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Avízo – Krajská zdravotní podporuje ústecký Strážný dub v anketě Strom roku 2017 
datum vzniku: 16. 8. 2017/zveřejněno: 17:00 hodin 
 
V celorepublikovém finále ankety Strom roku 2017 již několik týdnů bojuje o nejlepší umístění Strážný dub u 
budovy generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s., a sídla ústecké Masarykovy nemocnice. Památný 
strom soutěží pod číslem 10 a kromě dárcovské SMS lze pro něj hlasovat vyplněním podpisového archu.  
Krajská zdravotní, a. s., jako hlavní partner nominovaného ústeckého dubu, nechala umístit podpisové archy 
na podatelnách všech svých nemocnic a na vybraných místech v ústecké Masarykově nemocnici.   
 
Přehled sběrných míst podpisů: 
Podatelny nemocnic Krajské zdravotní, a. s.:  
 

 Nemocnice Děčín, o. z. – budova „B“ 
 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - budova „R“ 
 Nemocnice Teplice, o. z. – budova „H“  
 Nemocnice Most, o. z. – budova „A“  
 Nemocnice Chomutov, o. z. – budova „B“  

 
Vybraná místa Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: 
 

 Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s., a zdravotnické potřeby – budova „L“ 
 Příjmová recepce ambulantních pacientů – budova „B“, 3. podlaží 
 Příjmová recepce pacientů příchozích k hospitalizaci – budova „A“  
 Informace a platebním místo dětského pavilonu – spojovací chodba mezi budovami „D1“ a „D2“  
 Oddělení následné péče v Ryjicích – budova vedení zdravotnického pracoviště 

 
Podepsání archu je zdarma, kdy hlasovat mohou dospělí i děti, každý však pouze jednou. Cena jednoho 
podpisového archu je 60 Kč, přičemž poplatek za vyplněný arch uhradí statutární město Ústí nad Labem, 
které Strážný dub do ankety nominovalo. Výtěžek bude využit na ošetření památných a významných stromů 
v okrese Ústí nad Labem, případně k jejich propagaci. Vítězný strom bude navíc ošetřen zdarma. 
 
Při hlasování pomocí dárcovské SMS zprávy na telefonní číslo 87 777 je třeba do textu zprávy napsat „DMS 
STROM10 60“. Každá osoba může poslat neomezený počet DMS, za každou DMS získá strom 2 hlasy. Cena 
dárcovské SMS je 60 Kč, z toho 59 Kč půjde také na ochranu stromů v místě, kde finalista roste. Hlasování 
vyplněním podpisového archu i odesláním dárcovské SMS probíhá do 15. září 2017. 
 
Statutární město Ústí nad Labem pořádá v neděli 20. srpna 2017 od 10.00 hodin pětikilometrovou procházku 
po ústeckých památných stromech. Sraz účastníků je v 10.00 hodin u ústeckých břestovců ve Smetanových 
sadech naproti Muzeu města Ústí nad Labem. 
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