních zkušeností pro dů-
stojné životní podmínky co nejširší-
ho počtu spoluobčanů. Zjednoduše-
ní úředních úkonů, snížení zneužívání 
sociálních dávek, lepší přerozdělování 
fi nančních prostředků ve sportu a kul-
tuře, důstojnější a bezpečnější posta-
vení učitelů a tak dále. 

Ing. Hana Aulická Jírovcová,
36 let, poslankyně parlamentu ČR, 
Most

 V říjnových volbách do Poslanecké 
sněmovny PČR kandidujete opakova-
ně. Co se vám v končícím období po-
dařilo a v čem chcete pokračovat?
Od začátku působení v Poslanecké sně-
movně jsem se začala věnovat přede-
vším sociální oblasti, působila jsem ta-
ké jako členka Sociálního výboru PS. 
Témat a okruhů bylo a je stále mno-
ho a i přes drobné úspěchy se stále ne-
podařilo prosadit některé zásadní věci, 
které vnímám jako opravdu potřebné 
pro naše občany.  
Podařilo se však například zajistit ve 
spolupráci s Ústeckým krajem a podpo-
rou Ministerstva zdravotnictví otevření 
třetí adiktologické ambulance pro dě-
ti a dorost v Ústí nad Labem, která by 
měla pomoci při řešení závislostí u dě-
tí a nejedná se jen o drogy nebo alko-
hol. Nesmím zapomenout ani na důle-
žitá, velmi intenzivní a někdy opravdu 
gradující jednání o schválení kompen-
zací pro horníky ze společnosti Severní 
energetická, kde se zcela vážně sváděl 
boj o tak potřebnou pomoc. Nakonec se 
podařilo alespoň určitou adekvátní část 
prosadit a vládou schválit. 
Působím dlouhodobě i v orgánech 
Hospice Most a snaha o zlepšení fi -
nancování vedla i touto cestou. Bohu-
žel se nám zatím nepodařilo legislativ-
ně uchopit a schválit možné nástroje 

a změny, které by pomohly, ale je to je-
den z dalších úkolů, ve kterém chci dá-
le pokračovat. 
Zapomenout také nemohu na bezpo-
čet jednání na Úřadech práce, Policie 
ČR nebo samospráv ve svém kraji a ře-
šení zoufalé situace s nepřizpůsobi-
vými a sociálně slabými občany.  Naši 
obyvatelé vnímají tuto skutečnost jako 
velkou nespravedlnost a cítí se utlačo-
váni vlastně jen díky tomu, že se sna-
ží žít bezproblémově. Je to velký dluh 
především v našem regionu a kraji, zá-
roveň je však velice těžké prosadit zá-
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Stejná práva i povinnosti pro všechny
Ing. Jaroslav Kohout,
46 let, vychovatel, 
Klášterec nad Ohří

 Vaše povolání vychovatele ve 
Věznici Všehrdy určitě není lehké. 
Co byste svým kolegům - poslancům 
v tomto směru doporučil a jakým 
dalším tématům byste se, v případě 
zvolení, rád věnoval?
Moje současné povolání vychovatele, 
které vykonávám již v druhé věznici, 
a předtím povolání policisty v délce 19 
let služby, mě opravňuje k závěru, že zá-
konodárci musí všemi dostupnými pro-
středky zajistit bezpečnost nás všech.  
Ať se jedná o migrační politiku státu, 
tak i o bezpečnost před trestnou čin-
ností. Jsem přesvědčený, že prioritou by 
měla být modifi kace trestního zákoníku 
ve vztahu zejména k činům páchaným 
pod vlivem drog, a to ve vztahu i na uži-
vatele drog, kteří nás právě přímo ohro-
žují. Je nutné také upravit mzdové pro-
středky pro nastupující policisty, dozor-
ce a ostatní záchranáře IZS, kteří každo-
denně nasazují své životy pro ochranu 
bezpečí nás všech. V případě mého 
úspěchu v podzimních volbách do Po-
slanecké sněmovny PČR mám samo-
zřejmě připraveno svých deset hlavních 
bodů. Týkají se například prioritních cí-
lů ve vztahu k důstojné výši důchodů, 
důstojné minimální mzdě, a to až do vý-
še evropské úrovně.  Dále jde o zajištění 
dostupné, kvalitní zdravotní a sociální 
péče, nebo podporu školství a vzdělává-
ní se základním prvkem vnímání učite-
le jako autority. Česká republika je zatí-
žena velkou a přebujelou národní i bru-
selskou byrokracií, které je třeba ihned 
zastavit a výrazně snižovat. Musíme si 
chránit národní i regionální zvyklosti, 
vlastní zemědělství, národní kuchyni 
a podobné vlastenecké aktivity. 

Ve svém životě jsem vystudoval baka-
lářský stupeň Vysoké školy na Policejní 
akademii České republiky v bezpečnost-
ně právním směru. Zastával jsem za-
stupitelské funkce v samosprávě měs-
ta Klášterce nad Ohří a následně jsem 
pracoval 3 roky jako tajemník tohoto 
úřadu. Ve vyšším územním samospráv-
ním celku jsem dlouhodobým členem 
Dopravní komise Rady Ústeckého kra-
je. V tomto roce jsem dostudoval ma-
gisterský stupeň vzdělání na VSFS Pra-
ha v oboru Veřejná správa a ekonomie. 
Z tohoto krátkého životního přehledu je 
zřejmé, že se zajímám ve svém profes-
ním životě o společnost, o jiné a snažím 
se být vždy potřebným nablízku. Mo-
je životní a pracovní zkušenosti dávají 
směr pro mojí další případnou činnost 
poslance České republiky. Myslím si, že 
zástupce svých spoluobčanů se má vě-
novat problematice, které rozumí a mů-
že jí tak něco odevzdat. Proto jsem si vě-
dom velké odpovědnosti v případě zvo-
lení do této zastupitelské funkce jsem 
připraven ji vykonávat s plným morál-
ním nasazením a odhodláním, tak jak 
jsem do současné doby zvyklý. 

Gabriela Hubáčková, 
42 let, poslankyně Parlamentu ČR, 
Ústí nad Labem

 Obhajujete poslanecký mandát. 
Na co chcete navázat a jaká jsou va-
še aktuální stěžejní témata? 
Můj obor je školství. Velmi ráda bych 
pokračovala na tvorbě zákonů týka-
jící se škol na všech úrovních. S tím 
souvisí i spolupráce základních, 
středních a speciálních škol v oblas-
ti legislativy nebo i fi nančních dota-
cí. Chci pracovat na novelizaci záko-
na o inkluzi, se kterou zásadně ne-
souhlasíme. Naprosto se rozbourala 
fungující koncepce speciálního škol-
ství. Ředitelé škol se na mě obracejí 
s tím, že chybí nejen slibované fi nan-
ce na podpůrné prostředky (pomůc-
ky), nejsou asistenti, nejsou psycho-
logové, kteří by měli nově všechny 
dotčené děti vyzkoušet… Prostě to 
nefunguje tak, jak nám exministry-
ně Kateřina Valachová slibovala. O co 
víc, je to ještě horší katastrofa, než 
jsme si uměli kdokoliv představit. 
Chci pracovat na ulehčení práce pe-
dagogů, kteří dnes neučí, ale papíru-
jí. Narostla neúměrně administrativa 
bez zjevného účinku na kvalitu výu-
ky. S tím souvisí i úprava a stabilizace 
školství. Spousta politických stran se 

brání slovu osnovy, ale KSČM trvá na 
základním sjednocení obsahu výuky 
na základních školách. Stát je zodpo-
vědný za vzdělání a měl by tedy do-
hlédnout na systém výuky.
Do mého resortu spadal i cestovní ruch. 
Jednali jsme s MMR i AČCK, připravova-
li zákon o pojištění a ochranně klientů 
cestovních kanceláří. To stále ještě není 
dotaženo do úspěšného konce. 
A jako bonus mi patřila i kultura a zá-
kony vytvořené Ministerstvem kultu-
ry. Předpokládám, že přijde na řadu 
mediální zákon. Zcela jistě se vynoří 
nová varianta památkového zákona. 
Práce bude jistě mnoho.

Plnění slibů je mojí prioritou

Vaše každodenní starosti mi nejsou lhostejné

Dobrá škola pro všechny

sadní změny v zákonech. Je to vnímá-
no většinou jako regionální problém, 
který ostatní kraje nemají nebo jen ve 
velmi malém procentu. Dopady, které 
to přináší, nejsou tak zásadní jako na-
příklad v našem kraji. 
Nesmím opomenout schválení námi 
předložené novely Exekučního řádu, 
který umožňuje odebrat  řidičský prů-
kaz za neplacení výživného na dítě až 
do věku 26 let, které se soustavně vě-
nuje studiu. Myslím, že je to velká po-
moc právě v období největšího fi nanč-
ního zatížení v rodině a pokud druhý 
rodič neplatí výživné, stává se mnoh-
dy denní studium pro rodiny nemož-
né. Bohužel neplacení výživného je je-
den z častých jevů v naší společnosti 
a vymahatelnost je téměř nulová, což 
máme také v plánu změnit. Díky na-
ší intenzivní podpoře se také podařilo 
navýšit mzdy pro zaměstnance v soci-
álních službách, na které přes velké bo-
je dostaly kraje i fi nance. Připravova-
ný rozpočet na příští rok, ale opět ne-
počítá s tímto navýšením z roku 2016 
a 2017, bude tedy opět otázka, jak se 
k této oblasti postaví nová vláda. 
Osobně podporuji charitativní akce na 
pomoc dětem v ústavní péči a zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou po-
moc a i nadále chci v této činnosti po-
kračovat.
Jsme regionem, který nabízí velké 
možnosti v oblasti průmyslu, turismu, 
sportovního vyžití nebo kultury, jsme 
na špičkové kvalitě v zajištění zdravot-
ní péče. Vše je především díky velké-
mu úsilí vedení kraje. Stále je ale před 
námi mnoho práce. Cítím velkou od-
povědnost především za občany naše-
ho kraje, aby i oni mohli říci, že žijí ve 
svém regionu důstojný život a náš kraj 
nebyl často označován jako nejhorší 
místo pro život.
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Ing. Petr Benda
statutární místopředseda Národních socialistů
a lídr kandidátky DSSS pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Libereckém kraji

Mgr. Tomáš Vandas
předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti
a celostátní lídr kandidátky DSSS pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLTE č. 28
Priority DSSS s podporou Národních socialistů

facebook.com/dsss.cz www.dsss.cz facebook.com/narodnisocialiste www.narsoc.cz

Dûkujeme za va‰e hlasy.

• vyhlásíme závazné referendum o vystoupení ČR z Evropské unie
• nepřipustíme imigraci a islamizaci ČR, a z toho vyplývající

nebezpečí terorismu
• skoncujeme s korupcí a rozkrádáním státu
• zpřísníme trestní odpovědnost za závažné delikty, s cílem snížit

zločinnost a obnovit bezpečí občanů
• odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých parazitů, zákony

musí platit pro všechny stejně
• podpoříme české firmy před cizím kapitálem
• posílíme sociální systém a zakážeme lichvu
• nastavíme školství tak, aby děti a mládež vzdělávalo k tradičním

národním hodnotám, včetně vzdělání zdarma
• zasadíme se o dostupné, kvalitní a bezplatné zdravotnictví
• snížíme daňové zatížení malých a středních podnikatelů,

zrušíme zákony omezující podnikání (protikuřácký zákon)
• zpřísníme tresty za devastaci životního prostředí
• nerostné zdroje a strategické suroviny patří do rukou státu

a občanů, ne soukromým nadnárodním korporacím
• dostavíme důležité silnice, dálnice a obchvaty

Zadavatel: DSSS; Zpracovatel: Jiří Volný

Tato každoroční oslava sklizně úrody pa-
tří do programu Rodinné stříbro Ústec-
kého kraje a i letos byla pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje. Toho na slav-

nostním dožínkovém průvodu vesnicí za-
stoupil jeho první náměstek Martin Klika. 
„Děkuji všem zemědělcům a občanům Peru-
ci za přípravu této akce. O Ústeckém kraji se 

V dožínkovém průvodu nechyběly koně ani zemědělské stroje.

Peruc slavila sklizeň úrody Dožínkami
Městys Peruc na Lounsku hostil jubilejní desátý ročník krajských 
Dožínek. Na velkolepou akci regionálního zemědělství, řemesel 
a tradičních výrobků od regionálních výrobců se přišly v sobotu 
9. září podívat davy návštěvníků z celého kraje.

říká, že je regionem průmyslu, ale já tvrdím, 
že je krajem zemědělství, kterému se tu tak 
dobře daří a k našemu regionu neodmyslitel-
ně patří,“ uvedl při zahájení Dožínek prv-
ní náměstek Klika. Jeho i další významné 
hosty, ať už za městys Peruc starostu Ra-
domíra Bláhu nebo za kraj radní Jitku Sa-
chetovou či předsedu výboru pro životní 
prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 
Miroslava Andrta, dovezly do centra ob-
ce koňské povozy. 
Návštěvníci měli po celý den možnost 
zhlédnout výstavu chovných zvířat, ze-
mědělské techniky i ochutnat výrobky 
regionálních zemědělců, ovocnářů, vina-
řů, zahradníků, potravinářů a všech dal-
ších, kteří tak představili plody své celo-
roční práce. 
Dožínkové veselí podtrhl kromě krásného 
počasí také kulturní program, ve kterém 
zazpívala návštěvníkům akce Leona Ma-
chálková, pobavil Milan Pitkin či k tanci 
zahrála country kapela Strakoši.

Tento tříměsíční festival, který je pro 
své renomé zařazen do programu Ro-
dinného stříbra, již začal 11. srpna pro-
logem v podání houslisty Jiřího Vodičky 
na zřícenině hradu Oybin na německé 
straně Lužických hor. Milovníci hudby 
se ke konci září mohou těšit na kon-
cert kapely Hradišťan (24. 9. v Kamenic-
kém Šenově), varhanní koncert (26. 9. 
v litoměřickém kostele Všech Svatých) 

či koncert klarinetisty Igora Františáka 
(11. 10. na děčínském zámku).   
Festival pak skončí v sobotu 11. listo-
padu závěrečným vystoupením oper-
ního zpěváka Adama Plachetky a praž-
ských komorních sólistů v libereckém 
divadle F. X. Šaldy.

Festival Lípa Musica je v plném proudu

Šestnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 
letos nabídne návštěvníkům opět porci kvalitní hudby a nevšed-
ních zážitků. Festival se uskuteční na několika místech Ústeckého 
a Libereckého kraje a také v Drážďanech či v Žitavě a okolí.

Svinčice u Mostu 
zpříjemnily dětem 
návrat do škol
Ještě než usedly děti po prázdninách 
do školních lavic, připravil si pro 
ně v sobotu 2. září ve Svinčicích na 
Mostecku Ústecký kraj ve spolupráci 
s místním jezdeckým oddílem Equi-
park zábavné odpoledne Na koni do 
školy. Pro děti byly připraveny soutě-
že o ceny. Ty dětem předal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Vstupenky zájemci seženou ve festi-
valové kanceláři v České Lípě či online 
na webu www.lipamusica.cz.

Na návštěvníky tak letos čeká opět to 
nejlepší z české a zahraniční scény. „Je 
před námi krásný hudební podzim a cel-
kem třiadvacet velmi pestrých hudebních 
večerů,“ uvedl Martin Prokeš, ředitel 
Mezinárodního hudebního festivalu Lí-
pa Musica.

Hradišťan
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„V případě haly jde o instalaci nerezové va-
ny bazénu, zateplení či stavbu výtahu pro 
invalidní spoluobčany, celkem v řádu 60 
milionů korun. Stejně nákladnou rekon-
strukci si vyžádá investice do kulturního 
domu včetně nové restaurace, většího ta-
nečního sálu či nového pódia,“ uvedl Pa-
vel Elias. Finální podoba tohoto projek-
tu, jehož výsledkem bude multifunkční 
kulturní stánek, by mohla být prezento-
vána do konce letošního roku.
Další z řady projektů, který se radni-
ci podařilo po letech rozhýbat, je řidi-
či i samotnými obyvateli města často 
zmiňovaná třetí část obchvatu Roud-
nice, která je plánována již více než 35 
let. „V minulosti se již připravený projekt 
roudnického obchvatu potýkal s řadou 
potíží a tato zásadní investice se nedaři-
la dotáhnout do zdárného konce. Problé-
my se týkaly především majetkového vy-
pořádání v rámci církevních restitucí a vý-

kupu půdy od soukromých osob. Nyní již 
tlačíme na to, aby se brzy mohlo začít sta-
vět, a já jsem v tomto ohledu optimista,“ 
doufá Pavel Elias. Zásadním způsobem 
se tak ulehčí dopravní situaci ve městě, 
která je v současné době vážná a často 
i nebezpečná. Realizace této stavby je 
také jednou z hlavních investičních pri-
orit Ústeckého kraje. 
„Myslím, že se radnici daří prezentovat 
Roudnici jako místo, kde se dobře žije, 
kam se mladí lidé po studiích budou rá-
di vracet, a již nebude přicházet o nada-
né lidi, kteří chtějí žít jinde, třeba ve vět-
ších městech. Jsem přesvědčen, že Roudni-
ce s necelými třinácti tisíci obyvateli nabí-
zí také dostatek kulturních akcí, festivalů 
či památek, aby přilákala do regionu ne-
jen turisty z Čech, ale i ze zahraničí. His-
torie města Roudnice nad Labem je velmi 
bohatá a na to bychom měli být hrdí,“ mí-
ní Pavel Elias.

Roudnice nad Labem | Pavla Eliase, patriota 
a roudnického radního, těší překotný rozvoj města 
v posledních letech, ať už jde o druhou etapu 
obnovy plaveckého bazénu, připravovanou zásadní 
rekonstrukci kulturního domu Říp ve vlastnictví města 
či silniční obchvat Roudnice nad Labem. 

Roudnického patriota Pavla Eliase 
těší dynamický rozvoj města

Plavecký bazén

Během této doby prošlo obměnou a zá-
sadní modernizací přístrojové vybavení, 
na kterém jsou prováděny endoskopic-
ké výkony, stávajícími přístroji je jedna 
z nejnovějších verzí fi rmy OLYMPUS- EVIS 
EXERA II, modelové řady 180, s xenono-
vým zdrojem světla a pásmovou fi ltrací 
světelného spektra, tedy fakticky mikro-
skopickým vyšetřením během provádě-
ných endoskopických výkonů.
„Provádíme vyšetření zažívacího trak-
tu, jak vyšetřením žaludku gastrosko-
picky, tak tlustého střeva kolonoskopic-

ky, ev. vyšetření pouze konečníku rek-
toskopem. Dále v naší ambulanci vy-
šetřujeme a dispenzarizujeme pacienty 
s chronickými zažívacími onemocně-
ními, včetně chorob žlučníku, slinivky 
a jater. Vše s návazností na vyšší lékař-
ská centra v Ústí nad Labem a v Pra-
ze,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, pro-
vozovatel ambulance. „Během těchto 
15 let jsme ošetřili cca 11 000 pacien-
tů, z nichž řada je dále dispenzarizo-
vána a dochází na pravidelné, cyklic-
ké kontroly. Naši pacienti pocházejí ne-

jen z našeho regionu, ale i z Lounska, 
Mostecka, Teplicka, Děčínska, Mělnicka 
a Prahy, přičemž pochopitelně je nejví-

ce zastoupen litoměřický okres. Je vý-
borná spolupráce s praktickými lékaři, 
stejně jako s dalšími lékařskými zaříze-

ními v regionu, z nichž bych rád zmínil 
ústeckou Masarykovu nemocnici, stej-
ně jako Podřipskou nemocnicí v Roud-
nici nad Labem a Městskou nemocnicí 
v Litoměřicích. V neposlední řadě jsem 
i rád za velmi korektní a přátelskou 
spolupráci se všemi smluvními zdra-
votními pojišťovnami, tedy VZP, VoZP, 
OZP, ČPZP i ZPMV.  Velmi rád bych chtěl 
v závěru bilancování tohoto mini-jubi-
lea poděkovat paní doktorce Aleně Be-
nešové, s kterou jsme začínali ono fun-
gování privátní lékařské praxe ambu-
lantních specialistů,  a bez jejíhož zá-
sadního přispění při formování mé 
postgraduální profesní kariéry, bych 
nyní takto nemohl bilancovat,“ uzaví-
rá dr. Štěrba.

Patnáctileté jubileum Gastroenterologické ambulance v Litoměřicích
Gastroenterologická a hepatologická ambulance, na adrese 
U Školy 2 v Litoměřicích-Pokraticích poskytuje prakticky v ne-
změněném personálním složení své služby jako nestátní zdravot-
nické zařízení pro obyvatele regionu již 15 let.


