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Jeden ze dvou zdravotních ústa-
vů, které v ČR zůstanou, bude 
v Ústí nad Labem (druhý v Os-
travě). Rozhodli o tom 14. března 
čeští poslanci při novém hlasová-
ní o zákoně o veřejném zdraví. 

Přiklonili se k doporučení senátu, 
aby zdravotní ústavy zůstaly v nej-
postiženějších regionech, nikoliv 
podle vlády a ministerstva zdravot-
nictví vedle Ostravy ještě v Praze. 
I přes protesty Ústeckého kraje.
„Děkuji všem poslancům, kteří se po-
stavili zodpovědně ke zdraví občanů 
v Ústeckém kraji. V kraji tak zůstane 
instituce s velmi dobrým renomé a spá-
dovou oblastí pro více než milion pa-
cientů. Bude nadále poskytovat špič-

kové služby, jaké  naši občané potřebu-
jí. Jsem ráda, že konečně zvítězil zdra-
vý rozum a ukazuje se, že Ústeckému 
kraji nelze stále něco rušit a odebírat, 
když právě tady potřebujeme tu nejlep-
ší zdravotní péči,“ říká hejtmanka. 

Ústecký zdravotní ústav zajišťu-
je péči pro astmatiky, alergiky, pa-
cienty se sníženou imunitou a ne-
mocné rakovinou, což jsou nemo-
ci, kterými je ústecký region posti-
žen nejvíce. 

Dvě dobré zprávy z Prahy:

Zdravotní ústav zůstane

Dosavadní statut KOC MNUL, 
platný do 31. března 2012, byl 
osvědčením ministerstva zdra-
votnictví prodloužen o další 
rok, do 30. 6. 2013, a to na zá-
kladě doporučení pracovní sku-
piny pro superspecializovanou 
péči v oblasti onkologie, která 
v souladu s ministerským věst-

níkem provedla místní šetření 
na určených pracovištích Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí n. L. 
Do boje o zachování komplexní 
onkologie v krajském městě se 
zapojila také hejtmanka, která 
rovněž o této problematice jed-
nala mimo jiné i s ministrem 
zdravotnictví Leošem Hegerem.

Onkologické centrum
pokračuje

Krajská zdravotní, a. s., obdržela od Ministerstva zdravotnictví ČR 
osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyšší-
ho stupně a získání statutu Komplexního onkologického centra ústec-
ké Masarykovy nemocnice, která je součástí Krajské zdravotní, a.s.

V nádherném prostředí zámku 
v Milešově pod  nejvyšším vrcho-
lem Českého středohoří oslavila 
v neděli 18. března 104. naroze-
niny paní Rosálie Kočárková.  

Nikoliv jako zámecká paní, ale klient-
ka zdejšího domova důchodců, kte-
rý patří pod příspěvkovou organiza-
ci Ústeckého kraje Centrum sociální 
pomoci Litoměřice.  Jubilantce přišla 

popřát v pátek 16. března řada gra-
tulantů, byla mezi nimi i radní kraje 
Jana Ryšánková, která má v gesci ob-
last krajských sociálních služeb. Paní 
Kočárková  se narodila v Čechách, ale 
většinu života žila ve Velké Británii. 
Do původní vlasti se vrátila opět až 
v pozdním stáří. V milešovském do-
mově důchodců kousek od Lovosic ži-
je od dubna 2007 a je nejstarší klient-
kou z 87 zdejších obyvatel.  

V Ústí nad Labem převzalo 15. břez-
na sedm dobrovolníků Cenu Křesa-
dla. Z devatenáctky nominova-
ných z celého kraje je vybrala od-
borná porota. 

V našem regionu působí stovky dob-
rovolníků,  kteří se obětují pro druhé 
a jsou lidmi, jak zní motto soutěže, dě-
lajícími neobyčejné věci. Cena byla za 
rok 2011, který byl Mezinárodním ro-
kem dobrovolnictví. Na slavnostním 
večeru byl přítomen také zástupce Ús-
teckého kraje, radní Radek Vonka, kte-
rý předával některé ceny. Za nezištnou 
pomoc pro druhé dostali Křesadla Ra-
dek Hendrych z Děčína, Lucie Zpěvá-
ková a Karla Pabiánová z Ústí nad La-
bem, Irina Gorgol z Teplic, Růžena Ja-
rošová z Mostu, Martin Rožek z Hor-
ního Jiřetína a také dva zástupci týmu 
dobrovolníků z Lubence (Louny) – 
manželé Richard a Jitka Kantovi.

Dvaasedmdesát kandidátů
na premiérovou Cenu hejtmana

Pohotovosti
ve stávajícím

rozsahu
Na základě zákona o zdravotních 
službách, který nabyl účinnosti 
1. dubna, je krajům nově ukládána 
povinnost zajistit lékařskou poho-
tovostní službu v přenesené působ-
nosti, tedy jako výkon státní správy. 
Na tuto novou povinnost však stát 
krajům nezajistil fi nanční prostřed-
ky. Proto Ústecký kraj musí zajišťo-
vat tuto přenesenou působnost ze 
zdrojů vlastního rozpočtu. Rada 
souhlasila s použitím fi nancí z kraj-
ského rozpočtu ve výši 11 milionů 
korun do konce roku 2012. Tyto ná-
klady ponese krajský úřad, ale po-
čítá se i se spoluúčastí měst, která 
o zachování pohotovostí na svém 
území stojí. Krajský úřad se sna-
ží zachovat pohotovostní síť i od 
1. dubna ve stávajícím rozsahu, aby 
pacienti a občané kraje přechod na 
nový systém nezaznamenali a do-
stali zdravotní péči v nejvyšší kvali-
tě a maximálně dostupnou.

Radkovi Hendrychovi z Děčína (vlevo) předává Křesadlo 2011 a věcné ceny radní 
Ústeckého kraje Radek Vonka.

Hejtmanku Ústeckého kraje Ja-
nu Vaňhovou samozřejmě potě-
šil fakt, že Zdravotnický ústav 
i onkologické centrum v Ústí n. L.
zůstanou zachovány.

Přihlaste se do 
soutěže Vesnice 

roku 2012
Předsednictvo Spolku pro obno-
vu venkova Ústeckého  kraje jed-
nalo koncem března na řádné 
valné hromadě. Krajský spolek je 
součástí Spolku pro obnovu ven-
kova České republiky, který je klí-
čovou organizací hájící v naší ze-
mi venkov, jeho hodnoty a roz-
voj venkovského prostoru. Valná 
hromada také mimo jiné projed-
nala přípravu dalšího ročníku 
soutěže Vesnice roku 2012. Do 
30. dubna 2012 mohou obce po-
dávat přihlášky do soutěže, kte-
rou podporuje i Ústecký kraj. 
V květnu a červnu budou všech-
ny přihlášené obce hodnoceny 
v rámci krajských kol. Podrob-
nosti na www.vesniceroku.cz.

Úspěch Kláry 
Šponarové

Mezinárodní soutěže pro mladé 
klavíristy do 11 let AMADEUS Brno 
se zúčastnila devítiletá Klára Špo-
narová ze ZUŠ Neštěmice, příspěv-
kové organizace Ústeckého kraje. 
Na mezinárodním klání se objevi-
la poprvé a hned se jí podařilo zís-
kat  krásné 3. místo. Kromě Čes-
ké republiky se soutěže v šesti ka-
tegoriích zúčastnili mladí klavíris-
té i z dalších sedmi zemí. Program 
byl zaměřen výhradně na obdo-
bí klasicismu. Letos se navíc Klár-
ka Šponarová zařadí mezi skupinu 
nadějných klavíristů, kteří se chys-
tají do Říma na největší Mozartovu 
mezinárodní soutěž v Evropě a ta-
ké na další dvě mezinárodní sou-
těže v Itálii za významné podpory 
Ústeckého kraje, Magistrátu města 
Ústí nad Labem a ÚMO Neštěmice.

Křesadla dobrovolníkům za rok 2011

Sezónu farmářských trhů zahájili v Teplicích

Přes tisíc návštěvníků zde mohlo na-
koupit produkty u 36 prodejců. „Jsem 
rád, že po první sezóně úspěšných tr-
hů se opět setkáváme s místními výrob-
ci a se zákazníky, kteří vyhledávají stále 
častěji regionální potraviny,“ uvedl při 
zahájení náměstek hejtmanky Ústec-
kého kraje Arno Fišera (na snímku při 
nákupu u jednoho z prodejců). 
Také v tomto roce podpořil kraj fi -
nančně spolu se společností Czech 
Coal pořádání těchto trhů. Jejich 
počet se letos rozroste na 91 a bu-
dou se konat v Ústí nad Labem, 
Chomutově, Mostě, Teplicích, Jirko-
vě a Kadani, je pravděpodobné, že 
pro velký zájem se rozšíří i do dal-
ších měst. Až do pozdního podzi-
mu tak mohou obyvatelé kraje vy-
zkoušet širokou paletu regionál-
ních potravin, od ovoce a zeleniny, 

Druhý ročník Severočeských 
farmářských trhů odstartoval 
v pátek 16. března před obchod-
ním centrem Olympia v Tepli-
cích – Srbicích. 

přes uzenářské výrobky až po peči-
vo a sýry. Severočeské farmářské tr-
hy se konají pod záštitou hejtman-
ky Jany Vaňhové.

Další farmářské trhy:
13. 4. Od 13 – 18 h. u OC Olym-
pia v Teplicích, 14. 4. dopoledne 
na náměstí 1. máje v Chomutově,

19. 4. 13 – 18 h. OC Forum v Ústí n. L., 
21. 4. 8 – 12 h. park na Severní Terase 
v Ústí, 26. dubna od 12 – 17 h. na Mí-
rovém nám. v Kadani.

Sto čtvrté narozeniny paní Kočárkové

Poslední únorový den byl uzavřen 
příjem nominací na Cenu hejtma-
na Ústeckého kraje. Vloni byl pro 
letošní rok vyhlášen premiéro-
vý ročník ankety, v níž bude udě-
leno pět Cen hejtmana význam-
ným a výjimečným osobnostem, 
které se zasloužily o Ústecký kraj. 

Občané, sdružení a instituce na-
vrhli celkem 72 osobností do pěti 
kategorií: Regionální rozvoj, Soci-
ální a zdravotní oblast včetně zá-
chrany lidského života, Věda a vý-
zkum, Kultura a Sport. Laureáti bu-
dou vyhlášeni ve třetím čtvrtletí 
roku 2012.




