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Kraj pomůže obcím s rozvojem i obnovou jejich majetku
Pro celkem 31 milionů korun
sáhne Ústecký kraj do svého
rozpočtu, aby přispěl obcím
na obnovu majetku. Obce
předkládaly k posouzení příslušné žádosti o peníze
a v srpnu se jimi zabývali krajští radní. Definitivní „ano”
však musí vybraným žádostem ještě říci počátkem září
zastupitelstvo.
„Žádosti si podalo celkem 79
obcí, a to ve finančním objemu
145,5 milionu korun. Při výběru žádostí jsme preferovali požadavky na reprodukci majetku, který slouží dětem, tedy
školy a školská zařízení a u žádostí o úhradu daně z přidané
hodnoty (DPH) požadavky
menších obcí. V případě DPH
jde o pomoc obcím, které získaly prostřednictvím kraje peníze
z Fondu solidarity Evropské
unie. Protože zásady tohoto
fondu neumožňují hradit u projektů z něj financovaných DPH
a my jsme si vědomi toho, že
mnoha povodní postiženým
obcím by to mohlo způsobit
vážné finanční problémy, rozhodli jsme se jim tímto způsobem pomoci. Celkem na daň
z přidané hodnoty půjde 2,7
milionu korun,” uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Pavel Tošovský.

Pavel Tošovský, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Při posuzování naopak nebyly podporovány požadavky
obcí o přípěvek na výstavbu
bytů, protože pro tyto účely
existují i jiné zdroje finančních
prostředků. Hodnotící komise
a rada rovněž přihlédly k již
rozděleným finančním prostředkům z jiných zdrojů (například z Fondu obnovy Ústeckého kraje, Fondu solidarity

Foto archiv KÚ
EU). Z posuzování musely být
také vyloučeny žádosti, které
nebyly v souladu s platnou metodikou na reprodukci, tedy
nové stavby, přístavby, demolice, zpracování plánovací dokumentace apod. Zastupitelstvo
projedná přidělení dotací na
své zářijové schůzi.
Poslední slovo budou mít
v září zastupitelé také ve věci

rozdělení finanční podpory
mezi projekty, na které obce
žádají dotace z programů regionálního rozvoje. „Snažili jsme
se rozhodování o těchto dotacích co nejvíce urychlit a celý
proces hodnocení projektů
jsme zkrátili na minimum. Celkem jsem doporučili rozdělit
více než 33 milionů korun,”
řekl náměstek hejtman Pavel
Tošovský.
„Ve velké míře kraj podpoří
například projekty cyklostezek, velký zájem byl o dotace
z Programu rozvoje obcí (projekty v tomto programu budou
spolufinancovány z prostředků
EU). Peníze tedy půjdou například na přípravu projektové dokumentace pro další úsek cyklostezky v Ústí nad Labem,
projekty cyklostezek na Nechranicku, Podbořansku či na
turistickou rozhledu Janov.
Mnoho žádostí se sešlo také
v rámci Program záchrany architektonického a kulturního
dědictví. Největší šance zde
měly turisticky zajímavé objekty. Peníze půjdou například na
rekonstrukci hradu Tolštejn,
opravu hradní zříceniny na
Opárně nebo ústeckou Větruši,” dodal P. Tošovský.
Během posuzování projektů
vyřadil odbor regionálního rozvoje – garant programů – pro
nesplnění základních podmínek 71 žádostí. „Úroveň jednot-

Představujeme Krajský úřad Ústeckého kraje
Všechny činnosti, které tento
odbor zajišťuje, patří do oblasti
výkonu přenesené působnosti
státní správy. Odbor se zabývá
především řídící, kontrolní
a metodickou činností vůči
obecním živnostenským úřadům v kraji, může příslušným
obecním živnostenským úřadům nařídit živnostenskou
kontrolu. Zajišťuje také eviden-

ci živností a vede živnostenský
rejstřík v působnosti svého
správního obvodu.

Krajský
živnostenský úřad
Do kompetence odboru patří
například dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy

a v případě jeho porušení ze
strany podnikatele může krajský živnostenský úřad uložit
pokutu.
Krajský živnostenský úřad je
odvolacím orgánem, rozhoduje o odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím obecních
živnostenských úřadů v Ústeckém kraji. V rámci své činnosti spolupracuje na úseku živ-

nostenského podnikání s příslušnými správními úřady,
v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje
živnostenské podnikání, dále
také s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy
a sdruženími.
Vedoucí odboru: Ing. Květoslava Milerová
Odbor má 11 pracovníků.

Kraj podpořil charitativní akci Hokejové hvězdy dětem

livých projektů byla sice různá,
ale mnoho jich bylo na velmi
dobré úrovni. Celkově je vidět,
že obce už mají s jejich přípravou určité zkušenosti. Je ale

potřeba uvědomit si, že až se
bude v budoucnu žádat o peníze Evropské unie, posuzování
projektů bude mnohem tvrdší,”
připomněl P. Tošovský.

Prvořadými problémemy jsou
mzdy a postavení učitelů
Každý začátek nového školního roku vnímám jako zahájení dalšího cyklu ve svém soukromém i pracovním životě.
Ani jako rodič jsem se nezbavil
pocitu, že 1. září prostě nese
nové povinnosti, úkoly a očekávání. Po letní pauze záhy dojde
na návrat k intenzivní práci
a pravidelnému režimu pro
děti, rodiče i celou učitelskou
veřejnost. Slovo pauza je však
ve vztahu ke školství velmi relativní. Práce v oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy je permanentní a neustává ani po
dobu letních prázdnin. Ať už je
to příprava a otvírání nových vzali, má k dokonalosti daleko.
učebních a maturitních oborů, Jsme postaveni před úkol vypořádat se s problémy přetrvávajíSlovo zastupitele
cími v tomto resortu mnoho let.
Za obzvláště palčivý a prvořadý
nebo nábor a přijímací řízení problém osobně považuji podo prvních ročníků středních stavení a mzdové zabezpečení
škol, který finišuje právě v let- učitelů. Velice si vážím práce
ním období.
všech pedagogických pracovníStejně jako v uplynulém ob- ků a v rámci svých omezených
dobí i v letošním školním roce možností se proto i během nonás čeká mnoho koncepční vého školního roku budu snažit
práce. Jejím cílem je, aby se udělat maximum pro zlepšení
vývoj ve školských zařízeních jejich situace. Vím, že i přesto,
zřizovaných krajem ubíral žá- že v posledních dvou až třech
doucím směrem, tedy ke zvyšo- letech k určitému mírnému
vání efektivity a kvality vzdělá- zlepšení po stránce finanční
vacího procesu. Bohužel stav, došlo, je stále co zlepšovat.
v jakém jsme od státu školství
Ing. Pavel Kouda (ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje
v Ústeckém kraji od státu pře-

Krajský úřad
Ústeckého kraje

upozorňuje
obce, že MMR vyhlásilo termín ukončení
podání žádostí obcí o poskytnutí dotací do
povodňových fondů obcí na opravy.
Poslední den, kdy mohou obce tyto žádosti
předat KÚ ÚK je 31. srpen 2003.

V příštím roce se kraj představí
v pěti zemích Evropy

V závěru charitativního utkání došlo i na slavnostní fotografování. Výtěžek celé akce, více než 750 tisíc korun, rozhodně za zdokumen tování stál...
Foto archiv KÚ ÚK
Charitativní akce Hokejové hvězdy dětem
podpořil Ústecký kraj celkovou částkou sto
tisíc korun. Záštitu nad ní převzal hejtman
Jiří Šulc, který byl také autorem myšlenky
uskutečnit takovou akci. „Těší mne, že se

najdou lidé s dobrým srdcem. Ať už jde o ty,
kdo tuto exhibici připravovali bez nároku na
odměnu, nebo o lidi, kteří koupí trička, vstupenky či samolepky podpořili dobrou věc,”
řekl J. Šulc. Výtěžek charitativního utkání

putoval do Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pro jeho onkologické oddělení. Dalšími pořadateli kromě
Ústeckého kraje byli město Ústí nad Labem,
klub HC Slovan Ústí, a.s., a Michal Hájek.

Včelaři dostanou příspěvek Obce mohou získat peníze
na komunitní plánování

Příspěvek pro léčebné ošetření včelstev napadených v Ústeckém kraji roztoči schválila
na svém posledním jednání
krajská rada. Kraj přispěje registrovaným včelařům sedmdesáti pěti korunami na jedno
včelstvo. Peníze budou poskytnuty prostřednictvím základních organizací Českého svazu
včelařů. Zároveň s tímto rozhodnutím rada také zadala odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu
zpracování koncepce stabilizace a rozvoje včelařství v Ústeckém kraji. „Hustota včelstev

v našem kraji je v současné
době nejnižší v celé ČR a další
snižování počtu včel by již
mohlo mít závažné důsledky
na kvalitu zemědělské produkce. Proto chceme pomoci,”
uvedl radní Ústeckého kraje
Vlastimil Doležal. Koncepce
stabilizace a rozvoje včelařství
na území Ústeckého kraje
bude mít za cíl zvýšení kvality
opylovací služby a související
zlepšení výnosů tradičních
produktů kraje. Měla by také
zastavit úbytek včelstev v kraji
a zajistit výrobu kvalitního
medu.

Ústecký kraj sice převzal od zaniklých okresních úřadů několik domovů důchodců, ale z dlouhodobého hlediska by měl
v této oblasti plnit především metodickou úlohu. Péče o seniory
v Ústeckém kraji, ať už se týká bydlení v malometrážních bytech
či domovech důchodců, lékařské péče nebo pečovatelské služby,
je především věcí obcí. Ty by měly mít připraveny takzvané komunitní plány, které mají problematiku péče o starší občany.
Pokud tyto komunitní plány obce zpracované nemají, je nejvyšší čas, aby se touto otázkou zabývaly. V současné době byl právě
Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášen dotační titul
Podpory procesu zavádění komunitního plánování a podpory
opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů,
a tak mají obce možnost získat k tomuto účelu i příslušné finanční prostředky.

Redakční rada: PhDr. Vlastimil Doležal, JUDr. Zděnek Lavička, PaedDr. Marie Tomčová, Mgr. Romana Konečná.
Stránku připravilo oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Kontakt: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, telefon 475 657 111, fax 475 200 245
Podatelna elektronické pošty urad@kr-ustecky.cz

Ústecký kraj se bude v příštím roce prezentovat na šesti
zahraničních veletrzích cestovního ruchu (Vacantie Utrecht,
CMT Stuttgart, BIT Miláno, Vacances Brusel, Tour Salon Poznaň a TUC Lipsko). Tento rozsah prezentace schválili krajští
radní, neboť kvalitní propagace
kraje je jednou z podmínek rozvoje cestovního ruchu. „Zahraniční turisté zájem mají, dokonce možná větší než ti tuzemští.
Nejsou totiž tak ovlivněni přežívajícím míněním o zdevastovaném kraji. Máme co nabídnout a jak zahraniční návštěvníci, tak ti z jiných koutů re-

publiky jsou velmi často překvapeni množstvím a krásou
historických památek a přírodních zajímavostí,” říká náměstek hejtmana Pavel Tošovský.
Ke společné účasti na veletrzích kraj vyzve také města
a obce, zájem spoluvystavovat
zatím vyjádřila města Chomutov a Louny. Za prezentaci na
všech zmíněných veletrzích zaplatí kraj asi půl milionu korun,
neboť na nákladech se částečně
podílejí také Česká centrála cestovního ruchu, Svaz cestovního ruchu Deliteus a města,
která budou vystavovat společně s krajem.

Státní fond přispěje na rozvoj
dopravy v kraji
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se bude významně podílet na dvou projektech plánovaných Ústeckým
krajem, a to z 80 % nákladů na
„Eurotramu, studii proveditelnosti” a „Diagnostice silnic II.
a III. tříd poškozených povodněmi”. Maximální příspěvek na
Eurotram je 440 tisíc korun, na
projekt diagnostiky silnic SDFI
vyčlenil maximálně 768 tisíc
korun. Oba projekty představitelé Ústeckého kraje řadí mezi
velmi významné pro budoucí
rozvoj území. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav
Foldyna vysvětluje: „Eurotram

je projekt regionální kolejové
dopravy, který spojí všechny
důležité průmyslové zóny na
Mostecku, Chomutovsku a Litvínovsku, včetně naší největší,
žateckého Trianglu. Studie proveditelnosti je pro rozjezd tohoto projektu nezbytná. Také projekt diagnostikování stavu silnic II. a III. třídy v majetku
kraje je velmi důležitý. Fond
kraji poskytl na opravy těchto
komunikací po loňských povodních bezmála 130 milionů
korun a zároveň vyplácí příspěvky na jejich údržbu. Je zřejmé, že chce podrobně znát jejich stav stejně tak jako my.”
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Krajští politici v sedlech
Že to Ústecký kraj myslí
s rozvojem cykloturistiky a cestovního ruchu vážně, dokázali
krajští politici v minulých dvou
týdnech hned dvakrát. Vedle
toho, že těmto oblastem věnují
pozornost například při rozdělování dotací ze krajských rozvojových programů a podpořili
stavbu několika cyklostezek,
sedli někteří z nich na kolo
a propagovali cyklistku takříkajíc aktivně.
Hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc jel pětadvacetikilometrovou trasu z Loun přes Postoloprty do Žatce. Zúčastnil se
totiž celorepublikové štafetové
jízdy Krásná země. Cílem akce,
kterou pořádá Česká centrála
cestovního ruchu, je motivovat
domácí turisty ke trávení dovolené v České republice a podnítit zájem podnikatelů a místní
samosprávy o cestovní ruch,
který je velkou šancí na ekonomické oživení. Na setkání s novináři před startem řekl, že to je
přívětivá trasa, kdy stihne ještě
obdivovat krásnou krajinu
kolem. „Ústecký kraj není
černý ani špinavý, ostudný
a zdevastovaný kout. Máme
svým návštěvníkům co nabídnout. Při srovnání s ostatními
regiony nebo se zahraniční dovolenou suverénně obstojí co
do počtu krás a turistických lákadel a mnohé z nich i předčí,”
dodal.
„Musím říct, že pro mne
osobně jako pro velkého příznivce cyklistiky je velmi přitažlivá i forma, kterou mohu vyjádřit této akci podporu (a tak
trochu mě mrzí, že nemohu na
měsíc odložit všední starosti
a absolvovat celých 1500 kilometrů po naší vlasti). Myslím,
že snaha organizátorů této akce
představit občanům naši zemi

jako místo, kde mohou trávit
svou dovolenou, je více než
prospěšná. Často ani nevíme,
kolik zajímavostí a krás máme
takříkaje za humny,” řekl hejtman Ústeckého kraje závěrem.
Rozvoj cykloturistiky podpořil
i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský, který
sedl na kolo při slavnostním
otevření nového úseku cyklostezky v Ústí nad Labem. Tato
část cyklostezky navazuje u ústeckého Mariánského mostu na
dosavadní trasu Libochovany –

Střekov a prodlužuje ji do Svádova. Cyklostezka by měla
v budoucnu být součástí transevropské cyklistické magistrály, která povede z Hamburku
přes Drážďany, Děčín, Ústí nad
Labem a Litoměřice až do
Prahy. „Ústecký kraj má na rozvoji cykloturistiky zájem a počítá s ním i ve svých rozvojových programech. Byl bych rád,
kdyby se v budoucnu podařilo
jednotlivé cyklostezky spojit
v ucelenou síť,” dodal Pavel Tošovský.

Náměstek hejtmana Pavel Tošovský i ostatní účastníci slavnostního otevření nové části cyklostezky ji
osobně vyzkoušeli.
Foto archiv KÚ ÚK

Nepřehlédněte na www.kr–ustecky.cz
Internetové stránky Ústeckého kraje změnily během prázdnin svou tvář. Nová je jak gra fická podoba webu, tak i jeho vnitřní členění. Nové stránky jsou přehlednější, umožní návštěvníkovi rychle najít požadované informace. Web je proto tématicky dělen na pět hlav ních uživatelských profilů – informace pro občany, novináře, investory, turisty a obce.
Nově se na webu Ústeckého kraje objevila například anketa, k mnoha tématům je možná
i diskuse. V samostatné sekci nově najdete také informace o dotacích a grantech, které kraj
vypisuje.

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc urazil v rámci štafetové jízdy Krásná země pětadvacetikilometrovou trasu z Loun přes Postoloprty do
Žatce.
Foto archiv KÚ ÚK

Navrhněte priority rozvoje kraje
Na jaké problémy by se měl v příštím roce soustředit Ústecký kraj, jaké priority by měly figurovat v jeho rozpočtu? Tuto otázku se radní Ústeckého kraje na své poslední schůzi rozhodli položit
veřejnosti. „Požádáme občany tohoto kraje o spolupráci – právě jich se naše práce bezprostředně
dotýká. Rozhodně nechceme rozhodovat od stolu, proto si myslím, že bychom měli vyslyšet návrhy občanů tohoto kraje například prostřednictvím veřejné ankety. Názory, které získáme, vezmeme v úvahu při sestavování rozpočtu kraje na příští rok,” říká členka Rady Ústeckého kraje Hana
Lukáčová (ODS). Dodala, že to, co občané očekávají od svých zástupců v krajské samosprávě,
mohly významně ovlivnit například loňské ničivé povodně, rostoucí nezaměstnanost, špatné dopravní spojení či obavy z očekávaného vstupu do Evropské unie. „Nechceme podceňovat podmínky k životu, které tento kraj nabízí. Proto jsme se rozhodli dát slovo veřejnosti. Pak bude rámec budoucího rozpočtu mnohem konkrétnější a umožní nám nasměrovat finance do oblastí, kde občané cítí největší problémy,” přibližuje cíl veřejné ankety H. Lukáčová.

Podle názoru radních Ústeckého kraje by mohl žebříček priorit vypadat takto:
1. Podpora aktivní politiky zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních příležitostí (revitalizace venkova, rozvoj malých obcí, různé formy zón, investice do rozvoje cestovního ruchu)
2. Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury (modernizace silniční sítě na území Ústeckého kraje napojením na dálniční tahy, rychlostní komunikace a hraniční přechody, pokračování realizace Integrovaného dopravního systému kraje)
3. Příprava využívání Fondu soudržnosti a strukturálních fondů EU (stanovení priorit využití
fondů EU – příprava dokumentů, zajištění spolufinancování projektů ve fondů EU)
4. Podpora rozvoje cestovního ruchu (rozvoj cestovního ruchu – intenzivní propagace kraje,
publikační a ediční činnost knihoven, muzeí, galerií a další aktivity, program záchrany architektonického a kulturního dědictví kraje, obnova nemovitých kulturních památek a podpora vlastníků
všech těchto památek, rozvoj informačních center v kraji, propagace Ústeckého kraje, nové propagační materiály, účast na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, implementace Programu rozvoje Ústeckého kraje)
5. Ekonomický rozvoj, lidské zdroje a vzdělávání (zaměření dle prováděcího plánu Programu
rozvoje Ústeckého kraje 2003 – 2006 na priority „Ekonomický rozvoj a Lidské zdroje”)
6. Podpora v oblasti životního prostředí a zemědělství
(zajištění zákonné péče o zvláště chráněná území – zajištění spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, zahájení prací na zemědělských koncepcích, zahájení prací na Plánu rozvoje lesů,
program opatření proti povodňovým sesuvům, zahájení
grantového schématu programu ekologické výchovy
1 2 3 4 5 6
a vzdělávání, realizace programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů).
Odpověď, se kterou souhlasíte,
zaškrtněte a kupón zašlete
Veřejná diskuse probíhá na www.kr-ustecky.cz, využít
na adresu:
můžete i náš dnešní anketní lístek. Stačí označit čísla tří nejKrajský úřad Ústeckého kraje
důležitější okruhů na kuponu a vystřižený nám ho zaslat do
oddělení ISV
31. srpna 2003 na uvedenou adresu nebo využít elektronicVelká Hradební 3118/48
kou adresu konecna.r@kr-ustecky.cz. Pokud máte jinou
400 02 Ústí nad Labem
představu o prioritách, uvítáme, když nám ji sdělíte.

Kupón

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Foto archiv KÚ ÚK

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
Spolu s dalšími organizacemi
z oblasti kultury převzal Ústecký kraj od zaniklých okresních
úřadů také Severočeskou hvězdárnu a planetárium v Teplicích. Hlavním úkolem, které
plní, je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii
a příbuznými přírodními a technickými vědami. Kromě toho se
také podílí na provádění odborné a výzkumné činnosti v těchto oborech. Velmi důležitou
složkou činnosti je spolupráce
se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Teplická hvězdárna tedy
nepatří mezi špičková vědecká
zařízení, pověřená astronomickým výzkumem. Není k tomu
vybavena přístrojově ani personálně. Umožňuje však, především laické veřejnosti, přímé
pozorování vesmírných těles
a objektů.
Navštívíte-li tedy hvězdárnu
za jasného dne, můžete tak dalekohledem pozorovat například povrch Slunce, takzvanou
sluneční fotosféru. Během večerního pozorování pak mohou
návštěvníci spatřit celou řadu
objektů. Pro veřejnost je asi
nejatraktivnějším Měsíc. Působivými objekty v dalekohledu
jsou také planety sluneční sou-

Jaké by měly být
priority rozvoje kraje?

Za kvalitní stravu v nemocnicích si lidé ochotně připlatí

Foto archiv KÚ ÚK
stavy. Zvláště pak srpek Venuše, Saturn se svými prstenci
nebo planeta Jupiter s tmavými
pásy na povrchu a se čtyřmi
nejjasnějšími měsíci. Velmi
pěknými objekty, které mohou
návštěvníci spatřit, jsou také
některé dvojhvězdy, mlhoviny,
otevřené i kulové hvězdokupy,
ale také velmi vzdálené galaxie.
Teplická hvězdárna je přístupná veřejnosti pravidelně po
celý rok bez ohledu na počasí
v srpnu každou sobotu od
13:00 do 18:00 hodin a od 22:00

do 23:00 hodin. Otvírací doba
se mění v závislosti na roční
době. Planetárium na veřejnosti přístupné také celoročně, a to
ve středu a v neděli od 19.00
hodin. V neděli od 14.00 hodin
jsou pak pro nejmenší návštěvníky připraveny pohádky.
Kromě toho hvězdárna a planetárium Teplice pořádá pro veřejnost mimořádné akce, například pozorování zatmění Slunce či Měsíce, jasných komet
nebo jiných zajímavých nebeských úkazů.

V minulém čísle krajských novin jsme se vás
ptali, zda jste ochotni platit při pobytu v nemocnici za stravu. Podle velkého počtu došlých
anketních lístků usuzujeme, že téma zdraví
a péče o něj vám rozhodně není lhostejné. Z ankety vyplynulo, že v drtivé většině si rádi za
stravu v nemocnici připlatíte. Například František Švandrlík z Chomutova nám napsal: „Návrh
na placení stravy při pobytu v nemocnici jsem
dával před lety Ministerstvu zdravotnictví. Zůstal však bez odezvy. Nějaký ten takto vybraný
milionek by byl přínosem do našeho hospodářství.” Většina těch, kteří by s placením za stravu v nemocnicích souhlasili, se ale shodla na
tom, že při zavedení poplatků by se měla zvýšit
kvalita nemocniční stravy a při určování výše
denní taxy by měli být zohledněni důchodci.
Ti z vás, kteří byli proti, nejčastěji argumentovali podobně jako Anna Krátká z Ústí nad
Labem: „Celý život jsem na zdravotnictví přispívala z daní. Nevím, proč bych teď, v důchodu, měla tedy ještě na jídlo v nemocnici připlácet.”

Na drobnou pozornost od nás se může těšit
Věra Tomíčková z Litvínova, které přálo štěstí při
losování (o výhru se přihlašte na tel. 475 657 754
nebo e-mailu konecna@kr-ustecky.cz).

Jste ochotni připlatit si za kvalitní
stravu v nemocnicích?
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