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Liberecký

Zhruba o dvě stě milio-
nů bude dražší nové
Centrum urgentní me-
dicíny v Liberci. Kvůli
většímu komfortu paci-
entů i personálu se to-
tiž budova o třetinu
zvětší.

LIBEREC Za plechovými vraty se
tu dřív opravovala auta. Málokdo
ale tuší, že teď se v oprýskané budo-
vě na rohu Kristiánovy a Husovy uli-
ce skrývají dva nemocniční pokoje.
Jeden standardní a druhý pro jed-
notku intenzivní péče. Pacienti tam
ale na postelích neleží. Pokoje jsou
vzorové. Doktoři a sestry v nich teď
ladí budoucí podobu pokojů v plá-
novaném Centru urgentní medicí-
ny (CUM). „Inspirovali jsme se ve
Švýcarsku, kde do zdravotnictví
hodně investují. Vzorové pokoje
slouží k tomu, aby se předem vy-

chytaly různé věci, které by pak
péči o pacienty mohly ztěžovat.
Aby pokoje nebyly příliš úzké, aby
v nich šlo s pacienty dobřemanipu-
lovat a tak dále. Právě zkušenosti lé-

kařů a sester jsou v tomto velmi cen-
né,“ vysvětluje Lukáš Černý, pro-
jektový manažer CUM.
Zapojení zdravotnického personá-

lu do budoucí podoby nového pavi-

lonu ale způsobilo, že stavba se
oproti plánům prodraží. Původně
měla mít budova 90 000 metrů
krychlových, teď se projektanti do-
stali na 120 000 kubických metrů.

Centrum urgentní medicíny tak
bude skoro o jednu třetinu objem-
nější a s tím porostou i náklady.
„Počítali jsme s částkou 1,75 miliar-
dy korun. Úpravy si ale vyžádají od-
hadem dalších 200 milionů korun.
Na zdražení ale mají vliv i stále ros-
toucí ceny stavebních prací,“ uvedl
Petr Moos, náměstek ředitele Kraj-
ské nemocnice Liberec.
I když nejde o nezanedbatelné

zdražení, podle Moose není na mís-
tě držet se původního rozpočtu.
„Když má nemocnice sloužit dal-
ších padesát a více let, tak bychom
neměli dopustit, že řešení, ke které-
mu spějeme, bude horší než to, ve
kterém se dneska lékaři nacházejí.
Veškeré úpravy, které se teď prová-
dějí, jsou vedeny snahou o maxi-
mální komfort jak pro pacienty, tak
personál.“
Na základě odborných konzultací

s lékaři a sestrami se tak zvětšily
operační sály, laboratoře, pokoje
pro pacienty i nemocniční chodby.
„Vzorové pokoje jsou pro nás vel-
kým přínosem. Můžeme si nadefi-
novat, co kde budeme potřebovat a
kolik je na to třeba místa. Díky
tomu už tak v novém centru nebu-
dou problémy, které řešíme teď,

kdy musíme například jednoho pa-
cienta vystěhovat, když potřebuje-
me jiného přeložit. Společně jsme
řešili i kde mít různé přípojky, zá-
suvky, jak má být nastaveno osvět-
lení pokojů, poloha lůžek a podob-
ně,“ zmínila Marie Fryaufová, ředi-
telka ošetřovatelské péče v liberec-
ké nemocnici.
Na doporučení zdravotníků se na-

příklad předělávali pokoje tak, aby
každý pacient měl výhled z okna.
„Někomu to přijde jako maličkost,
ale pacienti se cítí lépe, když mají
možnost dívat se z okna a nemusí
koukat do zdi,“ řekl Moos.
Celkem bude v Centru urgentní

medicíny 66 standardních pokojů.
Všechny budou dvoulůžkové, s
vlastní koupelnou a toaletou. Zatím
jsou v liberecké nemocnici nejmen-
ší pokoje po třech a sociální zázemí
na chodbě. Pokoje také půjdou roz-
dělit zástěnou pro větší pocit sou-
kromí, což dnes není možné. Dal-
ších 60 lůžek intenzivní péče pak
bude pro potřeby ARO, chirurgie,
kardiologie a interny. Nový pavilon
má být hotový v roce 2022. Zbourá
se kvůli tomu stará interna a budo-
vy v dolní části nemocničního areá-
lu v Kristiánově ulici.

Pavilon zdražují i přání lékařů

INZERCE

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Pokoj snůKrajská nemocnice v Liberci představila dva vzorové pokoje, které byměly být v novémpavilonu urgent-
ní péče, jehož výstavba za více nežmiliardu korun se připravuje. Foto: Radek Petrášek, ČTK

DESNÁ Koleje vedoucí Desnou na
Jablonecku museli podkopat hasiči,
aby přivedli vodu k požáru rodinné-
ho domu. Z jeho střechy v době pří-
jezdu posádek už šlehaly plameny.
K požáru rodinného domu vyjeli v

neděli po půl jedenácté v noci.
Uvnitř budovy naštěstí nikdo nebyl.
Jednotky natáhly vodu až k hořící-
mu objektu. „Komplikací byla želez-
niční trať, která jim vedla v cestě.
Koleje museli hasiči podkopat a ha-
dice protáhnout pod nimi,“ přiblíži-
la mluvčí hasičů Pavlína Bílková.
Provoz na železniční trati tak nebyl
omezen. Další komplikací bylo dva-
cet tun uhlí, které měla majitelka
uskladněné ve sklepě rodinného
domu. „Velitel se po dohodě s maji-
telkou objektu rozhodl, že hasiči ne-
chají stavení kontrolovaně dohořet.
Na místě proto zasahovali celou
noc,“ dodala Bílková.
V pondělí ráno je vystřídala nová

směna. (hop)

LIBEREC Původně stála téměř tisíc
korun, od března se dá pořídit za tři
sta. Liberecká zoologická zahrada
výrazně zlevnila roční nepřenosné
permanentky. Nové ceny jsou dár-
kem pro návštěvníky. Zoo totiž le-
tos slaví sto patnáct let.
Pořízení permanentky se kupují-

cím vyplatí už po druhé návštěvě za-
hrady. „Zjednodušeně se dá říci, že
pokud do zoo půjdete dvakrát, tak
potřetí už se vám to vstupné zapla-
tí,“ prohlásil David Nejedlo, ředitel
zoo.
Pro dospělého vyjde roční vstup-

né namísto 950 korun na tři sta, dět-
ská na dvě stě korun. Za permanent-
ku pro jednoho dospělého a jedno
dítě pak zaplatí zájemci pět set ko-
run, což je o 650 korun méně, než
dříve. Rodinné nepřenosné vstup-
né pro dva dospělé a dvě děti bude
možné pořídit za 880 korun.
Zlevnění je prý poděkováním pra-

videlným návštěvníkům v rámci
oslav výročí založení zahrady. A

takémá být lákadlem pro ostatní Li-
berečany. „Chceme, aby k nám
místních lidí chodilo více,“ zmínil
ředitel. Inspiraci našli v nizozem-
ském Amersfoortu, kde až osmde-
sát procent návštěvníků tvoří právě
obyvatelé regionu. V Liberci je to
jen necelých třicet.
„Nemyslím, že zlevnění ročních

permanentek bude nějaký výrazný
zásah do našeho rozpočtu. Nikdy
ten zájem nebude tak masový,“ do-
plnil.
Pracovníci zoo také upozorňovali

zájemce o roční vstupné, kteří si ho
chtěli zakoupit už nyní, aby vyčkali
až na březen.

„Samozřejmě ti, kteří si koupili
permanentku dříve za původní
cenu, se mohou trochu zlobit. Ale
my jsme opravdu ještě v prosinci ne-
tušili, že budeme roční vstupné zlev-
ňovat. To jsme se dohodli až nyní.
Ale ty ceny budou platit i další rok,
takže ji budou mít levnější příště,“
zdůraznil Nejedlo. (sol)

Jana Pavlíčková
redaktorka
MF DNES

LIBERECVýzkumy vědců Technic-
ké univerzity v Liberci mají v České
republice i ve světě zvuk. Škola se
totiž umístila na pátém místě mezi
českými organizacemi s nejcitova-
nějšími patenty.
Tento výsledek přinesla studie In-

stitutu pro demokracii a ekonomic-
kou analýzu (IDEA). Podle ní měly
citovanější patenty jen společnosti
Zentiva, Škoda Auto, Ústav experi-
mentální botaniky AVČR a firma El-
marco. S touto společností škola
úzce spolupracuje.
„Je to pro nás obrovský úspěch,

studie dokazuje, že jako vzdělávací
instituce dokážeme držet krok s ta-
kovými komerčními giganty, jako

je Škoda Auto nebo Zentiva,“ řekl
Pavel Mokrý, prorektor pro vědu,
výzkum a zahraničí.
Podle IDEA je citovanost patentů

jeden z mála objektivních ukazate-
lů hodnoty patentu. Studie zobrazu-
je organizace se sídlem na území
České republiky a počítá žádosti o
patent zaznamenané v databázi
PATSTAT od přelomu tisíciletí.
„Kdybychom k našim citacím při-

četli i firmu Elmarco, která pomoh-
la profesoru Jirsákovi z fakulty tex-
tilní vyvinout světově unikátní tech-
nologii Nanospider, posunuli by-
chom se rovnou za Zentivu a Škodu
Auto,“ doplnil rektor Technické
univerzity v Liberci Miroslav Brzezi-

na. Elmarco je první společnost na
světě, která začala poskytovat zaří-
zení na výrobu nanovlákenného
materiálu v průmyslovémměřítku.
Liberecká univerzita má od roku

2000 na svém kontě 162 patentů,
kterémají 197 citací, z toho 163 cita-
cí zahraničních.
Jedním z posledních úspěchů ško-

ly jemetoda, kterou lze ze zeměděl-
ského odpadu získat přírodní oxid
křemičitý. Látku, která je cenná
pro lidský organismus a jež se běž-
ně používá v různých odvětvích
průmyslu od potravinářství až po
výrobu pneumatik. Technologie zís-
kala patent v ČR, a dokonce i v Ja-
ponsku. (ad)
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Aby uhasili
požár, museli
podkopat koleje

Rada Libereckého kraje, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších

předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální
bezúhonnost.

K podepsané přihlášce ke konkurzu přiložte:
➝ úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom

včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie
jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace
(v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně
ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)

➝ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení

➝ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy
(ne starší než 3 měsíce)

➝ strukturovaný životopis
➝ vlastní koncepci rozvoje příspěvkové organizace v rozsahu max. 4 strany A4,

včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce
(tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje nebo na www.edulk.cz)

➝ výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
➝ doklad o psychické způsobilosti podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních - požaduje se pouze pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dětského domova.

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 21. 3. 2019, do 12.00 hodin na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, U Jezu 642/2a,

461 80 Liberec 2. Na obálku uveďte: „Konkurz – název příspěvkové organizace – neotvírat“.
Případné dotazy na telefonním čísle 485 226 240 nebo e-mail: eva.trpkosova@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

vedoUcí pracovní místo řediteLe/řediteLky:
1. Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
2. Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
3. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
4. Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,

příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 1. 7. 2019
5. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,

příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
6. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
7. Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,

příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019
8. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019.Zoo zlevnila vstupné.
Chce přitáhnout místní

Vědci drží se svými výzkumy
krok s průmyslovými giganty


