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Tradice setkání zemědělců
ve Stadicích dál pokračuje

Stadice – U národní kulturní památky Královské
pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích se o
víkendu opět setkali zemědělci a mladá zemědělská
i lesnická generace. Akce s bohatým programem a
staročeským jarmarkem bavila více než tisíc zá-
jemců, též rodiče s dětmi. Věnce a kytice k pomní-
ku položil hejtman Oldřich Bubeníček a další čle-
nové vedení kraje, agrární komory a obce Řehlovi-
ce. Tradiční akce není jen připomenutí pověsti o
Přemyslovi a kněžně Libuší. „Těší mě, že akci vyu-
žily jako šanci prezentovat své výsledky krajské
střední školy, které připravují budoucí zemědělce,
potravináře a lesníky. Přeji jim, ať pokračují v tra-
dici Přemysla Oráče,“ řekl hejtman Bubeníček. (dts)

U ORÁČE vyrostl v sobotu jarmark. Foto: Ústecký kraj
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ÚTULEK FEST ROZTANCOVAL STŘEKOV

HUDBA NA HRADĚ. Stovky příznivců hudby různých stylů si
v pátek i v sobotu nenechaly ujít na ústeckém hradě Střekov
benefiční hudební festival Útulek fest. A nechyběla ani
spousta další zábavy. Například dětská čítárna ústecké Se-
veročeské knihovny, stánky s občerstvením, stolní fotbálek,

lidé si mohli nechat udělat tetování. Byl tu také workshop
tance pražské afro reggae kapely Aneboafro s přáteli. Tan-
čila zpěvačka skupiny Mucha, zpěvák Aneboafro (na snímku)
a mnoho návštěvníků i dětí. Festival se opět povedl, přišlo
víc lidí než loni, přesně 522 platících. Foto: Deník/Radek Strnad

Lidé s roztroušenou sklerózou
mají při léčbě větší komfort
Zařízení, kde se léčí
pacienti z celého kraje,
je po rekonstrukci.

MARTIN KOŠŤÁL

Ústecký kraj – Asi nikdo
nechce být nemocný a už
vůbec ne trpět nevyléčitel-
nou roztroušenou sklerózou
(RS). Lidé, kteří se s ní léčí
v Teplicích, mají teď o důvod
víc k radosti. Tamější cent-
rum totiž prošlo rekon-
strukcí. Nová jsou okna,
podlahové krytiny a přibyly
dvě vyšetřovny, ordinace,
recepce a tělocvična.
„Instalována byla i klima-

tizace a celkově semístnosti
prosvětlily. Světlo je dobré
pro naši psychiku,“ pochva-
luje si modernizaci centra
předseda organizace Roska

Teplice Vladimír Frühauf,
který s RS žije už 32 let.
Nové uspořádání praco-

viště, které spadá pod Kraj-
skou zdravotní, odpovídá
trendůmnejmodernější
medicíny. Veškeré náklady
v hodnotě zhruba 3,7 milio-
nu korun hradilo z vlastních
zdrojů neurologické odděle-
ní. „I když tato akce nebyla
tolik finančně náročná, jde o
krok dopředu správným
směrem. Centrum pro léčbu
roztroušené sklerózy pod
vedením primářkyMarty
Vachovémá třináctiletou
tradici s nadregionální pů-
sobností,“ uvedl předseda
představenstva Krajské
zdravotní Jiří Novák.
Centrum pro diagnostiku a

léčbu demyelinizačních
onemocnění je nadregionál-
ní centrum pro léčbu roz-

troušené sklerózy při neuro-
logickém oddělení nemoc-
nice v Teplicích. Svou čin-
nost zahájilo 1. dubna 2005.
„V tuto chvíli je zde sledo-

váno přes 1500 nemocných
s diagnózou roztroušené
sklerózymozkomíšní, z
nichž je 1002 na vysoce
účinné biologické léčbě, dal-
ších 130 je léčeno novými
léky cestou klinických stu-
dií,“ uvedla primářkaMarta
Vachová. „Po revitalizaci
splňujeme podmínky výzvy
ministerstva zdravotnictví k
získání statutu centra vysoce
specializované péče. Nově
tak centrum disponuje pro-
story promonitorování ne-
mocných, prostory pro po-
dávání několikahodinových
infuzí a ambulantního pro-
vádění lumbálních punkcí,
chodbou pro vyšetření

chůze. Zdravotnické praco-
vištěmá prostory pro práci
psychologa, psychoterapeuta
a sociálního pracovníka, do-
šlo k rozšíření pracoviště fy-
zioterapie,“ dodala primářka.
V kraji trpí roztroušenou

sklerózou 1600 pacientů, což
je čtvrtý nejvyšší počet
v rámci krajů ČR.

nejvyšší
ČR.

nejvyšší
Díkymo-

derní léčbě se daří nemoc
zpomalit, ale ne zcela vyléčit.
RS je nejčastější neurologic-
ké onemocnění vedoucí
k trvalé invaliditě. Prvními
příznaky jsou například
ztráta zraku na jednom oku,
porucha vylučování, ztráta
hybnosti ruky, nohy nebo
poloviny těla. „Možnou pre-
vencí je vyvarovat se kouření
a udržovat dostatečnou hla-
dinu vitaminu D, zejména u
dětí a v období dospívání,“
sdělila primářka.

Andrej Babiš dnes navštíví předlické ghetto
Pokračování ze strany 1
„Hlavním tématem budou

plánované investice, přede-
vším pak do Centra přírodo-
vědných a technických obo-
rů. Univerzita i díky progra-
mu Re:start připravuje také
například výstavbu Fakulty
zdravotnických studií a re-
konstrukci Domu umění v
Ústí,” doplnila Dosedělová.
Největší mediální zájem

se očekává v souvislosti

s návštěvou členů vlády
v sociálně vyloučených lo-
kalitách v Předlicích a na
Střekově, kde se Babiš spolu
s ministry podívají do ob-
jektů souvisejících s výpla-
tou dávek na bydlení a po-
dezřením na tzv. obchod
s chudobou.
Na závěr vláda přijede do

Masarykovy nemocnice
v Ústí
Masarykovy
Ústí
Masarykovy

nad Labem, kde si
promluví se zdravotnickým

personálem. „Chceme otevřít
také téma chybějících lékařů
a sestřiček, ale také vybudo-
vání lékařské fakulty v Ústí

vybudo-
Ústí

vybudo-

nad Labem,” uvedl náměstek
hejtmana Martin Klika.
Tepličané doufají, že se

během zastávky ministři
zmíní o vzhledu nádražní
budovy. Ostatně ji uvidí při
příjezdu, než zvláštní vlak
zastaví na první koleji ná-
stupiště. Řadu

první
Řadu
první

let čeká ob-

jekt na rekonstrukci. Podle
zástupců majitele objektu,
kterým je Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC),

Správa
(SŽDC),

Správa
pří-

pravu rekonstrukce ztěžuje
velikost budovy a to, že je
pod památkovou ochranou.
„Není ani jasné, jak dlouho
bude rekonstrukce nádraží
trvat, protože ještě nemáme
přesný rozsah opravných
prací,“ uvedla mluvčí SŽDC

opravných
SŽDC

opravných

Kateřina Šubová.

Cesta domů v roce 1945
byla až strašidelná

Na Chuderovsko jsme přišli s rodinou
v říjnu 1945, to mi bylo deset let, vzpo-

míná Stanislava Kyslingerová. „Tatínek odcházel
z Kolína na výzvu vlády k osídlení pohraničí, každé
město tehdy mělo oblast, kam by z něj lidé měli jít,“
tvrdí. „Maminka říkala: Ale vybírej malou chaloupku,
aby tam byla škola, obchod a měla dvoreček. Tatínek
hledal, až to vše vážně našel v Lipové v říjnu 1945.
Dramatický mi pak připadal jen příjezd. Jednak jsme
v dobytčáku cestovaly tři rodiny dva dny, vůz s ná-
bytkem a věcmi nám zůstal v Neštěmicích a přijela
pro nás bryčka s koňmi. Už byla tma v pět hodin,
takže mi připadalo, že už je večer. Jeli jsme Ryjickým
údolím, kde byla tma, obrovské stromy z obou stran,
to pro mě bylo strašidelný. Dodnes obdivuju rodiče za
tu odvahu, protože jednomu bratrovi byly čtyři roky a
mladšímu dokonce rok a půl... Víte, ona naše ma-
minka byla úplná světice, že se do toho dala, že do
toho s námi šla,“ ráda vzpomíná obyvatelka Lipové.
Stanislava Kyslingerová (82), rodačka od

Kolína, přišla do Lipové v říjnu 1945.
S pamětníky z Chuderovska si celý týden

povídáme a vzpomínáme s nimi v rámci pro-
jektu Ústeckého
povídáme

Ústeckého
povídáme vzpomínáme

Ústeckého
vzpomínáme

deníku Jak jsme žili v Čes-
p
Čes-
p

koslovensku – ohlížíme se za lety 1918 až
1992 na Ústecku. Na straně 4 připomeneme
historické snímky Činoherního

připomeneme
Činoherního

připomeneme
studia, jeho

legendárních herců
snímky

herců
snímky

a také her.

Ve Starém krematoriu se rozloučíme:
Úterý 15. května
v 11 hodin, František Luňák, ročník
1941, Ústí n. L. Upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení

JakJak se žilo... v LipovéLipové
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Kontakt:  personální odd.: Jana Nováková, tel. +420 414 110 741, 
e-mail: personalni@nemzatec.cz www.nemzatec.cz

Nemocnice Žatec, o.p.s. přijme:
PRIMÁŘE ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
PRIMÁŘE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

POŽADUJEME: • občanskou a morální bezúhonnost 
• dostatečnou praxi v oboru • organizační a manažerské schopnosti

NABÍZÍME: • smluvní mzdu 1,5 mil. Kč ročně • náborový příspěvek 
300 000 Kč • podporu dalšího vzdělávání • závodní stravování 
• zaměstnanecké benefity • zajištění ubytování

Nástup dle dohody.


