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Auto začalo v Chodově hořet na
zahradě mezi dvěma domy

Chodov – Na zahradě mezi dvěma rodinnými domy
v Chodově hořelo zaparkované osobní auto. To do-
slova lehlo popelem. „Hasiči byli na místě do osmi
minut od nahlášení na tísňovou linku, v tu dobu již
oheň zasáhl téměř celé vozidlo. Na likvidaci požáru
použili hasiči vysokotlaký vodní proud. Celý zásah
museli provést v dýchací technice. Po uhašení auta
hasiči provedli důkladný průzkum okolí. Oheň se
naštěstí nerozšířil na okolo stojící domy. Výše ško-
dy je odhadnuta na 50 tisíc korun. Příčinou je
podle vyšetřovatele požárů technická závada na
elektroinstalaci vozu,“ sdělil mluvčí krajských hasi-
čů Martin Kasal. (jid)
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Rodičky chtějí mít soukromí

Sokolov – Velká poptávka
po soukromí a možnosti být
s rodinou. To byl jeden z
důvodů, proč se v sokolovské
nemocnici začalo v těchto
dnech modernizovat
gynekologicko-porodnické
oddělení. Doposud podobný
nadstandard na oddělení
chyběl. Rekonstrukce přine-
se matkám po porodu i je-
jich dětem komplexní péči.
Stavba za 16 milionů bude
spolufinancována z dotace.
Zahájena byla včera a potrvá
do konce srpna letošního
roku.
Přespat se svým naroze-

ným potomkem spolu s ro-
dičkou na jednom pokoji. To
bylo doposud v sokolovské
nemocnici nemožné. Na
šestinedělí byl pouze jeden

pokoj, kde bylo jednolůžko.
„Vítáme, že se po rekon-
strukci porodních sálů po-
kračuje v modernizaci
gynekologicko- porodnické-
ho oddělení také na šesti-
nedělí. Maminky se u nás
konečně dočkají nadstan-
dardních pokojů, které jim
po porodu zaručí více sou-
kromí. Součástí šestinedělí
bude i novorozenecké od-
dělení, které zajišťuje kom-
plexní péči o novorozence,“
řekla vrchní sestra tohoto
oddělení Jan Pšeničková.
„Kraj vyčlenil na rekon-
strukci 7 milionů, zbylých
9 činí dotace. Investujeme
do nemocnice, která je na-
ším majetkem a má jej pro-
najatý Nemos Sokolov,“ řekl
krajský radní Jan Bureš.(roc)

REKONSTRUKCE gyn.- porodnickéhooddělení. Foto: Deník / (roc)

Studentky pořádají benefiční
koncert. Výtěžek získá Sokolík

Sokolov–BenefičníkoncertproDOZP Sokolíkpři-
pravujínasobotu22.dubna studentky4.ročníku
StředníškolypedagogickéKarlovyVaryAndrea
MertlováaBarboraChalupná.„Studujemesociální
obor.Náplnínašímaturityjeipraktickáčástamysi
vybralyzorganizováníbenefičníhokoncertu,“přiblí-
žilaAndreaMertlová.Návštěvnícisemohoutěšitna
bohatýprogram,seznámíseschodemSokolíku,čeká
jetanečnívystoupení,GrooveTown,Pokáčaukázky
canisterapie.„Mámepřipravenouibohatoutombolu,“
prozradilaMertlová.Vtébudebezesporulákadlem
hlavnícena,wellness pobytprodvěosobyvČeském
ráji.Mezicenamiseobjevíivěci, teréstudentkytvořily
společněsklientyvrámciprůběžnéasouvislépraxe.
„Koncertjsmezačalypřipravovatodledna.Sháněly
jsmesponzorynavěcnéafinančnídary.Bylototěžší,
nežjsmesimyslely,alezadařilose.Sehnalyjsmedo-
statekpeněznaorganizaciaidostatekvěcídotombo-
ly,“uvedla.Naakcibudoupřítomniisamiklientize
Sokolíkuspracovníkyasesvýmirodiči. „Proklienty
mámepřipravenymenšíbalíčky,“doplnilastudentka.
KoncertsekonávMěstskémdivadleSokolovod18ho-
din.Celývýtěžekbudepoužitnaakceavýletyklientů
Sokolíku.Vstupenkyjsoukdostání vMDK. (žip)

Lidé zapomněli, co mohou v lázních zažít
Klady a zápory lázeňské
zóny? Ze setkání vzešla tři
jasná řešení

ZDENĚK HNÍZDIL

Karlovy Vary – Jak oživit
dění v lázeňské zóně města
Karlovy Vary a získat co
nejširší pohled na její mož-
nosti. To bylo tématem se-
tkání iniciativy Vzbuďme
Vary a asi tří desítek hostů
z řad vedení města, majitelů
galerií, umělců, karlovar-
ských hoteliérů, neziskovek,
pedagogů a dalších organi-
zátorů kulturních akcí. Nad
tématem se sešli v galerii
Becherova vila, a i když v
průběhu padaly různé ná-
zory, nakonec se shodli na
třech zásadních bodech, a
to spojit své síly a pořádat
kulturní a volnočasové ak-
tivity společně, přitáhnout a
udržet ve městě mladou a
kreativní krev a připome-
nout hlavně samotným
Karlovarákům, co je na lá-
zeňské zóně jedinečné a co
všechno se tu dá zažít.
Například Jan Samec,

malíř a ředitel karlovarské
Galerie umění, vidí jako je-
den z problémů zóny nedo-
statek služeb a špatné par-
kování. Zejména druhému
jmenovanému nedostatku

oponoval Lukáš Květoň ze
spolku Žijeme
oponoval

Žijeme
oponoval

Tuhnice.
„Lázeňskou zónu vní-

mám jako centrum. Tím, že
tam není provoz, je celá
bezpečným prostorem, kam
je vhodné zajít s rodinou.
Sami obyvatelé města si pak
nastavují mantinely a myslí
si, že je celá jen pro turisty,
a neumí si ji užít. Přitom

jsou tam unikátní prameny,
galerie a kouzelné vyhlídky.“
Následně navrhl třeba

zónu osadit cedulemi s ná-
pisy „Lehněte si do trávy“,
„Zahrajte si pétanque“ a
podobně, aby si lidé uvědo-
mili, že lázně neznamenají
jen sérii omezení a zákazů.
Nikdo z přítomných ne-

zapomněl poukázat na es-

tetičnost a historický vý-
znam centra, ale například
Radek Stehlík, ředitel Gale-
rie skla Minea, poukázal na
cizojazyčné nápisy a cedule.
„Šlo
cizojazyčné
„Šlo
cizojazyčné

by to celé vyřešit do-
poručující vyhláškou,“ do-
dal.
Jako další neduh lázeňské

zóny byl zmíněn nízký po-
čet stálých obyvatel části a
drahota. „Bylo by vhodné se
na oživení prostoru podílet
společně, a to i s podnika-
teli. Také oni by měli vyví-
jet, třeba mimo hlavní se-
zonu, aktivity na přitáhnutí
obyvatel města. Mluvím
například o různých slevách
nebo akcích během spole-
čenských událostí, jako to
funguje například v Brně,“
doplnil karlovarský kronikář
Jan Prudík.
V závěru setkání bylo

všem jasné, že nic nejde
vyřešit jednoduše a ihned.
Příjemné ale bylo sledovat
setkání protichůdných ná-
zorů a charakterů nad stej-
nou problematikou. Jedno
ale zaznělo jasně, lázně jsou
místem klidu a odpočinku a
také kulturní a sportovní
akce je třeba volit s určitou
mírou obezřetnosti. Jako
další věc padla, že na ožive-
ní prostoru si nesou díl
všichni, a to i občané města.

JEDNOU zmožností, jak zónuoživit, je propojení všech hráčů na
poli jejího společenského života. Na snímkudiskutuje umělec a ře-
ditel Galerie umění JanSamec. Foto: Deník/ Zdeněk Hnízdil

Chebská radnice je stále bez starosty...
Dokončení ze str. 1

Současní dva místosta-
rostové, kteří nyní chebskou
radnici vedou, nemohou
pořádně dopředu plánovat
některé akce. „Nemůžeme
se věnovat dlouhodobějším
projektům, protože nevíme,
jaká bude vláda například za
měsíc,“ poznamenal Pavel
Hojda.
Práci, které se v minulém

volebním období věnovali
čtyři lidé a v současnosti tři
lidé, musejí zvládnout oba
místostarostové. „Abychom
zajistili stoprocentní chod
chebské radnice, je tak ča-
sově velmi náročné,“ řekl
Pavel Hojda. Současná situ-
ace ochromuje nejen vedení
chebské radnice, ale i sekre-

tariát, kde musejí rozdělovat
a přesouvat některé oficiální
návštěvy, které byly předem
naplánované. Starostu ne-
má město od 9. března,
kdy byl odvolán. Ve
středu 5. dubna
navíc hnutí
ANO vypově-
dělo koaliční
smlouvu ČSSD
a KSČM.
Tento krok

hnutí zdůvod-
nilo například
tím, že je prý ko-
aliční partneři ne-
brali příliš vážně, protože
nechtěli řešit „problém
ČSSD,“ dalším důvodem byla
„zásadně špatná práce na
úseku městských investic,
které nespadají do gesce

ANO“, nebo třeba „neakcep-
tovatelné návrhy kandidátů
na starostu města ze strany
ČSSD“. A co bude nyní ná-

sledovat? „Máme v plá-
nu jednání, která by
mohla vést ke
zdárnému kon-
ci,“ řekl mís-
tostarosta
Zdeněk Hrkal.
Konkrétnější
však být ne-
chtěl. Uvedl
jen, že jednají
také s opozicí. K

dalšímu vývoji se
nechtěli vyjadřovat ani

další oslovení zastupitelé.
Všichni shodně odpovídali,
že momentálně není jasné
vůbec nic a je třeba počkat
na výsledky dalších jednání.

Cheb má 30 zastupitelů a
usedli zde zástupci VPM-
Alternativy (6 mandátů),
ČSSD
Alternativy
ČSSD
Alternativy

(5 mandátů), ANO
(5 mandátů), KSČM (5 man-
dátů), ODS (4 mandáty), Ko-
alice pro Cheb (3 mandáty)
a Strany svobodných občanů
(2 mandáty). Přichází tak v
úvahu například koalice
VPM-Alternativa, ANO, Koa-
lice pro Cheb a Strany svo-
bodných občanů. Ti dají do-
hromady celkem 16 hlasů,
což je těsná nadpoloviční
většina. ODS dosud vyjadřo-
vala tichou podporu dosa-
vadní koalici. Pokud mís-
tostarosta nesvolá mimo-
řádné zasedání zastupitelů,
bude se o novém starostovi
hlasovat na rokování až
25. května. (bur, sim)

Opozice spolu
s koaličním
hnutím ANO
odvolala Petra
Navrátila kvůli
ztrátě důvěry.

Tyfloservis je šance pro nevidomé ...
Dokončení ze str. 1

„Učí se různé trasy, neje-
nom doma, ale hlavně ven-
ku. Absolvují ho i ti, u kte-
rých je špatná prognóza a ví
se, že se zrak bude zhoršo-
vat,“ objasnila Petra Marko-
vá, vedoucí karlovarského
Tyfloservisu.
Jednou z registrovaných

služeb je rehabilitace zraku.
Ta je určená pro slabozraké,
jimž se pracovnice snaží vy-
brat tu nejvhodnější po-
můcku, tak aby mohli co
nejvíce využít zbylý zrakový
potenciál. Nevidomí pak vy-
užívají službu sociální reha-
bilitace. „V rámci ní nabízí-
me výběr vhodných pomů-
cek. Pomůžeme ji vybrat a
člověk si pak o ni musí za-
žádat na úřadu práce,“ vy-
světlila vedoucí. V Tyfloser-
visu ho naučí s pomůckou
pracovat, jde o různé ozvu-
čené mobily, diktafony, ho-
dinky nebo třeba indikátory

barev. Vyzkoušet si tu mo-
hou ale i různé hry, pexeso
pro uši či Qardo, jakési
kvarteto.
Služby Tyfloservisu jsou

však mnohem rozmanitější.
„Nabízíme kurz psaní na
klávesnici všemi deseti, čte-
ní a psaní Braillova písma,
nácvik vlastnoručního pod-
pisu. Klienti se u nás v rámci
ambulantní péče naučí se-

beobsluhu, aby si dokázali
něco uvařit, zalít čaj,“ po-
psala Marková. K tomu mo-
hou využívat cvičnou ku-
chyň. „Máme první v repub-
lice takhle do detailů pro-
myšlenou cvičnou kuchyň,“
pochlubila se Ladislava Špo-

kuchyň,“
Špo-

kuchyň,“

rová, další z pracovnic Ty-
floservisu. Do střediska do-
cházejí dokonce i nastávající
maminky, které se tu na

cvičné panence učí pečovat
o dítě. Kromě přímé práce s
klienty nabízí i poradenskou
službu ohledně bariér.
„Města i veřejnost se na nás
obracejí, když se dělá třeba
nová autobusová zastávka.
Podíleli jsme se i na vzniku
haptické expozice v novém
karlovarském muzeu,“ po-
dotkla Petra Marková. Na
exkurze sem může přijít ve-
řejnost nebo třeba žáci škol.
Své zkušenosti má i ne-

vidomá Jarmila Pobišová.
Žije v Nové Roli, ale díky
Tyfloservisu našla své
uplatnění v chodovské Ma-
teřídoušce. „Kamila mě učí
chodit teď po Chodově, ale
už to zvládám, akorát u pře-
chodů je to těžší,“ svěřila se
a pochválila třetí z pracovnic
Kamilu Danielovou. S tou
spolupracují i přímo vycho-
vatelé z Mateřídoušky.
Tyfloservis sídlí v Karlo-

vých Varech v Mozartově
ulici číslo 6. (žip)

DOSVĚTANEVIDOMÝCHměnachvíli vzala PetraMarková z Ty-
floservisu. Byla jsemnejistá, i kdyžmě vedla. Foto: L.Šporová
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