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Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček už dávno ví, o čem je život. 
Pracovní pozici nemá jednoduchou, má však kolem sebe zkušené a lo-
ajální kolegy, kteří s ním už druhé volební období úspěšně vedou kraj. 
I když každý den nepřináší jen pozitiva, řídí se větou v titulku rozhovoru.

 Jaký byl pro vás uplynulý rok?
Hodnotím jej jako velmi dobrý. České republice se 
ekonomicky dařilo a to samé platí i o našem regi-
onu. Snížila se nezaměstnanost, zvyšovaly mzdy 
a platy, to se promítlo do vyšší životní úrovně ro-
din, nepotkaly nás žádné přírodní katastrofy, po-
vedla se řada dobrých projektů pro zlepšení pod-
mínek obyvatel našeho kraje. 
 Můžete jmenovat konkrétní věci, které vás po-
těšily?
Mám radost z úspěchů Krajské zdravotní, kterých 
dosáhla jak v samotné péči o pacienty, tak i v moder-
nizaci všech svých pěti nemocnic, hodně jsme se za-
bývali transformací veřejné hromadné dopravy, ce-
ním si práce všech složek Integrovaného záchran-
ného systému i armády a také toho, že roste zájem 
měst a obcí o spolupráci s krajem. Nebylo tomu tak 
vždycky, přitom jsme všichni součástí jednoho cel-
ku. Nikoli v poslední řadě mne těší i fakt, že máme 
v rámci republiky nejvyšší meziroční nárůst počtu 
turistů, kteří k nám vloni přijeli.  
 A z osobního úhlu pohledu?
I když mi volného času mnoho nezbývá, těším se 
vždy na setkání s vnoučaty, která mi dělají radost, 
i na zanedbávané zahrádce se k mému překvape-
ní podařilo vypěstovat celkem bohatou úrodu ovo-
ce a zeleniny včetně velikých melounů a v závěru 
loňského roku jsem si konečně mohl nechat na or-
topedii mostecké nemocnice spravit dlouhodobě 
namáhané pochroumané koleno. I z tohoto úhlu 
pohledu byl pro mne loňský rok velmi dobrý.
 Jak pracovaly Rada a Zastupitelstvo Ústecké-
ho kraje?
V obou případech jsme se scházeli pravidelně, pro-
jednávali celou řadu záležitostí a u všech zastupi-
telů napříč politickým spektrem jsem shledal, že 
všichni mají zájem, aby kraj co nejlépe fungoval 
a prosperoval. Spokojen jsem i s prací úředníků 
krajského úřadu. 

 Vloni jsme měli vládu v demisi a pak s důvě-
rou. Projevilo se to nějak ve spolupráci s mini-
sterstvy?
Řekl bych, že spolupráce byla na slušné úrov-
ni. Členové kabinetu včetně premiéra přijeli 
do kraje, na místě se seznámili s tím, co po-
třebujeme a konkrétní jednání na minister-
stvech pak byla na základě osobních zku-
šeností snazší. 
 V poslední době se hodně mluví 
o obědech zdarma pro školní děti. Jak 
se k tomu kraj postavil?
Na prosincovém jednání zastupitelé 
uvolnili příspěvek devět set tisíc ko-
run pro neziskovou organizaci Wo-
men for Women, která se tímto pro-
blémem dlouhodobě zabývá. Podo-
týkám, že pro uvolnění peněz má 
důkladně vypracovaná rozumná 
kritéria, což vítám. Letos na jaře se 
chystáme připojit do výzvy na získá-
ní dotačního titulu k tomuto tématu.   
 A na závěr: Co přejete kraji a je-
ho obyvatelům do dalšího období?
Přál bych všem, aby nadále pokračo-
vala prosperita celé země, a tak i naše-
ho kraje. Občanům mohu slíbit, že na-
dále budeme věnovat velkou pozornost 
zejména kvalitě a dostupnosti zdravot-
ní péče v celém regionu, veřejné hro-
madné dopravě jako celku, opravám 
a rekonstrukcím silnic, které máme 
v majetku, pokračovat chceme rovněž 
v modernizaci sociálních zařízení. Každo-
ročně rostou příspěvky na podporu spor-
tu a volnočasových aktivit, zejména dětí 
a mládeže a ani letos tomu nebude jinak.
Ať jsme zdrávi a ať se nám daří!

Připravila: L. Richterová, foto: archiv
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S úsměvem jdeS úsměvem jde
všechno lípvšechno líp

Vážení čtenáři, partneři a příznivci, 
děkujeme za vaši podporu v roce 2018 a věříme, 
že se budeme ve zdraví setkávat i letos. 
Těšíme se na spolupráci. Mějte příjemné a úspěšné dny. 

To vám přeje celý tým vydavatelství METROPOL
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Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz

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

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

Změna programu i obsazení vyhrazena.

„Bodovali jsme ve všech zmíněných ob-
lastech. V rámci konkurence všech čes-
kých a moravských nemocnic jsme obsa-
dili u spokojenosti zaměstnanců 20. příč-
ku, v hodnocení ambulantních pacientů 
35. místo a v hodnocení hospitalizova-
ných osob 39. pozici,“ zhodnotil předse-
da představenstva litoměřické nemoc-
nice Radek Lončák a dodal, že výsledek 
v hodnocení pacientů je pro nemocni-
ci vůbec nejlepším v historii hlasová-
ní. „Oproti posledním výsledkům jsme si 
v hodnocení obou skupin pacientů v žeb-
říčku polepšili přibližně o 20 pozic, hlaso-
vání zaměstnanců je s minulými ročníky 
srovnatelné,“ konkretizoval. Nemocni-
ce tradičně dosáhla výborných výsled-
ků i v rámci Ústeckého kraje. „Ve dvou 
oblastech, a to ve spokojenosti ambulant-

ních a hospitalizovaných pacientů, jsme 
získali v rámci kraje medailové 3. mís-
to,“ neskrýval radost z výsledku Ra-
dek Lončák a dodal, že v hodnocení 
zaměstnanců se litoměřická nemocni-
ce umístila na druhé příčce. „Jsme rá-
di, že se nám daří držet si jak u pacientů, 
tak i u zaměstnanců, takto dobré hodno-
cení. Zároveň ho bereme jako velký záva-
zek, protože ještě těžší než výborné umís-
tění získat, je si ho udržet. A to se nám, 
jak se zdá, daří,“ zhodnotil ještě Radek 
Lončák.
Do šetření Nemocnice v ČR se v roce 
2018 zapojilo 651 hospitalizovaných, 
443 ambulantních pacientů a 366 za-
městnanců litoměřické nemocnice, 
což je pro nemocnici nejvyšší počet re-
spondentů v historii hlasování.  (nk)

Celostátní žebříček potvrdil výbornou pozici
Litoměřice | Opět úspěchem skončil pro litoměřickou nemocni-
ci již 13. ročník celostátní srovnávací ankety neziskové organiza-
ce HealthCare Institute (HCI). Ta každoročně v rámci projektu Ne-
mocnice ČR zjišťuje spokojenost zaměstnanců a pacientů v ambu-
lantní i lůžkové sféře. Výstupem tohoto projektu jsou žebříčky na-
bízející srovnání českých a moravských nemocnic. 

 Odkud jste do Teplic přišel a jak 
byste město charakterizoval?
Pocházím ze Šumperku, tedy z kraje 
velmi podobného severním Čechám. 
Učarovala mi členitost města Teplice 
i jeho okolí. Mám rád nadhled a ten 
je, pokud dovolí počasí, z Doubravky, 
ale i z Krušných hor či Českého stře-
dohoří opravdu nádherný. Na samot-
ném lázeňském městě obdivuji archi-
tekturu výstavních, krásně udržova-
ných vil i domů, o které se majitelé 
dobře starají. 
 Máte nějaká oblíbená místa?
Hned první návštěva s partnerkou 
patřila hoře Doubravka, odkud jsme 
měli město i hory jako na dlani. Líbí 
se nám také četné parky, Teplice jsou 
hodně zelené město, a to je dobře. 
 Jak se sžíváte s novou pozicí?
V pozici politika se ocitám poprvé. 
Zkušenosti mám ale z bývalých za-
městnání v Praze, kdy jsem pracoval 
ve společnostech vlastněných hlav-
ním městem. Úřad znám tedy tak-
říkajíc z druhé strany, což ale vůbec 
nemusí být na škodu. Pohled zven-
ku může přinést něco nového a já se 
na to těším. Postupně se seznamu-
ji s týmem spolupracovníků, z velké 
většiny jsou to profesionálové, kte-
ří k řešení věcí přistupují konstruk-
tivně. 
 Do vaší gesce patří oblast škol-
ství, kultury a sportu, sociálních vě-
cí a zdravotnictví, územního pláno-
vání a stavebního řádu. Jaké priori-
ty budete prosazovat?
V nejbližší době nás čekají kolauda-
ce nového zimního stadionu a rekon-
struovaného aquacentra. Teď je prio-
ritou, aby obě sportovní zařízení za-
čala co nejdříve sloužit veřejnosti. 
Společně s panem primátorem při-
pravujeme nové formy komunikace 
s občany tak, aby věděli, co za odve-
dené daně dostanou.  Chci se také ví-
ce zaměřit na rozvoj cestovního ru-
chu. Teplice mají v tomto směru tu-
ristům hodně co nabídnout a tento 
potenciál ještě není využit ani doma, 
ani v sousedním Sasku. Proto bych 
rád navázal spolupráci s partner-

skými městy v zahraničí. Chystám 
se udělat přehled, spíš jakousi revi-
zi, sportovních zařízení, sloužících 
k volnočasovým aktivitám, pravidel-
ně se chci scházet i s vedením kul-
turních zařízení, s podnikateli, seni-
ory atd. Politiku beru jako službu ob-
čanům a k jako takové se k ní stavím. 
 Jak vypadá váš pracovní den?
Před koncem roku byl plný schů-
zek s managementem organiza-
cí řízených městem. Snažím se cho-
dit do základních i mateřských škol. 
Účastním se porad na radnici, podí-
lím se na přípravě materiálů pro jed-
nání rady i zastupitelstva, v kancelá-
ři řeším nezbytnou agendu. Je toho 
dost, ale zvládám. 
 Kde vidíte město v horizontu čtyř 
let? 
Věřím, že čtyři roky jsou dostatečná 
doba k tomu, abychom naplnili cíle 
programového prohlášení koaličních 
stran. Ty jsou ve všech oblastech vel-
mi konkrétní, čeká nás hodně práce, 
osobně ale nelituji času ani energie. 
 Co vzkážete svým spoluobčanům?
Aby bez stresů užívali volný čas, na-
šli si chvíle na společnou rodinnou 
procházku krásným městem s bo-
hatou historií, setkávali se s přáteli 
a měli ze života radost. Po celý rok 
2019 všem přeji pevné zdraví, štěstí, 
lásku a nezbytnou dávku optimismu. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Počátkem roku vypověděl 
smlouvu s krajem prakticky ze 
dne na den jeden z dopravců. 
Přesto všechny spoje, kromě 
jednoho přeshraničního, vyje-
ly. Jak se to podařilo a co bude 
následovat? Odpovídá náměs-
tek hejtmana Ústeckého kraje 
pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství Jaroslav Komínek, 
který v době krize sám usedl 
za volant autobusu.

„Ano, jednalo se o dopravce TD Bus - te-
dy přejmenovaného BusLine. Bylo to 
v oblastech Žatecka, Podbořanska a Vej-
prtska. Ještě dnes tomu nemohu uvěřit. 
Na jedné straně tomu, že si tento doprav-
ce dovolil nám doslova ze dne na den 
oznámit, že mu jsou lhostejní naši ces-
tující a chce je nechat na zastávkách. 
Na druhou stranu nemohu uvěřit to-
mu, že se s maximálním vypětím všech 
sil povedlo odboru dopravy situaci vy-
řešit a cestující se v pondělí 7.1. dostali 
do práce, do škol, k lékaři… Dokonce ješ-
tě lépe, než s dopravcem TD Bus, protože 
ten měl dlouhodobé problémy s vynechá-
váním spojů a „my“ jsme vyjeli na všech 
spojích. Co mě také mrzí, je to, do jaké si-
tuace dostal tento dopravce své zaměst-
nance - řidiče, kteří netušili, co se děje. 
Mnozí z nich mne kontaktovali s žádos-
tí o pomoc, a do dnešního dne někteří ne-
vědí, co s nimi bude.

Okamžitě po výpovědi smlouvy, ve čtvrtek 
3. ledna, jsme začali situaci řešit. Několik 
dopravců jsme oslovili přímo, někteří se 
nabídli sami. Pomoc a ochota vyřešit kri-
zový scénář, který měl platit od pondělí, 
byla obrovská a dokonce z celé republiky. 
Ještě dnes například na Vejprtsku jezdí do-
pravce z Moravy či východních Čech. Po-
moc nám nabídli i naši stávající autobu-
soví dopravci, se kterými jednáme o další 
spolupráci v těchto oblastech. Následovat 
bude rozhodnutí rady a vybrání dopravců 
do těchto tří oblastí na delší dobu - než při-
pravíme výběrové řízení na nové doprav-

ce, nebo na převzetí naší Dopravní společ-
ností Ústeckého kraje.
Rád bych proto poděkoval odboru dopra-
vy Krajského úřadu ÚK, protože to, co 
hrozilo, se bezvadnou koordinací a ope-
rativním přístupem podařilo vyřešit do-
slova v několika hodinách. Velké podě-
kování náleží všem dopravcům včet-
ně mnohých řidičů, kteří nám pomohli 
a nabídli pomoc. Poděkování si zaslouží 
i média, která se zachovala profesionál-
ně a průběžně informovala o vývoji toho-
to problému. To velmi pomohlo uklidnit 
veřejnost“.  (lar)  Foto: archiv

Zdánlivě nemožné se podařilo Jiří Štábl: Mám rád nadhled
Jiří Štábl byl v podzimních komunálních volbách lídrem kan-
didátky hnutí ANO 2011, které je koaličním partnerem ODS. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelů se stal náměstkem nového 
primátora statutárního města Teplice Hynka Hanzy. Pojďme se 
s ním blíže seznámit…

Ordinace dětské pohotovosti v Mos-
tě se zároveň přestěhovala do nových 
prostor, o patro níže, než se nacháze-
la dosud. V mostecké nemocnici je to 
1. nadzemní podlaží budovy A (poli-
klinika). Zdravotnické pracoviště má 
název „Lékařská pohotovostní služ-
ba pro děti a dorost“.  Zajišťuje ambu-
lantní péči, vyšetření a ošetření v pří-
padech náhlé změny zdravotního sta-
vu, zhoršení průběhu onemocnění či 
léčby, zejména při respiračních one-
mocněních, střevních obtížích, infek-

cích močových cest, kožních onemoc-
něních. Ošetřovány jsou zde drobné 
úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastě-
ji pády, opařeniny, požití cizích těles, 
poštípání hmyzem. Jedná se o stavy 
vzniklé v době mimo pravidelný pro-
voz ordinací praktických lékařů a am-
bulantních specialistů. Základní za-

měření lékařské pohotovosti pro dě-
ti a dorost je směřováno na poskyto-
vání zdravotní péče při stavech, které 
bezprostředně neohrožují životy nebo 
zdraví dětí z celé spádové oblasti. No-
vinkou je zde možnost uložit kočárek 
a zajistit jej před vstupem do čekárny 
pro pacienty.  (od dop.)

Dětskou ambulantní pohotovostní péči provozuje KZ
Most | Krajská zdravotní, a. s., převzala v Mostě od 1. ledna provozování služby dětské ambulantní po-
hotovostní péče. Společnost tak plní slib, který v rámci zajišťování komplexnosti zdravotní péče oby-
vatelům Mostecka dala. 

Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost
kontakt: +420 478 032 537 

Ordinační hodiny 
Pondělí 17:00-20:00 
Úterý 17:00-20:00 
Středa 17:00-20:00 
Čtvrtek 17:00-20:00 
Pátek 17:00-20:00 
Sobota 10:00-20:00 
Neděle 10:00-20:00 
Svátky 10:00-20:00
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Vážení čtenáři Metropolu,

dovolte mi pozdravit vás poprvé 
v začínajícím roce 2019. Mohu slíbit, 
že vedení společnosti Krajská zdra-
votní, která je největším zdravotnic-
kým zařízením a zároveň největším 
zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, 
bude i letos významně investovat – 
jako dosud s finanční podporou Ús-
teckého kraje a s důsledným využí-
váním dotačních titulů - do revita-
lizace a modernizace každé z pěti 
svých nemocnic. Naváže tak na dlou-
hodobý pozitivní trend, který se daří 
v posledních letech v oblasti hospo-
daření držet.

Ruku v ruce s potřebami pacien-
tů, obyvatel Ústeckého kraje, bude-
me dále rozvíjet v loňském roce na-
startovaný segment kardiochirurgic-
ké péče, kde navýšíme počet výkonů 
a rozšíříme jejich portfolio. Zinten-
zivníme jednání směřující k jasnému 
cíli - získání statutu Centra komplex-
ní vysoce specializované kardiovas-
kulární péče. Těší nás, že nám opako-
vaně vyjádřil podporu ministr zdra-
votnictví a při své loňské návštěvě 
Krajské zdravotní i předseda vlády. 
S budoucností Kardiocentra Krajské 
zdravotní v ústecké Masarykově ne-
mocnici souvisí zcela nový pavilon, 
s jehož budováním chceme začít ješ-
tě v letošním roce.

V Masarykově nemocnici, v jejím are-
álu na Severní Terase, bude zahájena 
stavba parkovacího domu. Pro další 
rozvoj teplické nemocnice je zásad-
ní dokončení pavilonu pro centrální 
operační sály a centrální sterilizaci 
v polovině letošního roku. Nové ope-
rační sály včetně moderních urgent-
ních příjmů vybudujeme v nemocni-
cích, kde zdravotnické pracoviště za-

měření emergency dosud chybí. Vý-
stavbu těchto zcela nových objektů 
máme v plánu Děčíně a Chomutově. 

Chceme dokončit projekt zprovozně-
ní vysoce specializovaných pracovišť 
magnetické rezonance ve všech pě-

ti našich nemocnicích jejich vybudo-
váním v Děčíně a Mostě. Dokončíme 
výstavbu oddělení lůžkové rehabili-
tace v areálu Oddělení následné pé-
če Nemocnice Most v Zahražanech 
a v mostecké nemocnici vybuduje-
me dosud chybějící iktové centrum. 
V Chomutově nás čeká realizace pří-
stavby objektu dialýzy a revitalizace 
obvodového pláště na budově „H“. 
Seznam všech investičních akcí je ale 
mnohem delší.

Krajská zdravotní, a. s., dlouhodo-
bě spolupracuje s Univerzitou J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, s níž má 
již 11 společných klinik. Toto spoje-
ní ještě více upevní zahájení výstav-
by nového sídla fakulty zdravotnic-
kých studií ústecké univerzity přímo 
v areálu Masarykovy nemocnice. 

Velký důraz klade vedení Krajské 
zdravotní, a. s., na odměňování za-
městnanců. V roce 2019 počítá s ná-
růstem osobních nákladů opro-
ti předchozímu roku o 9,7 %, tedy 
o 392 miliony korun. Díky zvýšení 
stabilizačního příspěvku si polepší 
všeobecné sestry v třísměnném ne-
přetržitém provozu,  navýšení mezd 
se dočkají také sanitáři a ošetřovate-
lé v nepřetržitém směnném provozu, 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sá-
lové sestry. Příplatek získají sestry 
v jednosměnném provozu.  

To všechno nás čeká a jsem velmi 
rád, že zprávy pro vás, obyvatele Ús-
teckého kraje a pacienty, tak máme 
veskrze pozitivní. Všem přeji v roce 
2019 mnoho úspěchů v pracovním 
i osobním životě, zdraví a děkuji, že 
nám držíte palce!

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva 

Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák: Rád přináším pozitivní zprávy Krajská zdravotní, a. s.
je největším poskytovatelem zdravot-
ní péče v Ústeckém kraji a s více než 
7000 zaměstnanci, mezi nimiž k  31. 
12. 2018 bylo 966 lékařů a 2616 ses-
ter, i největším zaměstnavatelem. Pa-
tří mezi největší zdravotnická zařízení 
v České republice. V roce 2019 Kraj-
ská zdravotní, a. s., předpokládá ob-
rat 7 miliard 750 milionů korun, při vy-
rovnaném hospodaření. S  ohledem 
na  geografi cké rozmístění v  regio-
nu tvoří nemocnice Krajské zdravot-
ní jednu páteřní osu zdravotnických 
zařízení pro celý Ústecký kraj, kte-
rý prostřednictvím Krajské zdravotní, 
a. s., spravuje pět nemocnic – v Dě-
číně (14 primariátů), Ústí nad Labem 
(49 primariátů), Teplicích (22 primariá-
tů), Mostě (27 primariátů) a Chomuto-
vě (20 primariátů).
Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., 
disponují celkem s 3238 lůžky, z toho 
2478 lůžky akutní péče, 311 tzv. jipový-
mi lůžky a 184 lůžky následné péče, 
ke kterým od 1. 9. 2015 přibylo dalších 
228 lůžek následné péče v souvislosti 
se sloučením bývalých nemocnic ná-
sledné péče (NNP) v Mostě a Ryjicích, 
a o od roku 2017 -  27 lůžek násled-
né intenzivní péče (NIP) a dlouhodo-
bé intenzivní ošetřovatelské péče (DI-
OP) v Mostě + 10 lůžek následné péče 
DIOP Ryjice – JIP – od října 2017. 
Děčínská nemocnice má celkem 
308 lůžek, z  toho 259 lůžek akutní 
péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lů-
žek následné péče.
V  Masarykově nemocnici v  Ústí
nad Labem je celkem 1261 lůžek, 
z  toho 984 lůžek akutní péče, 122 
tzv. jipových lůžek, 30 lůžek ná-
sledné péče a  115 lůžek následné 
péče Ryjice, 10 lůžek  následná pé-
če DIOP Ryjice – JIP. 
Teplická nemocnice má celkem 478 
lůžek, z toho 376 lůžek akutní péče, 
51 tzv. jipových lůžek a 51 lůžek ná-
sledné péče.
Mostecká nemocnice má celkem 
733 lůžek, z  toho 528 lůžek akutní 
péče, 65 tzv. jipových lůžek a 113 lů-
žek následné péče Zahražany a  27 
lůžek NIP, DIOP.
V  chomutovské nemocnici je cel-
kem 458 lůžek, z toho 331 lůžek akut-
ní péče, 46 tzv. jipových lůžek a 81 lů-
žek následné péče.

FACEBAG je již zavedená značka pro luxusní kožené 

kabelky vyráběné v Praze, v České Republice, 

pod dohledem známých českých designérů 

Martina a Matěje Závorkových.

Kabelky jsou pravidelně oceňovány například 

na veletrhu KABO v Brně. Jsou elegantní, 

módní i nadčasové a splňují ty nejnáročnější 

požadavky na vzhled a kvalitu. 

Vyráběny jsou ručně z přírodní kůže 

pod vedením zkušených brašnářů. 

Historie značky FACEBAG sahá až do roku 1989.

www.facebag.cz

My a NewBorn focení 
Jsme pár, rádi fotíme rodinky, děti, jejich bezprostřednost, upřímnost a nevázanost. 
Nebráníme se nápadům, vždyť focení je „týmová“ práce a my jsme tým. 
NewBorn nás velice baví a naplňuje, protože fotit tak malé miminka je jako zázrak. 
A co to NewBorn vlastně je?
 Je to novorozené miminko do 14. dne života, a to je i podmínkou pro focení tohoto stylu 
(NewBorn se fotí od 3. do 14. dnů od narození). Fotíme ve vlastním nově vybaveném 
ateliéru s nejlepším vybavením a nově fotíme i u Vás doma.

NEWBORN
PHOTOGRAPHY

Nakasi-photographer

NewBorn

Focení miminek, 

dětí, svateb 

a jiné…

Jedinečná

památka 

a styl

NAKASI-PHOTOGRAPHER NEWBORN

Tel. +420 733 195 567

www.nakasi-photographer.cz

Instagram: Nakasinewborn
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Projekt „Implementace národních akre-
ditačních standardů dle Spojené akredi-
tační komise ČR“ ve všech nemocnicích 
Krajské zdravotní, a. s., probíhá od ro-
ku 2015. Cílem největšího poskytova-
tele zdravotnických služeb v Ústeckém 
kraji je získat akreditaci pro všech pět 
nemocnic do konce roku 2019. 
„Jsem velice rád, že se oběma nemocnicím 
podařilo akreditaci získat, protože s veli-
kostí zdravotnického zařízení adekvátně 
roste náročnost zvládnutí celého proce-
su. O to větší je radost z úspěchu. Všem 
zaměstnancům, kteří se na něm podíle-
li, blahopřeji a děkuji. Cílem současného 
představenstva Krajské zdravotní je zlep-
šovat obraz vnímání společnosti veřejnos-
tí. Akreditování zdravotnických zaříze-

ní je důležitým krokem na této cestě. Na-
še úsilí o dodržování jednotných standar-
dů poskytované zdravotní péče a dalších 
služeb v celé společnosti získalo význam-
ný impulz a jsem přesvědčen, že také v ne-
mocnicích v Teplicích, Mostě a Chomutově 
udělají pro zisk akreditace vše, aby proces 
úspěšně završili,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva KZ.
„Rok 2018 proběhl, řekl bych, ve zname-
ní kladných bodů pro Krajskou zdravotní. 
Získali jsme ocenění za úspěchy, k nimž 
společnost za bezmála pět let pod vede-
ním nového představenstva došla. Patří 
mezi stovku nejstabilnějších fi rem v Čes-
ku, obdržela Národní cenu České republi-
ky za společenskou odpovědnost. A nyní 
se významně posunula k dalšímu z cílů, 

kterým je splnění akreditačních standar-
dů v každé z jejích nemocnic,“ připomněl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děčínská nemocnice se stala první z pěti 
nemocnic Krajské zdravotní, která prestiž-
ní certifi kát od SAK ČR získala. Uspět ne-
bylo ani přes poctivou přípravu jednodu-
ché, proto kolegům – jak zdravotníkům, 
tak i zaměstnancům na nezdravotnic-
kých pozicích, děkuji. Uvědomuji si, že jde 
zároveň o velký závazek vůči našim paci-
entům. Budeme se snažit nezklamat je,“ 
řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředi-
tel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. 
s. – Nemocnice Děčín, o. z.
„Získání akreditace je potvrzením naší sna-
hy o zvyšování kvality a bezpečnosti zdra-
votní péče v naší nemocnici. Jsem rád, že 
hodnotící auditoři ocenili naši práci. Děku-
ji všem, kdo se na přípravě a úspěchu to-
hoto prestižního hodnocení podíleli,“ uvedl 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní pé-
če Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dosud Certifi kát o udělení akreditace 
na základě splnění akreditačních standar-
dů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení násled-
né péče Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle ná-
rodních akreditačních standardů SAK ČR 
získala Nemocnice následné péče Ryjice, 
p. o., již v roce 2010. Následně prošla reak-
reditačním šetřením a obhájila akreditaci 
v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou 
Nemocnici následné péče Ryjice pod Kraj-
skou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické 
zařízení pak zvládlo další plánovanou re-
akreditaci v listopadu 2016.

Nemocnice v Děčíně a Ústí splňují akreditační standardy SAK
První dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se staly akredito-
vanými zdravotnickými zařízeními. Certifi kát o udělení akreditace 
na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační 
komise, o. p. s., (SAK ČR) získaly v závěru loňského roku Nemocnice 
Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akre-
ditace SAK ČR mají platnost tři roky.  

Ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA, s certifi kátem o akreditaci nemocnice na primář-
ském aktivu 17. prosince. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., (vlevo) a MUDr. Josef Lieh-
ne, ředitel  zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s certifi -
kátem pro ústeckou nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Spojená akreditační komise, o. p. s., 
udělila „Certifi kát o udělení akredi-
tace“ Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 
s platností do 27. 11. 2021 a Krajské 
zdravotní, a. s. - Masarykově ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021. 
Uvedení poskytovatelé zdravotních 
služeb úspěšně absolvovali akredi-
tační šetření a splnili požadavky ak-
reditačních standardů Spojené ak-
reditační komise, o. p. s. Současně 
tento poskytovatel splnil požadav-
ky všech minimálních hodnotících 
standardů řízení kvality a bezpečí 
v souladu s ustanovením § 105 zá-
kona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách a podmínkách jejich po-
skytování a s vyhláškou č. 102/2012 
Sb. o hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče.

Srdečně vás zveme 
k výbornému lyžování do Mikulova

❱❱  Krušné hory - ideální 
sněhové podmínky

❱❱  jen 75 km po dálnici 
z Drážďan do Teplic 
a 10 km z Teplic do Mikulova, 
jen hodina cesty autem

❱❱  parkování přímo 
u sjezdovky

❱❱  půjčovna lyží 
& lyžařská školaa

❱❱❱  ššeesstt sjezdoovveeekkkk 
roozzzdddííííllllnnnnéééé oobbtížnosti 
((ččerná, červeennáá, mmodrá)

❱❱❱❱  CCentrumm sskkiiaaalllpppiinnniiissmmu
vv KKrruuššnnnýýýcchh hhorách

❱❱  otevřeno dennnněě 
od 99 ddoo 16 hodin

❱❱  vveeččeerní lyžování ve středu 
a v sobotu od 16 do 20 hodin
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Hlasujte v anketě Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje

Vážení a milí čtenáři,
je tu nový rok a my se prostřednictvím ankety Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje ohlédneme za tím minulým. Je to už 8. ročník projektu, který si klade za cíl ocenit lidi, 
kteří dělají našemu regionu čest, a můžeme na ně být právem pyšní. Předkládáme vám laureáty v tradičních pěti kategoriích. Hlasy jim můžete přidělit buď na přiloženém 
kuponu, nebo na www.emetropol.cz nejpozději do čtvrtka 7. února 2019. Výsledky budou oznámeny na slavnostním večeru, věnovaném novým osobnostem roku Ústecké-
ho kraje, který se bude konat 14. 2. 2019 v Zahradním domě v Teplicích. Těšíme se na vaše hlasy a děkujeme za ně. Redakce

Osobní záštitu nad projektem převzal hejtman Oldřich Bubeníček

Děkujeme partnerům:

OSOBNOST ROKU 2018 
ÚSTECKÉHO KRAJE

Anketní lítek zašlete nejpozději 7. února 2019 na adresu 

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.emetropol.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management

Jiří Dušek

Pavel Efl er

Ing. Bronislav Převrátil

PaedDr. Libor Sehnal

Zahradnictví Dvořák a syn

Veřejná správa

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Dagmar Brhelová

Helena Hingarová

Mgr. Ladislav Chlupáč

MUDr. Josef Liehne

Kultura

Milan Al-Ashab

Alena M. Kartáková

PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Ing. arch. Petr Sedláček

Mgr. Michal Soukup

Sport

Libuše Bruncvíková

MUDr. Miroslav Urban

Jakub Houška

Petr Doležal

Jakub Hora

Dobrý skutek

Elektrárna Ledvice Skupiny ČEZ

Lions Club Teplice Ladies

nprap. Dita Dupalová

Karel Novák

Antonín Koška a Lukáš Názer

Podnikání
a management

 Jiří Dušek, jednatel fi rmy Infi nity 
Energy z Ústí nad Labem. Její stoma-
tologický sotftwar XDENT je v v rám-
ci republiky ojedinělým produktem, 
s nímž se jí v krátkém čase podařilo 
získat až čtvrtinu českého trhu a dosa-
huje 100%ná růst tržeb každý rok. 

 Pavel Efl er, majitel fi rmy EFLER s.r.o., 
kterému před lety v Košťanech sho-
řel provoz na dřevovýrobu. Nevzdal se 
a jako pták Fénix vstal z popela a stal se 
úspěšným dodavatelem nadnárodního 
kolosu, jakým je společnost Ikea. 

 Ing. Bronislav Převrátil, ředitel spo-
lečnosti Chart Ferox v Děčíně. Podaři-
lo se jí vybudovat promyšlený inovač-
ní ekosystém uvnitř fi rmy, kontinuálně 
se zlepšuje, zvyšuje svoji konkurence-
schopnost, což jí každým rokem umož-
ňuje 40%ní nárůst obratu i zisku. 

 PaedDr. Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů společnosti AGC Czech 
Flat Glass v Teplicích. Firma dlouho-
době vede žebříčky soutěže Nejlep-
ší zaměstnavatel roku Ústeckého kra-
je a neztrácí se ani v rámci celé Čes-
ké republiky. 
   
 Zahradnictví Dvořák a syn se svými 
provozy v Teplicích a v Mostě je rodin-
nou fi rmou, kterou nyní rozvíjejí sou-
rozenci Jitka Krausová a Stanislav Dvo-
řák. V rámci kraje patří svojí velikostí, 
nabídkou a službami k největším a ta-
ké nevyhledávanějším v oboru. 

Veřejná správa

 doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., zno-
vu zvolený rektor Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem. Má stěžejní zá-
sluhu na dostavbě univerzitního kam-
pusu ze zdrojů ministerstev, škola pod 
jeho vedením vzkvétá a drží vysokou 
úroveň vzdělávání v kraji. 

 Dagmar Brhelová, Městská správa 
sociálních služeb Most, pracuje obě-
tavě a trpělivě v Denním dětském re-
habilitačním stacionáři, za což získala 
národní cenu Pečovatelka roku 2018. 
Spolupracuje s magistrátem města 
a připravuje aktivity pro děti škole-
ných pěstounů. 

 Helena Hingarová vede artefi lektic-
kou skupinu Diakonie ČCE v Litomě-
řicích. Zaměřuje se na to, co klienti 
dovedou a podporuje jejich výji-
mečnost. Pro rodiče připravuje 
workshopy, které jim pomá-
hají zvládnout nelehkou ži-
votní situaci. Také ona je 
nositelkou národní ceny 
Pečovatelka roku 2018. 

 Mgr. Ladislav Chlu-
páč, je dlouholetým sta-
rostou královského měs-
ta Litoměřice. Vloni byl 
navíc zvolen senátorem. 
Litoměřice patří k nejak-
tivnějším a nejvíce oceňo-
vaným městům v národní síti 
Zdravých měst, úspěchy zazna-
menávají jak na poli energetickém, 
tak i v kvalitě veřejné správy. 

 MUDr. Josef Liehne, lékařský speciali-
sta urolog, dlouholetý ředitel zdravotní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. Díky jeho úzké spolupráci s Fa-
kultou zdravotnických studií UJEP  je 
jedním z těch, kteří se zasloužili o vznik 
11 klinik v největší z pěti nemocnic akci-
ové společnosti Krajská zdravotní.

Kultura

 Milan Al-Ashab, skromný mladý 
houslista z Mostu, má na svém kontě 
už řadu ocenění. V roce 2018 se stal ví-
tězem věhlasné Mezinárodní houslové 
soutěže Fritze Kreislera ve Vídni a za-
jistil si možnost vystoupit jako sólista 
s Vídeňskými fi lharmoniky. Spolupra-
cuje se Severočeskou fi lharmonií.

 Alena M. Kartáková z Krupky už půl 
století přináší prostřednictvím svých 
keramických fi gurek radost a pokoj. 
S její tvorbou se můžeme setkat i v li-
teratuře. Spolu s básnířkou a spiso-
vatelkou Alenou Melicharovou vyda-
ly publikace Okna a domovní zname-
ní a Český betlém pro děti i dospělé.

 PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., 
nastartovala Galerii v Zahradním do-
mě v Teplicích, kde vloni prezentova-
li svá díla význační umělci z regionu, 
ČR i ze zahraničí. Pod její záštitou byl 
spuštěn stovkou akcí nabitý program 
Teplice živě, který přispěl k rozšíře-
ní  bohaté nabídky kulturního života 
města.  

 Ing. arch. Petr Sedláček je pode-
psán jako autor pod řadou návrhů 
a studií. Na sklonku loňského roku 
byla zprovozněna jedna z nich  - no-
vé srdce teplických lázní Therma-
lium, které se stalo chloubou měs-
ta. Slouží jak pacientům, tak i ve-
řejnosti a o jeho návštěvu je veli-
ký zájem.  

 Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblast-
ního muzea a od 1. ledna letošního ro-
ku i galerie v Mostě. Právě za přípra-
vu a realizaci tohoto spojení za plného 
provozu si zaslouží ocenění Osobnost 
roku 2018 Ústeckého kraje v kategorii 
kultura. Vřele doporučujeme návštěvu.    

Sport

 Libuše Bruncvíková, Veslařský klub 
TJ Slavoj Litoměřice, se 11 x stala mist-

ryní světa v kategorii Masters na ski-
fu, dvojskifu, párové čtyřce i na os-

miveslici. Je mnohonásobnou 
mistryní ČR a třináctinásobnou 
vítězkou legendárního závo-
du Primátorské osmiveslice 
(Pražské primátorky).

 Jakub Hora, mladý útoč-
ník Fotbalového klubu Tepli-
ce. Po zranění, které ho hodně 
potrápilo, se vrátil do základní-

ho týmu žlutomodrých a je jeho 
oporou v nejvyšší fotbalové sou-

těži. Opět podává stabilní výkony. 

 Jakub Houška, BK Armex Děčín je 
přes své mládí již legenda děčínského 
basketbalu, propracoval se do reprezen-
tačního výběru ČR. Po konci profesionál-
ní kariéry zůstal v klubu jako trenér mlá-
deže a zároveň asistent u A-týmu. Hráč-
sky se vrátil do rodného Chomutova.

 Petr Doležal, SC 80 Chomutov, za-
kladatel klubu, jako trenér pomohl vy-
chovat 5 dospělých a 17 juniorských 
reprezentantů včetně mistryně Evro-
py a dvojnásobné vicemistryně světa 
Marcely Krauzové. I jeho zásluhou vy-
rostla v Chomutově nová loděnice. 

 MUDr. Miroslav Urban, zakladatel 
Hopman Teamu Žatec, jako praktický 
lékař dobře ví, jak dobré je sportovat. 
Pro veřejnost již řadu let organizuje 
ve městě a okolí běžecké závody (desít-
ka, půlmaraton, adventní běh) i soutě-
že v triatlonu, aquatlonu a duatlonu. 

Dobrý skutek

 nprap. Dita Dupalová z obvodního 
oddělení Policie ČR Krásná Lípa mimo 
svoji službu zachránila člověka. V čer-
venci 2018 na Křečanských slavnos-
tech došlo k zástavě srdeční činnosti 
jednoho z návštěvníků. Díky okamži-
té resuscitaci, masáži srdce a přivolá-
ní RZS z Rumburku, se podařilo zkola-
bovaného zachránit. Nemá žádné ná-
sledky a již se zapojil do běžného způ-
sobu života. 

 Elektrárna Ledvice Skupiny ČEZ 
otevřela vloni v dubnu pro veřejnost 
na jednom ze svých dvojčat proskle-
nou vyhlídku s přístupným ochozem 
ve výšce 144 metrů. Z nejvyšší roz-
hledny v ČR je překrásný výhled na 
České středohoří i Krušné hory. Turisty 
doprovází průvodce a vstup je zdarma. 

 Lions Club Teplice Ladies je součástí 
mezinárodního lionského hnutí. V roce 
2018 uspořádaly ženy ve svém volném 
čase několik projektů, například dvou-
denní charitativní bazar kabelek, které 
dohromady vynesly téměř 300 000 ko-
run a pomohly deseti postiženým dě-
tem a jejich rodinám z regionu. 

 Antonín Koška a Lukáš Názer, stráž-
níci Městské policie Dubí, dne 18. 11. 
2018 na základě oznámení, vyrazili do 
Nerudovy ulice, kde ležel v bezvědomí 
starší muž. Defi brilátor nezabral, pro-
to zahájili masáž srdce, které naskočilo. 
Přivolaná ZZS odvezla muže do nemoc-
nice, ošetřující lékař pak telefonicky po-
děkoval strážníkům za včasnou pomoc, 
která zachránila lidský život. 

 Karel Novák, žák Střední průmys-
lové školy v Ústí nad Labem, projevil 
duchapřítomnost, odvahu a s klidnou 
myslí zachránil život malému chlap-
ci při dopravní nehodě. Krvácejícímu 
hochovi poskytl první pomoc a zavo-
lal záchrannou službu. Záchranáři je-
ho profesionální přístup ocenili. 

LITOMĚŘICETEPLICE
TEPLICE
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AVIZO...

První chlapeček roku 2019 
v Libereckém kraji se na-
rodil až devatenáct 
minut po čtvrté ho-
dině ranní v Jilem-
nici. Jmenuje se Ja-
kub a spolu s ma-
minkou Kateřinou 
z Jablonce nad Ji-
zerou se těší dob-
rému zdraví. Obě 
děti jsou v rodinách 
prvorozenými.
„Všechno nejlepší do života, 

hodně štěstí a zdraví přeji z ce-
lého srdce jménem Liberec-

kého kraje a jménem 
svým první holčičce 

i prvnímu chlapeč-
kovi narozeným 
v našem kraji v ro-
ce 2019,“ gratulu-
je hejtman Mar-

tin Půta v přání 
u pamětního duká-

tu. Na rozdíl od mi-
nulých let, kdy první 

holčička a také chlapec na-

rození v daném roce v Libereckém 
kraji dostávali od hejtmana Marti-
na Půty zlatý řetízek s přívěskem se 
znamením kozoroha, letos dostali 
pamětní zlatý dukát k narození dítě-
te 2019 s rytým věnováním. „Příchod 
miminka na svět je vždy mimořádná 
událost,“ poznamenal hejtman. Ma-
minkám předal také tradičně dárko-
vý šek na 5000 korun a květiny. 
Mezi gratulanty 2. ledna nechyběli 
v obou městech také zástupci politic-
ké reprezentace, starostka České Lípy 
a statutární náměstkyně hejtmana Ji-
tka Volfová či místostarosta Jilemnice 
Vladimír Vinklář. Ondřej Kout, zástup-
ce hrádeckého výrobce hygienických 
potřeb Drylock v dárkovém balení pře-
dal oběma maminkám zásobu plenek 
na celý rok, tedy v symbolickém počtu 
2019 kusů.  (od dop.)

První se narodila holčička, druhý byl chlapec
První dítě v Libereckém kraji se na Nový rok narodilo v České 
Lípě. Malá Nina přišla na svět 1:42 po půlnoci. Drobná holčička vá-
žila 1850 gramů a měřila 41 cm. Ona i její maminka Veronika z ne-
daleké z obce Slunečná na Novoborsku jsou zdravé a v pořádku. 

HC Bílí tygři společně se stabilním generál-
ním partnerem, kterým je společnost 
SYNER, letos slaví již pětadvacáté výročí.

Za čtvrtstoletí se podařilo 
v Liberci vybudovat klub, kte-
rý do českého prostředí přenáší 
trendy světového hokeje a stá-
vá se vzorem pro další organi-
zace. Jako silný partner se sil-
nou vizí provázel liberecký 

hokejový klub 
z druhé ligy až na extraligový 
vrchol prezident klubu Petr Sy-
rovátko.  Jak šel čas, připome-
neme ve spolupráci s klubem 
v únorovém vydání novin 
METROPOL.

„Prostřednictvím Dotačního fondu chce 
Liberecký kraj podpořit projekty pro zlep-
šení životního prostředí v našem kraji,“ 
uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kra-
je pro rezort životního prostředí, ze-
mědělství a rozvoj venkova. Dotace 
jsou rozděleny do tematických oblas-
tí, přičemž v oblasti ochrany přírody 
a krajiny se jedná zejména o zakládá-
ní a ošetřování krajinářsky význam-
né zeleně, praktická opatření k ochra-
ně přírody, činnost záchranných stanic 

a útulků pro zvířata v nouzi i údržbu 
a obnovu drobných památek v krajině. 
V oblasti ekologické výchovy a osvěty 
mohou získat podporu zejména míst-
ní ekocentra, školy či informační stře-
diska. O dotaci lze žádat i na osvěto-
vou a publikační činnost či studentské 
práce s tematikou životního prostředí. 

Podporována bude i dlouhodobá prá-
ce s mládeží, jako je například činnost 
oddílů mladých ochránců přírody, my-
sliveckých, rybářských a včelařských 
kroužků. V souladu s plánem odpado-
vého hospodářství Libereckého kra-
je mohou obce, ale i neziskové orga-
nizace, fi rmy a drobní živnostníci zís-

kat dotace na vznik a provoz RE-USE 
center, bezobalových prodejen, opra-
váren, pořízení kompostérů či štěp-
kovačů a dalších aktivit podporujících 
předcházení vzniku odpadů v Liberec-
kém kraji.
Dotace budou poskytovány až do 70 % 
způsobilých výdajů projektu. Projek-

ty musí být dokončeny v termínu od 
1. 1. 2019 do 30. 9. 2020. „Příjem žá-
dostí bude od 1. do 28. února 2019. Návr-
hy projektů doporučuji konzultovat s pří-
slušnými pracovníky krajského úřadu, je-
jichž jména naleznete v programových vý-
zvách,“ doplnil Jiří Löffelmann. (od dop.)

Bližší informace k jednotlivým dotač-
ním programům jsou již nyní k dispo-
zici na dotačním webu kraje: 
www.dotace.kraj-lbc.cz

„Za obnovami památek bývají často vel-
mi silné životní příběhy jejich majitelů. 
V loňském roce jsme například ocenili 
obnovu budovy bývalé papírny v Hamru 
na Jezeře, jejíž majitel, pan Rudolf Krejčí, 
nechtěl nechat stavbu v dezolátním sta-
vu a řekl si, že je tak výjimečná, že ji mu-
sí zachránit. Obětoval tomu 20 let živo-
ta, všechny své dovolené, všechny peníze. 
Když mě papírnou provázel, s velkou po-
korou jsem si prohlížela každý kus zdi či 
podlahy. Takových příběhů máme v kra-
ji celou řadu,“ uvedla Květa Vinklátová, 
členka rady kraje pro kulturu, památ-

kovou péči a cestovní ruch Liberecké-
ho kraje. Podmínkou účasti v soutěži 
je dokončení obnovy nemovité kultur-
ní památky v kalendářním roce 2018. 
Další podmínkou je dodržení minimál-
ního vlastního podílu vlastníka na ob-
nově stavby ve výši 50 000 korun.
Zaslané přihlášky zhodnotí šestičlen-
ná odborná komise, kterou tvoří rad-
ní Libereckého kraje pověřená řízením 
rezortu kultury, památkové péče a ces-
tovního ruchu, dva zástupci odboru 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, ředitel Národního památkové-

ho ústavu, územní památkové správy 
na Sychrově, ředitel Národního památ-
kového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Liberci a předseda výbo-
ru cestovního ruchu, památkové péče 
a kultury. Komise hodnotí nejen kvali-
tu projektu obnovy, ale i kulturní vý-
znam památky.
Soutěž má letos jen jednu hlavní ka-
tegorii. Vloni porota udělila výjimečně 
ceny dvě. Ocenila obnovu všech vněj-
ších stěn papírny v Hamru na Jezeře 
a celkovou rekonstrukci Zámeckého 
areálu Navarov (na snímku). (od dop.)

Tyto peníze pokryjí požadavky jed-
notlivých resortů. Nejvíce fi nancí, 
a to konkrétně 224 510 000 korun, 
půjde opět do oblasti dopravy. Roz-
hodnutí rady ještě musí schválit za-
stupitelstvo Libereckého kraje.
„Částku vyšších daňových příjmů jsme 
mohli určit koncem roku 2018, kdy do-
šlo k jejich nejvýraznějšímu nárůstu. 
Staly se součástí výsledku hospodaře-
ní kraje za rok 2018. Jednotlivé rezorty 
Libereckého kraje jsem v prosinci z po-
zice statutární náměstkyně požádala 
o zpracování návrhu na uplatnění fi -
nančních požadavků. Tyto požadavky, 
jelikož byly vyšší zhruba o 210 milio-
nů, jsme pak museli snížit na odpoví-
dající částku 353 845 000 korun,“ uved-
la Jitka Volfová, statutární náměstky-
ně hejtmana pro resort ekonomiky, 
správy majetku a informatiky. „Fi-
nanční prostředky z vyšších daňových 
příjmů půjdou na investice do krajské-
ho majetku napříč všemi rezorty. In-
vestujeme zejména do oprav krajského 
majetku jak v dopravě, tak v sociální 
oblasti,“ dodal hejtman Martin Půta.
Největší fi nanční objem půjde stej-
ně jako loni do resortu dopravy, in-
vestic a veřejných zakázek. Celkem 
224 510 000 korun investuje re-
sort zejména na rekonstrukce silnic 
II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu 
a projektové dokumentace. Resort 
školství, mládeže, zaměstnanosti, tě-

lovýchovy a sportu získá 34 600 000 
korun. Tyto prostředky využije na-
příklad na částečnou rekonstrukci 
budovy liberecké Střední průmyslové 
školy textilní, opravu střechy Střed-
ní průmyslové školy strojní a elek-
trotechnické a Vyšší odborné školy 
v Liberci či na výstavbu obslužného 
objektu pro sportovce na Gymnáziu 
Dr. Randy v Jablonci nad Nisou.
Resort zdravotnictví přispěje 15 mili-
ony korun na podporu páteřních ne-
mocnic a 6 miliony na dostavbu a re-
konstrukci výjezdní základny letec-
ké záchranné služby. Částku ve výši 
19,065 milionů korun bude do dů-
ležitých oblastí investovat i resort 
sociálních věcí. Na nákup pozemků 
a výstavbu nových objektů v Nové 
Vsi a Vratislavicích nad Nisou pou-
žije 9,870 milionu korun. Investovat 
hodlá také do rekonstrukce Domova 
důchodců Velké Hamry, a to částkou 
4,450 milionu korun. Další peníze 
půjdou do oblasti ekonomiky, sprá-
vy majetku a informatiky, cestovní-
ho ruchu, památkové péče a kultu-
ry, například na modernizaci Divadla 
F. X. Šaldy. Další prostředky jsou ur-
čeny na projekt Chytrý region, uspo-
řádání soutěže Stavba roku a 200 ti-
síc korun z kanceláře hejtmana pů-
jde na podporu činnosti nejrozsáh-
lejší evropské databáze pamětníků 
Post Bellum. (od dop.)

Vlastníte kulturní památku?
Přihlaste ji do soutěže
Liberecký kraj | Kraj vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže Památka roku Libereckého kraje, jejímž zámě-
rem je upozornit občany na úspěšnou obnovu kulturních památek a poukázat na ojedinělé historické 
stavby v regionu. Do soutěže se mohou zájemci hlásit od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019. Vítězná památka ob-
drží pamětní desku k umístění na vítězném objektu a vlastník fi nanční odměnu ve výši 50 000 korun.

ub 

Kraj podpoří projekty na ochranu životního prostředí
Liberecký kraj | V průběhu února mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby 
žádat Liberecký kraj o dotace až do výše 150 tisíc korun na projekty z oblastí ochrany přírody, ekolo-
gické výchovy, dlouhodobé práce s mládeží a předcházení vzniku odpadů.

Za vyšší daňové příjmy se 
opravy dočkají další silnice
Liberecký kraj | Dosažené daňové příjmy za rok 2018 byly o téměř 
354 milionů vyšší, než byl předpoklad. Proto mimořádná schůze 
Rady Libereckého kraje odsouhlasila jejich zapojení do rozpoč-
tu na letošní rok.

Krajská vědecká
 knihovna v Liberci

20:00
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Plánujete s rodinou nebo přá-
teli lyžovačku? Pak je nejvyš-
ší čas. Lednové vánice možná 
komplikují dopravu, ale lyžař-
ské podmínky jsou naopak ide-
ální. Na sjezdovkách ve Svatém 
Petru i Medvědíně leží skoro 
metr sněhu a svahy jsou oproti 
minulým týdnům poloprázdné.

„V uplynulých dnech napadlo ve Špindlu 
skoro půl metru čerstvého prašanu. Dí-
ky stálým teplotám pod nulou tak má-
me nyní na sjezdovkách přibližně devade-
sát centimetrů zmrzlé sněhové pokrývky. 
Sjezdovky jsou oproti minulým týdnům 
poloprázdné. Podmínky jsou tak oprav-
du skvělé a ve Špindlu vládne opravdo-
vá zima,“ uvedl ředitel Skiareálu Špin-
dlerův Mlýn René Hroneš. Lyžaři ma-
jí k dispozici 27 kilometrů sjezdovek, 
běžecké tratě nebo třeba ledové kluzi-
ště v centru Špindlerova Mlýna. V pro-
vozu je již také večerní lyžování na nej-
lépe osvětlené sjezdovce v Čechách – 
na Hromovce. Ta je dlouhá 1540 met-
rů a k dispozici je i půjčovna lyžařského 

vybavení nebo aprés-ski bar. Pokud jste 
příznivci snowboardingu nebo si ne-
chcete nechat ujít zajímavou podíva-
nou, nezapomeňte na lednové akce Just 
Ride! A World Snowboard Day ve dnech 
19. a 20. ledna.
Cool JUST Ride je první ze série snow-
boardových happeningů, které le-
tos oslaví deset let. Těšit se můžete 
na snowboardové test centrum, výuku 

snowboardingu zdarma, závody ve fre-
estylu pro děti i dospělé, spoustu her 
a soutěží o ceny a bohatý doprovodný 
program. Na neděli 20. ledna pak připa-
dá Světový den snowboardingu. Ten ši-
roká veřejnost po celém světě oslavu-
je od roku 2006. Opět se můžete těšit 
na spoustu zábavy na prknech, soutěže, 
závody a zajímavý doprovodný program 
v snowparku Horní Mísečky. (od dop.)

„Chci apolitické rovnocenné partner-
ství mezi Prahou a Pekingem založené 
na kulturní výměně,“ říká o své vizi 
partnerství mezi oběma metropole-
mi primátor Zděnek Hřib. Smlouvu 
v její stávající podobě odhlasovala 
v minulém volebním období větši-
na zastupitelů ANO, ČSSD, ODS a ko-
munistů. Trojkoalice, TOP 09 a Piráti 
byli proti deklaraci od jejího samot-
ného počátku. O změně příslušného 
článku dohody mezi Prahou a Pekin-
gem bude Rada hlavního města Pra-
hy hlasovat během ledna. „Myslím 
si, že by smlouva neměla Číně podlé-
zat zmínkami o čínské vnitřní politi-
ce. Lidská práva jsou více než panda 
v zoo,“ uvádí dále pražský zastupitel 
a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Po-
kud Rada hl. m. Prahy návrh schvá-
lí, dostane primátor mandát jednat 
se zástupci Pekingu o úpravě doho-
dy s cílem problematický článek vy-
pustit. „Cílem je odmítnout politiku, 

která není v souladu s dlouhodobým 
zahraničně-politickým směřováním 
Česka, které bylo založeno především 
na úctě k lidským právům,“ myslí si 
předsedkyně klubu Pirátů Michae-
la Krausová, která na problematický 
postoj Česka vůči Číně upozorňova-
la už před dvěma lety během stát-
ní návštěvy prezidenta Si Ťin-pchin-
ga. „Schválení článku 3 v dohodě me-
zi Prahou a Pekingem před třemi lety 
bylo nestandardní, protože do smlou-
vy o spolupráci mezi hlavními městy 
politická deklarace nepatří. Nesouhla-
sím s tím, aby Praha takto dávala na-
jevo podporu autoritářského režimu, 
který v Číně panuje,“ popisuje praž-
ská radní Hana Kordová Marvanová.
Uzavírání mezinárodních smluv po-
dobného typu přitom není nic neob-
vyklého. Praha má v současné době 
uzavřené mezinárodní partnerství 
také s dalšími světovými metropole-
mi, jako je Berlín a Chicago. (od dop.)

„Chceme zvýšit zájem o studium praktických sester. Na tr-
hu je kvalifi kovaných pracovníků v tomto oboru vážný ne-
dostatek,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdra-
votnictví JUDr. Robert Bezděk. Podle radního pro oblast 
školství Prof. MUDr. Zdeňka Seidla je kraj zřizovatelem 
sedmi středních zdravotních škol. 
„Na nich bude obor praktická sestra zařazen do stipen-
dijního programu,“ uvedl Zdeněk Seidl. Připomněl 
také, že tento obor nahradí postupně stávající obor 

vzdělávání zdravotnický asistent, který bude poté, 
co stávající studenti absolvují střední školu, vyma-
zaný ze školského rejstříku. 
„Když studenti ukončí vzdělání, budou plnohodnotný-
mi zdravotnickými sestrami, nemusejí tedy absolvo-

vat další vzdělávání, respektive VOŠ anebo bakalář-
ské studium. Lze říci, že se svým způsobem vracíme 
do systému, který se v minulosti osvědčil,“ doplnil 
Zdeněk Seidl. (od dop.)

Bude víc praktických sester?

Metr prašanu a všechny 
sjezdovky v provozu

Praha chce jednat s Pekingem
Praha | Nová koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Pra-
hu chce upravit smlouvu o spolupráci mezi českou metropolí 
a Pekingem. Konkrétně chce koalice opravit článek 3 deklaru-
jící, že Praha v souladu s českou vládou nadále uznává politiku 
jedné Číny, stejně jako uznává Tchaj-wan nedílnou součástí čín-
ského území.

Středočeský kraj | K podporovaným oborům vzdělání v rámci strategie podpory odborného vzdělává-
ní ve Středočeském kraji přibude podle rozhodnutí radních obor praktická sestra.

 
Radost z jízdy
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Kraj vloni přilákal nejvíc turistů
A není divu, ač ve zbytku republiky ještě mnohde přetrvává myl-
ný fakt, že Ústecký kraj není nejvhodnější místo pro život, opak je 
pravdou. Prohlédněte si fotografi e a uznáte, že má domácím i hos-
tům co nabídnout. Proto mu také vloni v rámci ČR nejvíce naros-
tl počet jednodenních turistů. Můžete si zároveň udělat malý zna-
lostní testík, která místa fotografi e z archivu zachycují a kam se 
můžete, až dovolí počasí, s vypravit s rodinou na výlet.


