Vyřeší Ostrov nedostatek lůžek?
Do jara 2017 přibude 18 nových lůžek pro seniory. Stále jich však nebude dost pro všechny
ZDEŇKA NEWIAKOVÁ

Ostrov – Domov pokojného
stáří v Ostrově, jehož provozovatelem je Farní charita,
nabízí v současnosti 24 lůžek
pro seniory. Po jeho rozšíření,
na které nyní město žádá na
Ministerstvu práce a sociálních věcí o dotaci, by se mohl
počet míst navýšit o celých 18.
Stavba by mohla započít ještě
letos a za rok na jaře by se babičky a dědečkové mohli stěhovat. V pořadnících ale stejně zůstane několik desítek seniorů, na které se nedostane.
Přestože je aktuálně na Ostrovsku k dispozici osm desítek lůžek pro seniory v pečovatelských zařízeních, jsou
pořadníky na jejich získání
stále plné. „Momentálně žádá
zhruba 90 lidí o své místo v domově seniorů. Částečné řešení vidíme v rozšíření Domu
pokojného stáří. Tím by se mělo stávajících 24 míst doplnit o
dalších 18 až 19,“ uvedl starosta Ostrova Pavel Čekan.
Stavba by měla být započata během letošního května a v
rozpočtu pro rok 2016 na ni má
prozatím město nachystáno 17
milionů korun. „Celková investice je zatím vyčíslena na
přibližně 26 milionů. Dotace
od Ministerstva práce a sociálních věcí může pokrýt až 85
procent z celkové investice,
proto doufáme, že budeme při

Krátce
Strážníci odchytili zraněnou volavku

Karlovy Vary – Nejednalo se v tomto
případě
pochopitelně o žádnou
návnadu, ale o zraněného ptáka. Toho
našel na zahradě
občan Karlových
Varů a obrátil se na
městskou policii.
Strážníci volavku
opatrně odchytili a
na základě smlouvy
s Domem dětí a mládeže ve Staré Roli
umístili do zdejšího
útulku. „Tady se
volavce dostane potřebné péče, než bude opět vypuštěna
do přírody. Škála
činností
městské
policie je široká a
zvířata v ní často
hrají svoji roli,
mnohdy i tu hlavní,“ uvedl velitel karlovarských
strážníků Marcel Vlasák.
(mel)

Ples láká v sobotu do Krušných hor

OSTROVSKÝ DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ čekají stavební úpravy a navyšování kapacity. Foto: Deník/new
podání žádostí úspěšní,“ doplnil starosta. Podmínkou pro
zisk ministerské dotace je zařazení vzniku nových lůžek ve
střednědobém plánu Karlo-

varského kraje, což ta ostrovská splňují. Nedostatkem lůžek pro seniory totiž trpí celý
kraj, ovšem smutné vedení má
právě karlovarský okres. V

Hip hop pomohl opuštěným zvířatům. Vybraly
se peníze, jídlo, hygienické potřeby i pomůcky

HLAVNÍMI protagonisty benefičního večera byli bratislavští rapeři
Suvereno (na snímku) a Presento. Foto: Jiří Sklenář

Karlovy Vary – Téměř 15 000
korun se podařilo vybrat v
klubu Beat´n´Juice na karlovarském ´Růžáku´ při akci,
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jejíž výtěžek ze vstupného šel
Petru Prokešovi a jeho zvířecí záchranné a odchytové
službě a kočičímu útulku Ko-

nec toulání. Lidé tu našli zahraniční a domácí interprety
nebo tetovací salon.
„Kromě finanční částky se
podařilo nasbírat také spoustu materiální pomoci, jako
jsou hygienické potřeby, krmivo, antiparazitní přípravky, misky a podobně. Dorazili lidé všech věkových kategoriíí a náramně si to užili,“
uvedla organizátroka benefiční akce Marie Kliková.
V zajímavém programu se
objevili také ostřílení slovenští rapeři Suvereno a Presento. „Oba byli v Karlových Varech vůbec poprvé v životě a
byli doslova unesení nejen ze
společnosti, ale rovněž z města jako takového,“ dodala organizátorka s tím, že se připravuje ke konci roku druhé
kolo.
(hni)

Ostrově žije kolem 6 500 lidí ve
věku nad 60 let. Město do budoucna uvažuje také o projektu, který by podporoval seniorské bydlení.

Na podomní prodejce
zavolejte strážníky
Karlovy Vary – Obtěžuje vás
podomní prodej? Neváhejte a
obraťte se na městskou policii. Podomní prodej je v Karlových Varech zakázán. Přesto zástupci jisté energetické
společnosti opět nabízí výhodné tarify a přemlouvají
oslovené k podpisu „mezi
dveřmi“. Buďte ostražití, nevíte, koho si pouštíte do bytu,
může to být podvodník.
„Podobný případ strážníci
řešili v Sokolovské ulici.
Včasné upozornění od sousedů se poškozené vyplatilo. Nyní řešíme podezření na podomní prodej v Bohaticích.
Pozdní oznámení poškozené
však značně situaci ztížilo.
Naopak případ z Drahovic,
kdy oznamovatelka okamžitě
kontaktovala
strážníky,
skončil uložením blokové pokuty,“ uvedl velitel strážníků
Marcel Vlasák.
(mel)

Hroznětín – Město Hroznětín pořádá v sadovském kulturním domě tradiční ples, který se koná v sobotu 5.
března od 20:00. K tanci a poslechu tu příchozím zahraje skupina Ještěřice Nejdek a přítomné jistě potěší také
taneční vystoupení souboru Mirákl Ostrov. Každá
vstupenka je slosovatelná o ceny a v její ceně je zahrnut
také autobus z Hroznětína do Sadova a zpět.
(hni)

Nultý ročník fotosoutěže zná vítěze

Bochovsko – Bochovská
kulturní komise vyhlásila loni 0. ročník fotografické soutěže Barevný podzim na Bochovsku. Soutěž byla otevřena široké veřejnosti, zúčastnili se jí nejen dospělí, ale i děti. Od 18. ledna
pak probíhala v Galerii
MěÚ výstava těchto fotografií a v sobotu 27. února bylo slavnostní vyhlášení vítězů, o kterých
rozhodla odborná porota. Prvních pět účastníků obdrželo pěkné výhry
z oblasti fotografie. „Fotosoutěž je první z takových aktivit, které naše kulturní komise uspořádala, a pevně
věříme, že i následující ročník se podaří jako tento,“ doplnila předsedkyně komise Olga Vonšovská.
Vítězové: 1. místo Iveta Hlinková (na snímku), 2. místo Jakub Pelant, 3. místo Vladislav Krátký, 4. místo Jiří Dušek a 5. místo Vendula Baštářová.
(hni)

Soutěž

Kácí se. V lázeňských lesích duní pily
Karlovy Vary – Rozježděné
cesty, pokácené stromy, a to i
s turistickými značkami, bláto a nepořádek. Na to si nyní
stěžují lidé z Karlových Varů,
kteří si ani v zimním období
neodpustí procházky po lázeňských lesích. Lázeňské lesy se ale brání. Kdy jindy než
nyní lesy prořezávat a stromy
kácet? „Těžba se provádí především teď, v zimě. To není nic
neobvyklého, většina lesních
hospodářů směruje řádnou, to
je plánovanou těžbu do období
vegetačního klidu. Navíc do
lesa chodí méně lidí než v létě
a my musíme zvládnout téměř
polovinu plánované těžby.
Vždy po sobě uklidíme, vzduchem přibližovat dřevo zkrátka nejde. A počasí nám příliš
nepřeje. Těžká technika cesty
rozjezdí,“ odmítá stížnosti ředitel Lázeňských lesů Evžen
Krejčí.
A dodává, že mnohde jde o
těžbu mimořádnou. „To je po
vichřicích a týká se to i
uschlých porostů nebo zasažených škůdci. Naštěstí v této
sezoně zatím nemáme takových případů příliš,“ vysvětlil

ředitel Krejčí. Podle něj se navíc netěží tolik, kolik zákon,
lesní plány a obnova lesa určují, tedy asi dvacet tisíc kubíků ročně. „Je to mnohem méně, zhruba čtrnáct až patnáct
tisíc kubíků. A to i proto,
abychom v případě potřeby
mimořádné těžby nepřekročili stanovený plán těžby, který je velice přísně hlídán státní správou,“ doplnil ředitel.
Těžba dřeva zdaleka není
jedinou úlohou Lázeňských
lesů. „Mimo jiné jsou to také
´lesy pro lidi´, pro návštěvníky i obyvatele města, a naše
příspěvková organizace věnuje jejich pohodlí, údržbě
cest, stezek, studánek, zajímavostí, altánů, chat a vyhlídek ohromné úsilí a nemalé
prostředky,“ zdůraznil ředitel. Současná těžba podle něj
lesům rozhodně neškodí, někdy je naopak potřebná. Kromě kalamit se nyní probírají
například porosty nevhodných bukových kultivarů.
„Ačkoliv bukový les je přirozeným porostem pro náš vegetační stupeň, v minulosti
zde byly vysazovány buky z ji-

Už VI. Motobál pořádá v sobotu 19. března klub Legion Storm
Riders. Letos se akce přesouvá do sálu hospody v Mírové. Večer
se představí chodovské kapely Pokračující závada a Paralive nebo karlovarský Tajfun. Začátek je v sedm večer, ale bar a sál budou otevřeny mnohem dřív. Vstupenky si můžete koupit na místě a v předprodeji v klubu Legion Storm Riders. Nebo si o ně můžete zahrát v naší soutěži. Hrajeme o šest lístků a každý týden budeme mít pro vás novou otázku.
Druhá otázka: Kolik členů klub Legion Storm Riders má?
Své odpovědi můžete posílat do konce tohoto týdne na e-mail:
miroslav.cerveny@denik.cz

Kde nás najdete
V LESÍCH SE KÁCÍ. Kdy jindy než nyní lesy prořezávat a stromy kácet? Teď je vhodná doba, tvrdí lesníci. Foto: Marcela Klingorová
ných lokalit, uvyklé na jiné
podmínky. Ty dnes, přestože
ještě nedosahují svého optimálního stáří, trpí chorobami
a škůdci natolik, že jsou kvůli
zdraví okolního porostu ně-

kdy káceny,“ uzavřel ředitel.
Těžká technika a pily z lesů
zmizí koncem března a těžit se
bude pouze v okrajových částech. Na sezonu tak budou lázeňské lesy připraveny. (iva)
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