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Stanislav Brázda:

Třetí mnichovská zrada,
jen tentokráte bruselská

Plzeň zrealizovala
vohodospodářské projekty ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Na bývalou Juránkovu chatu 
jen jendou za rok
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Už posedmé se  otevřela Dvorana
slávy hejtmana Plzeňského kraje,
aby do ní vstoupily další tři vý−
znamné osobnosti regionu v ob−
lasti vědy, sportu, managementu 
a společenského života, které zá−
roveň v letošním roce slaví vý−
znamné životní jubileum.

Manažer a podnikatel Josef
Bernard, bývalý český fotbalový
záložník a reprezentant, dnes asi−
stent trenéra Pavel Horváth, a lé−
kař, pedagog, manažer i bývalý
politik Boris Kreuzberg. To je troji−
ce osob ností, kterou letos uvedl
hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs do pomyslné Dvorany slávy
a která z rukou hejtmana převzala 
pamětní list a charakteristický 
kámen – achát.

Všichni tito lidé se narodili nebo
působí v Plzeňském kraji a svou
prací překračují jeho hranice.

Konkrétně Pavel Horváth – ačkoli
je držitelem mnoha titulů a prven−
ství, nejúspěšnější část své kariéry
zažil ve Viktorii Plzeň, kam pře−

stoupil v roce 2008. Největší úspě−
chy západočeského klubu v podo−
bě zisku tří mistrovských titulů 
nebo dvojnásobného vystoupení

mužstva v základní skupině pres−
tižní Ligy mistrů jsou spojovány
právě s jeho osobností. Za sedm
sezón se stal v západočeské me−
tropoli ikonou, která daleko překra−
čuje hranice sportovního světa.

S plzeňskou Škodovkou a měs−
tem Plzeň je silně propojen také
celý život Josefa Bernarda. Ve
svých padesáti letech může jedno−
duše shrnout svůj profesní životo−
pis do jedné věty: „35 let jsem
strávil ve Škodovce, začínal jsem
jako dělník a končil jako generální
ředitel.“

„Osobnosti, které dokáží usku−
tečnit svůj životní sen a zároveň
jsou příkladem pro ostatní, je třeba
v dnešní hektické a uspěchané do−
bě vyzdvihovat,“ říká hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs, kte−
rý se letos Dvorany slávy jako hejt−
man účastnil podruhé.

Dvorana slávy má další tři osobnosti kraje

Manažer a podnikatel Josef Bernard, český fotbalový záložník a reprezentant
Pavel Horváth, lékař, pedagog, manažer i bývalý politik Boris Kreuzberg.
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V minulém čísle našich novin jste se  mohli zúčastnit soutěže o vol−
né vstupenky  do  přírodní zážitkové  stezky  pro děti – Cesta v koru−
nách stromů (WaldWipfelWeg) u obce St. Englmar v Německu.
Stačilo, pokud jste správně odpověděli na tyto dvě otázky:

• V jaké výšce nad zemí se můžete projít po bezbariéro−
vé Cestě v korunách stromů WaldWipfelWeg?  
Správně bylo 30 m.

• Jak dlouhé jsou bobové dráhy v Centru volného času
Egidi Buckel nedaleko St. Englmaru? 
Správně bylo 1000 m. 

SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ

SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ

Správných odpovědí přišlo do naší redakce opravdu hodně –
celkem 2 816. Nejvíce jich bylo z Plzně, 

ale také z Tachovska, Domažlicka, Plzně – jihu nebo  Rokycan. 
Z těch jsme vylosovali 3 výherce, kteří od nás obdrží po dvou

volných vstupenkách. Nejste náhodou mezi nimi?

1. Zdeněk Matouš, Ledce
2. Irena Poláková, Plzeň
3. Sotáková Ludmila, Nezvěstice 

Výhercům samozřejmě gratulujeme 
a vstupenky zašleme poštou. 

Elektronické pokladny
budou postupně
Především zavádění elektronické
evidence tržeb bylo tématem po−
sledního setkání členů Regionální
hospodářské komory Plzeňského
kraje a zástupců firem, na kterém se
sešli s poslancem  PČR a místo −
před sedou rozpočtového a zeměděl−
ského výboru Ing. Janem Volným.
Jak vyplynulo z diskuse, minister−
stvo financí vyhoví požadavku živ−
nostníků a majitelů malých a střed−
ních firem a  zavádění  systému EET
bude postupné – od 1. 1. 2016 by

měly evidenci podléhat restaurační,
stravovací a ubytovací služby, od 
1. 4. 2016 pak maloobchod/velko−
obchod. Následně od 1. 7. 2016
ostatní činnosti, například kadeřníci,
obuvníci, svobodná povolání a další. 

Přítomní podnikatelé se také zají−
mali o čerpání dotací z evropských
zdrojů a o jejich výhledech v dalším
období. Nemenší zájem vyvolala 
také diskuse o infrastruktuře v Pl −
zeň ském kraji, zejména pak o silni−
cích 2. a 3. třídy. 
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Křesadlo 2015 už zná své majitele

Jáchim Wiesner (uprosřed)

Štěpán Stoček (uprostřed)

Ve 151. sezoně stálého českého
divadla v Plzni přinese Divadlo 
J. K. Tyla 23 premiér
(z toho 11 naprostých novinek)
3 světové premiéry
5 českých premiér
3x první provedení nové hry či 

nové dramatizace 

Nové inscenace jsou rovno −
měrně rozvrženy mezi všechny 
3 scény DJKT:
Velké divadlo 8 premiér
Nové divadlo 7 premiér
Malá scéna Nového divadla 
8 premiér

Bohatě žánrově rozvrstvená nabíd−
ka zahrnuje tituly klasické i sou −
dobé, dramata i komedie, zvláštní
zřetel je věnován rozšíření spektra
inscenací pro děti a mladé publi−
kum. S tím souvisejí novinky
v předplatném, kde jsou vytvořeny
nové abonentní skupiny – pro příz−
nivce výrazně se profilující Malé
scény (skupina MS), pro malé
amladé diváky (skupina J – Junior;
skupiny Klubu mladých diváků
jsou nově věkově diferencovány
pro žáky ZŠ a studenty – KMD10
a KMD14). 

V této sezoně se výrazně rozvine
linie divadla vyrůstajícího z regio −
nálního kontextu.
K inscenaci Škoda! o největší
osobnosti Plzeňského kraje, která
měla premiéru na konci minulé se−
zony, přibudou další inscenace čer−
pající z  historie města Plzně i z jeho
současnosti: činoherní klubová
insce nace o specifické reakci na
měnovou reformu Plzeň 1953, pro
děti pak dobrodružné pátrání inspi−
rované plzeňskými pověstmi pod
názvem Chrtí packa zasahuje (rov−
něž na Malé scéně) a muzikál pl−
zeňského rodáka Tomáše Svo body
o zázračném vzestupu plzeňského
fotbalového mužstva Viktor ka
Plzeň! aneb Jinak to nevidim! 

Personální změny v činohře 
Odchody:
herci Zorka Kostková,
Andrea Černá, Zdeněk Rohlíček,
Jan Plouhar 
režisér David Šiktanc

Nástupy:
dramaturg Vladimír Čepek
herci Marek Mikulášek 
a Ondřej Vacke

Divadlo J. K. Tyla 
– sezona 

2015/2016Manželé, jejichž občanské
sdružení pomáhá nadějným hu−
debníkům, a dva aktivní mla dí
muži věnující podstatnou část
svého volného času ostatním.
To jsou držitelé Křesadla 2015.
Výsledky jubilejního desátého
ročníku ocenění pro dobrovol −
níky z Plzeňského kraje byly 
vyhlášeny v pátek 25. září 2015
v malém sále v prostorách 
DEPO 2015 v Press lově ulici
v Plzni. Kromě tří hlavních cen
porota udělila i dvě zvláštní ce−
ny, jednu skupinovou a druhou
individuální.

Celkem letos organizátorům dorazilo
43 nominací na ocenění ze všech 
oblastí občanského života. Hlavní
ocenění Křesadlo 2015 získali man−
želé Jana a Marek Roštíkovi, kteří
po tragické smrti svého syna, na−
dějného trumpetisty, založili sdruže−
ní „Svět podle Jakuba“. Prostřed −
nict vím něj podporují mladé hudební−
ky ve studiu a osobním růstu. Sdru −
žení také obnovuje vzácné varhany
v kostele sv. Barbory v Manětíně, ini−
ciovalo vznik symfonií 5 řek, kdy pět
skladatelů zkomponovalo pro EHMK
pět symfonických vět, či pořádá festi−
val dětské a studentské tvorby.

Druhým držitelem ocenění je Ště −
pán Stoček, který se velice aktivně
věnuje práci s mládeží. Spolu −
pracuje při přípravě mimoškolních
aktivit SK ASK Klubu cestovatelů
Plzeň, pořádá Klub deskových her,
spolupodílí se na zaštítění prestižního
mezinárodního Programu Ceny vévo−
dy z Edin burghu. A to zdaleka není
všechno.

„Ve vlastním čase pořádá a orga −
nizuje filmové projekce v Kačabě. Je
aktivním členem Festina lente o. s.,

podílí se na organizaci výletů osob se
zdravotním handicapem, organizuje
vozíčkářské tábory a podporuje stu−
denty ke smysluplným dobrovolnic−
kým aktivitám širokého záběru,“ do−
plňuje další výčet aktivit Mgr. Pavlína
Brabcová z  Dobrovolnické Regio −
nální Agentury DoRA.

I třetí oceněný má za sebou sil −
ný příběh. Dobrovolník TOTEMU Já −
chym Wiesner se věnuje 16letému

chlapci, který je po těžké autonehodě
už šest let postižen kvadruplegií, kdy
je fyzicky odkázán na nemocniční
lůžko. „V okamžiku, kdy byla legisla−
tivně ukončena povinná školní do−
cházka a za chlapcem přestal dochá−
zet učitel, nastalo v jeho životě velké
prázdné místo. Naplnil ho právě
Jáchym a začal s chlapcem okamžitě
pracovat,“ popisuje Pavlína Brab −
cová. V Jáchymovi těžce postižený
mladík získal učitele i kamaráda. 

Kromě hlavních ocenění udělila os−
mičlenná porota  dvě zvláštní ceny.
Jedna z nich míří do Klatov. Získaly ji
dívky, jmenovitě Kristýna Toušová,
Vendula Lesková, Kamila Suranová,

Martina Petrášková, Klára Ku −
rimčáková, Anna−Kristýna Pešlová
a Lenka Jiříková, které už několik let
pomáhají lidem s mentálním postiže−
ním a seniorům z klatovské Diakonie
ČCE a Charity. 

Druhé zvláštní ocenění převzal
Zdeněk Černý. Od roku 2011 působí
v Městské charitě Plzeň, kde inten −
zivně pracuje s lidmi bez domova
a na ulici. 

Manžele Jana a Marek Roštíkovi (uprostřed)
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Plzeň zrealizovala vodohospodářské
projekty za miliardy, dokončuje úpravnu
Útvar koordinace evrop−
ských projektů města Plzně
(dále jen ÚKEP) byl zřízen
k 1. březnu 2005 jako přís−
pěvková organizace statu−
tárního města Plzně. Jeho
zřizovatelem je Rada města
Plzně a řízením je pověřena
Kancelář primátora města
Plzně. Hlavním cílem čin−
nosti je koordinace dotač−
ních projektů. Soustřeďuje
se především na přípravu
takovýchto projektů, na
zpracování žádostí o dota−
ce, na řízení a realizaci pro−
jektů a jejich následné ad−
ministrativní vypořádání.

„ÚKEP zajištuje informace
z oblasti získávání dotací a gran−
tů zaměřené především na zdro−
je Evropské unie a poskytuje 
servis všem subjektům v rámci
města Plzně a dalším zájemcům,
se kterými spolupracuje na kon−
krétních projektech. Za měřuje
se na větší projekty realizované
s příspěvkem Evrop ské unie, a to
jak Strukturálních fondů, tak
Fondu soudržnosti. Zá roveň k re−
alizovaným projektům zajišťuje
optimalizaci struktury řízení a fi−
nancování. V rámci optimalizace
vlastních zdrojů žadatele získává
finanční prostředky z národních
a místních zdrojů,“ uvedl jeho ře−
ditel Ing. Erich Beneš.

Není proto divu, že zaměst−
nává především manažery pro
řízení projektů a specialisty na
jednotlivé zajišťované činnosti.
Při řešení konkrétních projektů
spolupracuje ÚKEP s odborní−
ky v rámci města Plzně a v pří−
padě potřeby, u konkrétních
projektů i s externími specialis−
ty. Jedním z takových projektů
je i „Rekonstrukce a moderniza−
ce úpravny vody v Plzni na
Homolce“, která se právě do−
končuje. Stavba za 1,1 miliardy
korun má zajistit kvalitu pitné
vody v platných parametrech
a posílit výkon současného za−
řízení. Přestavba zahrnuje pře−

devším obnovu a rozšíření tech−
nologie, hlavně filtrace.

Návrh koncepce rekonstruk−
ce úpravny vody byl zpracován
v r. 2007. Stanovil čtyři základní
doporučení, a to změnu výkonu
úpravny vody pro dlouhodobý
výhled, doplnění a opravu tech−
nologické části úpravny vody,
tedy strojních a elektrických za−
řízení, stavební úpravy, které
souvisejí s doplněním techno −
logické linky úpravny vody, re−
konstrukce a sanace staveb−
ních konstrukcí a v neposlední

řadě zajištění kvality pitné vo−
dy v parametrech daných vy −
hláškami.

S ohledem na rychlé a nutné
řešení bylo rozhodnuto, že re−
konstrukce bude postupovat
tak, aby především zajistila kva−
litu pitné vody a stanovila výkon
úpravny vody na kapacitu tisíc
litrů za sekundu. Po realizaci
akce bude vytvořen předpoklad
pro zásobování 195 839 obyva−
tel kvalitní pitnou vodou.  

„Je to jedna z největších in −
 vestic v oblasti vodohospo dář −

ské infrastruktury. Rekons truk ce
a modernizace úpravny vody na
Homolce za 1,09 miliardy korun
včetně DPH zajistí občanům vy−
soce kvalitní pitnou vodu zbave−
nou pesticidů a stanoví výkon za−
řízení až na tisíc litrů za sekundu.
Po dvou letech od zahájení prací
byla nyní úpravna uvedena do
zkušebního provozu, kolaudace
je v plánu v březnu 2016. V ob−
lasti vodohospodářské infra−
struktury město Plzeň za finanční
podpory Evropské unie už zrea −
lizovalo projekty za několik

Erich Beneš, Martin Zrzavecký, Richard Brabec, Miloslav Vostrý a Jan Kretek.

Úpravnu vody si v doprovodu primátora Martina Zrzaveckého a Ericha Beneše 
prohlédl také ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

�



miliard korun.  V přepočtu na
obyvatele patříme v České re−
publice v oblasti čerpání peněz
na vodohospodářské projekty
mezi nej úspěšnější města.
Připraveno máme ještě několik
projektů, jako je například vybu−
dování retenční nádrže při zá−
padním okruhu, ale ty největší
akce již máme v tomto směru za 
sebou,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký.  

Co se týká projektu úpravny
vody, byl jedním z impulzů re−
konstrukce příležitostný výskyt
stále účinnějších a nevyzpyta−
telnějších pesticidů i léčiv ve vo−
dě odebírané z řeky Úhlavy
a určené pro úpravu na pitnou
vodu. Jinak řečeno, změna
charakteru nečistot v surové vo−
dě si vyžádala adekvátní obmě−
nu procesu její úpravy. 

Součástí modernizace úprav−
ny je doplnění technologického
procesu o filtraci přes granulo−
vané aktivní uhlí. Podle provoz−
ního ředitele Vodárny Plzeň
Jana Kretka se jedná o techno−
logii, která již byla na plzeňské
úpravně používána, nicméně
její rozsah nebyl dostačující pro
veškerou upravovanou vodu.
„Pro její plnohodnotné začle −
nění bylo nutné omezit filtrační

plochu pískových rychlofiltrů,
přebudovat ozonační nádrže 
na čerpací jímky a proces
zkompletovat dalším přečerpá−
váním vody“.

Dalším významným opatře−
ním, jež je součástí projektu
modernizace úpravny, je vylep−
šení procesu ozonizace. Zave −
den je nový způsob mísení ozo−
nu s vodou, jako zdroj pro výro−
bu ozonu nyní slouží technický
kyslík. „Do třetice největších pří−
nosů patří zefektivnění kalového
hospodářství, kdy se část tech−
nologické vody vrací zpět do
procesu bez negativního vlivu
na kvalitu. Technickou libůstkou
je osazení UV záření, které
umožní využít na dezinfekci vo−
dy i fyzikální princip,“ dodal Jan
Kretek s tím, že veškeré úpravy
probíhaly za stálého provozu
výroby pitné vody.

Město Plzeň na projekt Re −
kons trukce a modernizace
úpravny vody Plzeň získalo ev−
ropskou dotaci z Fondu soudrž−

nosti a Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operač −
ního programu Životní prostře−
dí. Celkové náklady projektu
jsou 1,09 miliardy korun včetně
DPH, z toho uznatelné náklady
činí zhruba 869,4 milionů korun
bez DPH. Výše dotace EU je
623,3 milionů korun bez DPH,
dotace ze Státního fondu ži −
votního prostředí ČR 36,6 milio−
nu korun bez DPH. Ocenil to
i ministr pro životní prostředí
Richard Brabec, který si re −
konstruovanou úpravnu také
prohlédl.

Město Plzeň začalo první větší
evropské peníze do oblasti vo−
dohospodářství čerpat po roce
2004, tedy po vstupu do EU.
Finanční podporu však získalo
i předtím, a to například v roce
2002 zhruba 100 milionů korun
na odstraňování povodňových
škod a v roce 2004 zhruba 
1,6 miliardy korun na zasíťování
okrajových částí, na vodojemy,
retenční nádrže. Po vstupu do

EU byl realizován jako jeden
z největších projekt Čistá Be −
rounka – etapa II. Ten zahrnul in−
tenzifikaci čistírny odpadních
vod v Plzni s celkovými náklady
440 milionů korun včetně DPH
(dotace z EU činila 256 milionů
korun bez DPH, dotace SFŽP
ČR 15 milionů korun bez DPH) a
dále vybudování retenční nádrže
v areálu čistírny odpadních vod I,
výstavbu první etapy Úslavského
kanalizačního sběrače, dobudo−
vání kanalizace v Plzni−Rado −
byčicích, přičemž u těchto pro−
jektů činily celkové náklady za
město Plzeň téměř 438 milionů
korun včetně DPH, dotace pak
299,7 milionu korun bez DPH. 

Mezi nejmladší realizované
projekty města Plzně v oblasti
vodohospodářské infrastruktu−
ry patří kromě rekonstrukce
a modernizace úpravny vody
na Homolce také dostavba ka−
nalizace v Liticích za zhruba
10,3 milionu korun včetně DPH,
která zajistila napojení 300 oby−
vatel. Na projekt město získalo
dotaci EU ve výši 4,5 milionu
korun bez DPH i dotaci ze
Státního fondu životního pro−
středí ČR ve výši 265 tisíc korun
bez DPH. 

� � �
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Podpora aktivit k technickému vzdě−
lávání, primární prevence sociálně
patologických jevů a tělovýchovných
aktivit jsou tři grantové programy
Odboru školství, mládeže a tělo −
výchovy Magistrátu města Plzně,
které budou vyhlášeny pro rok 2016.
Dohromady na ně město vyčlenilo
2,2 milionu korun. Žádosti musí zá−
jemci podat do konce prosince
2015, jejich vyhodnocení se usku−
teční v únoru 2016. 

Na první z programů, tedy na pod−
poru aktivit k technickému vzdělává−
ní, je určeno 1,2 milionu korun, ma−
ximální výše dotace v jednotlivém
případě činí 100 tisíc korun. „Pod −
porou aktivit k technickému vzdělá−
vání chceme zvýšit zájem žáků
o technické obory, motivovat je pro
studium řemeslných oborů a tím
znovu navázat  na tradice světového
významu průmyslové výroby v zápa−
dočeské metropoli,“ uvedla náměst−
kyně pro oblast školství a sociálních
věcí Eva Herinková. 

Na podporu primární prevence so −
ciálně patologických jevů v plzeň−
ských školách je pro příští roky vy −
členěno 500 tisíc korun, maximální
výše dotace v jednotlivém případě či−

ní 50 tisíc korun. Předmětem podpory
budou aktivity zaměřené na zajiš −
tění adaptačních a motivačních kurzů
pro žáky jako nástroje pro posílení
a stmelení třídního kolektivu, dále 
aktivity orientované na využití pro −
gramů specifické primární prevence
rizikového chování i zaměřené na 
programy zlepšující vztahy ve třídách,
posilující samostatnost myšlení.
Podpora půjde také na zajištění
besed a projektů k problematice so −
ciálně patologických jevů. Žadate −
lem musí být škola, která zajišťuje 
povinnou školní docházku na území
města Plzně.  

Projekty orientované na tělový chov −
né aktivity město podpoří částkou
500 tisíc korun, přičemž maximální
výše dotace v jednotlivém případě je
50 tisíc korun. Podpora je určena na
využití sportovních zařízení při základ−
ních školách zřizovaných městem
Plzní pro tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo orga−
nizovaně. Dále na rozvoj zájmové
sportovní činnosti u žáků ve třídách,
jejichž profilovým zaměřením není
sport, a na podporu tělovýchovných
turnajů žáků. I v tomto případě musí
být žadatelem škola v Plzni. 

Granty pro školství,
mládež a tělovýchovu

Setkání spolužáků po šedesáti letech školní docházky 
do Osmileté školy v Dobřanech chystají organizátoři 
na sobotu 17. října 2015 ve 13.00. hod. 

před budovou školy ve Školní ulici.
Všichni absolventi, kteří se v r. 1955 odešli do života 

jsou srdečně zváni nejen na místa, kde strávili krásná, 
bezstarostná léta, ale také na přátelské posezení 

do restaurace CINEMA. 
Bližší informace podá pan Jiří Hopp na tel.: 723 835 523. (le)

Setkání spolužáků po šedesáti letech 
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Chata 3+kk (92 m2), 
Stříbro, okr. Tachov
Dřevěná chata s kamennými základy nacházející
se v obci Jezerce o zastavěné ploše 46 m2 na vl.
pozemku v blízkosti řeky Mže. IS: voda vl. zdroj,
el. 230/400V, topení: lokální el., septik.

� 734 319 301

450 000 Kč 
Chata 2+1/G (381 m2), 
Vrbice, okr. Tachov
Dřevěná chata o zastavěné ploše 62 m2 nedaleko
Kladrub u Stříbra. IS: voda−vlastní vr t, el.
230/400V,septik, topení: lokální TP. Chata je situ−
ována v blízkosti krásné přírody a lesů.

� 734 319 301

650 000 Kč

Pozemek (953 m2), 
Plzeň – Lhota
Stavební pozemek se nachází v zástavbě rodin−
ných domů v ulici Cedrová. Dle územního plánu
lze pozemek zahrnout v bydlením čistém, lze tedy
ihned realizovat stavbu rodinného domu.

� 734 319 301 

1000,− Kč/m2

Pozemek (3 067 m2), 
Rybnice, okr. Plzeň – sever
Mírně svažitý pozemek na velmi pěkném místě.
Část pozemku o výměře 800 m2 vedena v územ−
ním plánu k bydlení. Veškeré inženýrské sítě
vzdáleny cca 10 m. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme!

� 734 319 302

1 099 000 Kč 
Byt 2+kk/T (60 m2), 
Plzeň – Severní Předměstí
Byt v OV se nachází v 2. nadzemním podlaží
novo stavby bytového domu v ul. Lidická v blíz−
kosti FN Plzeň. Náleží mu sklep a parkovací stání.
Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení.

� 734 319 302

2 500 000 Kč
Pozemek (1 315 m2), 
Horní Lukavice, Plzeň – jih
Stavební pozemek vhodný k developerským 
projektům. IS: elektřina a plyn cca 100m od
pozem ku, voda z vl. studny, nebo společného 
vrtu, projekt na kanalizaci (ČOV). 
Doporuču jeme!

� 734 319 301

450 000 Kč  

RD 1+1 (57 m2), 
Losiná, okr. Plzeň – jih
RD se stodolou s velkým pozemkem se nachází
nedaleko obce Chotěšov. IS.: el 230/400V, vlast−
ní studna, plynofikace, kanalizace a obecní vodo−
vod – na hranici pozemku. Zajímavá investice!

� 734 319 301

799 000 Kč
Chalupa 3+1/G ( 636 m2),
Pocinovice, okr. Domažlice
Chalupa po komlet. rekonstrukci u Semněvic
o zastavěné ploše 73 m2, částečně podsklepena,
obytné podkroví. IS: voda − vl. vrt, el. 220/380V,
septik, ústřední + lokální TP. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

1 970 000 Kč  G
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Střípky 
z Plzně

Město 
finančně podpoří 

15 projektů
Patnáct projektů, které mají poten−
ciál posílit  propagaci Plzně jako
zajímavé turistické destinace, pro−
dloužit pobyt návštěvníků a zkva−
litnit informace o krajské metro −
poli, podpoří plzeňská radnice
souhrnnou částkou jeden milion
korun. Peníze jim poskytne z Do −
tačního programu pro prezentaci
města Plzně a cestovní ruch v ro−
ce 2015, rozhodli zastupitelé. Na
své projekty získá peníze například
Západo české muzeum v Plzni,
TOTEM – regionální dobrovol −
nické centrum, Slovensko−český
klub Plzeň a další. 

„Komise pro prezentaci města
obdržela k posouzení celkem 17
žádostí o dotaci. Z nich do 2. kola
postoupilo 15 projektů, dvě žá−
dosti nezískaly potřebný počet
bodů,“ uvedl náměstek Mar tin
Baxa, jenž má oblast cestovního
ruchu ve své gesci. 

Nejvyšší částku, a to 150 tisíc
korun, získaly společnost Agion
na podporu akce nazvané Plzeň −
ská Žumberova vařečka, jde
o festival českých jídel vybra−
ných plzeňských restaurací,
a spo lečnost Pigs production na
kulinářský Fresh Festival. Dotaci
ve výši 140 tisíc korun získá
Zápa dočeské muzeum v Plzni,
jež za peníze vytvoří komplexní
prezentační sadu Muzea loutek
pro zahraniční návštěvníky. Část −
kou 100 tisíc korun město pod−
pořilo občanské sdružení Kvas,
to peníze použije na prezentaci
a evaluaci pilotní sezony Skry −
tého města 2015 jako součást
aktivního marketingu města.
Finanční podpora má pomoci 
tomu, aby mohl být program
Skry té město dál propagován
a rozvíjen i po roce 2015.

„Ambicí je vytěžit maximum
poznatků z pilotní fáze a posu−
nout se směrem k udržitelnému
balíčku kulturního (smart) turis−
mu, který bude v Plzni fungovat
v dalších letech a bude město vý−
raznou měrou reprezentovat,“ ře−
kl Martin Baxa. O první sezoně
provozu aplikace vznikne video−
dokument a videospoty, které po−
slouží jako pozvánka pro náv ště −
vu Plzně. 

Plzeňská radnice propojila své inter−
netové stránky s platformou GoOut 
a nabízí tak na webové adrese
www.kultura.plzen.eu nově a přehled−
ně aktuální informace o kulturní na−
bídce v Plzni, a to i v anglickém jazy−
ce. Cílem je zlepšit propagaci míst−
ních kulturních aktérů a jejich práci.
Velkou výhodou je i šíření povědomí
o plzeňském kulturním programu do
dalších měst, kde GoOut působí. 

„Snažíme se tímto zvýšit informo−
vanost lidí o kulturním dění v našem
krásném městě. Stejně, jako jsme
nedávno spustili portál s přehledem
akcí a událostí pro příznivce sportu,
tímto uspokojíme zájemce o kulturu,
ale i turisty, kteří přijedou a potře −

bují se rychle zorientovat v aktuální 
na bídce,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký. 

Podle prvního náměstka primátora
Martina Baxy, jenž má oblast kultury
ve své gesci, Plzni dosud chyběl pro−
stor, kde by lidé našli kompletní infor−
mace o kulturních akcích a přitom se
jim zobrazovaly podle jimi navole−
ných preferencí. Díky možnosti per−
sonalizace a denně aktualizovanému
přehledu akcí může uživatel jedno −
duše sledovat veškeré kulturní dění
kolem sebe. Kromě přehledného se−
znamu akcí a jednoduché navigaci
najde   více než 7000 profilů umělců,
stránky především plzeňských, ale
i dalších českých kulturních zařízení,

festivalů a institucí s kompletním
programem z celé České republiky.

Portál reaguje na preferenci uživa−
tele, nabízí mu akce přímo na míru,
a to na základě tlačítka „sledovat“ ne−
bo historie prohlížeče, hudby, kterou
poslouchá, či článků, které čte. Pokud
si tedy tento portál otevřou dva rozdíl−
ní uživatelé, uvidí pravděpodobně zce−
la jiný obsah, respektive jiné řazení
insti tucí, programu a podobně. 

K přehledu kulturních akcí se lidé do−
stanou zadáním adresy www.kultura.
plzen.eu, ale také zadáním adresy we−
bu města www.plzen.eu, kde je v hor −
ní pravé části samostatná záložka
označená slovem kultura, jež je pře−
směruje na průvodce kulturou v Plzni.

Kompletní kulturní nabídka na webu

Město Plzeň se umístilo na třetím
místě v soutěži Koruna za kilo –
soutěž měst s Primou, kterou po−
řádala společnost FTV Prima
a5společnost ASEKOL. Cílem by−
lo nasbírat co největší množství
vysloužilých drobných elektroza−
řízení. Plzeň po vyhodnocení po−
řadatelem získala třetí místo a tím
i peněžní částku ve výši 10 tisíc
korun. Peníze budou použity na
podporu charitativní organizace
činné na území města Plzně, kon−
krétně ji získá Asociace pro po−
moc handicapovaným dětem se
sídlem v Křimické ulici ve Vejpr −
nicích. Podle podmínek soutěže
bude uvedená částka ze strany
spolupořadatele zaslána přímo
charitativní organizaci. 

Plzeňané získali 
třetí místo
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V prostoru mezi HM Arénou a trénin−
kovou halou vyrostla nová fanzóna.
Z indiánského tee−pee budou hrát fa−
nouškům známé plzeňské skupiny.
Na parkovišti, kde dříve stály auto−
mobily sponzorů, se tak před kaž−
dým zápasem budou bavit diváci.

„Moc dobrý nápad, který mě mile
překvapil. Fanoušci ho oceňují. Jako
u každé novinky bude chvilku trvat,
než si všichni zvyknou a naučí se do
fanzóny chodit ve větším počtu,“
uvádí fanoušek Indiánů Petr Skála,
který na hokej chodí od roku 1999.

„Jedná se o jednu z novinek letoš−
ního extraligového ročníku, kterou
jsme zřídili pro naše fanoušky.

Fanzónu budeme ve spo−
lupráci s nimi dále rozvíjet.
Stejně jako v nabídce no−

vých permanentek se chceme více
zaměřit na rodiny s dětmi. Zároveň
jsme otevřeni jakýmkoliv návrhům,“
uvádí Miroslav Dušek, zástupce ge−
nerálního manažera HC Škoda Plzeň.

Do nové fanzóny se vchází přímo
z Třebízského ulice, která vede okolo

HM Arény. Do prostoru se
vejde okolo dvou tisíc lidí.
Atraktivní zajímavostí pro 
fanoušky bude i to, že se
sem před zápasem přijdou
podívat i hráči, kteří se neve−
jdou do sestavy.

Fanzóna není jediná novin−
ka, kterou klub HC Škoda
Plzeň pro své fanoušky před
letošní sezónou připravil.
Zásadně se proměnil napří−

klad Program INDIAN PATRIOT. Ten je
určený všem fanouškům plzeňského
klubu, kterým nestačí jen fandit, ale
chtějí se svým klubem i trochu žít.
Zásadně se zlepšila i nabídka perma−
nentních vstupenek, kdy se klub začal
více zaměřovat na rodiny s dětmi
a zlevnil cenu permanentních vstupe−
nek pro děti. Fanoušci také ocenili tzv.
zvýhodněné balíčky vstupenek. 

Nová zóna pro fanoušky
HC Škoda Plzeň
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Téměř zaniklá alej podél cesty
z Všerub u Plzně do sousedních
Chrančovic se dočkala obnovy.
Více než osm desítek ovocných
stromů tradičních odrůd, které měs−
to vysadilo díky příspěvku Nadace
ČEZ v hodnotě téměř 110 tisíc 
korun, vrátí krajině původní ráz. 

Obnovením aleje podél státní silni−
ce Plzeň – Karlovy Vary ze Všerub
do Chrančovic došlo k navrácení
výrazného prvku tamní krajině.

Ovocné stromořadí tak na místě
opět plní nejen svou estetickou
funkci. „Obnovená alej je nejen ma−
lebným prvkem v okolní přírodě, ale
plní také významnou ekologickou
úlohu jako přirozený biokoridor pře−
tínající rozlehlé lány polí. Vzhledem
k ovocnému původu vysazených
dřevin má cesta rovněž šanci stát
se oblíbenou občerstvovací zastáv−
kou místních i turistů,“ uvedl mís−
tostarosta Všerub Miroslav Falke −

nauer. Do téměř zaniklého stromo−
řadí nově přibylo 82 ovocných stro−
mů původních odrůd jabloní, hruš−
ní, třešní a višní.

Nadace ČEZ podporuje jak vznik
nových stromořadí, tak i obnovy
zaned bané zeleně na místech, kde
dříve aleje existovaly, ale postupem
času zpustly či zcela vymizely.
Pozitivní vliv stromů nespočívá pou−
ze v jejich estetické funkci a ochra−
ně blízkého prostředí proti přírodním

živlům. Výzkumy ukazují, že výskyt
astmatu u dětí se snižuje až o čtvrti−
nu, pokud přibude dalších 350 stro−
mů na jeden kilometr čtvereční
v oblasti, kde dlouhodobě žijí. 

Cestu lemuje nová ovocná alej
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Přísloví „Drzé čelo je lepší než po−
plužní dvůr“ jsem slýchávala dost
často, ale nechápala  jsem, co to
znamená. Každé prázdniny jsem trá−
vila u babičky na vsi, a když mi bylo
pět let, jednou jsem v místní samoš−
ce, kam mě babička brávala s sebou,
tajně vzala z přihrádky zelené lízátko.
Že ho potají cumlám, si babička sice
všimla až venku, ale ihned jsem mu−
sela naklusat zpátky a lízátko zapla−
tit. Mám prý si pamatovat, že nic ne−
ní na světě horšího než chmatáci,
a když je přistihnou, aby se pak pro
ostudu báli vystrčit hlavu z domu.
Nebo jsem musela jít vrátit peníze,
když po návratu s nákupem babička
zjistila, že se prodavačka přepočítala
– to by prý pak Martičce těch sedm
korun v pokladně chybělo. Dnes
vím, že jsem neměla správnou vý−
chovu, a moji prarodiče sice  měli
zahradu  s domečkem, ale na po−
plužní dvůr to nevypadalo. 

Někdy v polovině života jsem spolu
s velkým množstvím dalších lidí při−
šla o práci, protože údajně kvůli
rychlejšímu ekonomickému růstu
bylo nutno většinu státních podniků

zavřít a zbavit se zaměstnanců, kte−
rým se ale tím otevřel široký prostor
k podnikání. S podporou státu to
měla být hračka a  každý se mohl
a měl chopit příležitosti. Skoro to vy−
padalo, že kdo se nechopí příležitos−
ti, je bačkora, která potřebuje vodit
za ručičku, a proto když jsem při
čtení inzerátů zahlédla nabídku na
pronájem novinových stánků, vní−
mala jsem to nejen jako velkou příle−
žitost, ale jako samotné boží vnuk−
nutí. Nemohla jsem vědět, že nabíze−
jící novinová společnost vznikla
z původní poštovní novinové společ−
nosti, její manažeři ji vedou cu grunt,
a stánky pronajímají proto, že už ne−
mají na výplaty mezd stánkařům.

Převzala jsem dva novinové stánky
se čtyřmi prodavačkami a cítila 
jsem se jako podnikatelka, která ne−
zaostává, nýbrž jde kupředu s do−
bou. Mým čtyřem důchodkyním,
které si na stáncích přivydělávaly
údajně celá léta směšný pakatel,
a už několik let nevěděly, co je to do−
volená, jsem hned zvýšila plat a za
včasný odvod tržeb jsem jim ještě
k tomu dávala i velkorysé prémie.

Hned to samé léto si  všechny moje
prodavačky vybraly dovolenou –  ty
skvělé prémie prý jim umožnily si na
ni konečně našetřit. Nikdo nezapla−
kal nad opuštěnými stánky, do nichž
každý den přitékaly noviny. Uříceně
jsem sháněla nové důchodkyně,
a i když moje velkorysá finanč ní na−
bídka mi hned přihrála například
„stoprocentní“ zájemkyni, její nad −
šení vydrželo jen do okamžiku, kdy
si spočítala, že můj stánek je vzdálen
od jejího bydliště celých dvacet mi−
nut jízdy MHD. Moji přátelé mi radili
vykašlat se na důchodce, a zkusit to
s někým mladým a dynamickým.
Tak jsem našla mladého a dynamic−
kého Tomáše. Fi nan ční pod mínky na
pozici, kde se nepředře, mu učaro−
valy, byl ukázkově dynamický, a kro−
mě toho bydlel hned ve vedlejší ulici.
Když mi krátce po nástupu do práce
ukradl z tržby čtyři tisíce, chvíli před−
stíral, že je prostě  někam založil.
Čekala jsem trpělivě, odkud se ten
obnos nakonec vynoří, a pak mě 
informoval, že si je prostě vzal, a kvůli
čtyřem tisícovkám se taky nepo…
Je to prý normální, a kde žiju. 

Dnes stánky, které snad odjakživa
zdobily ulice našich měst a obcí, už
neexistují, nebo jen jako zabedněná
bouda počmáraná sprejem od lido−
vých umělců, a trafika se říká něče−
mu úplně jinému. O ně je naopak
velký zájem, a bez vlivné protekce
si nikdo ani neškrtne. Ani babička
s těmi chmatáky neměla pravdu.
V milionech se krade s přehledem 
a čím větší chmaták, tím více se tě−
ší zájmu a obdivu – o nějaké ostudě
nemůže být řeč. Pomoc od státu mi
v podnikání taky moc nevytrhla.
Realizovala se řadou formulářů růz−
ných druhů s poučením, že když
odevzdám tenhle růžový déle než
do osmého dne v měsíci, tenhle še−
divý déle než do dvanáctého dne
v měsíci, zatímco na ten zelený
mám čas až do patnáctého, zapla−
tím pokutu. Státní formuláře se mi
tenkrát zjevovaly i v noci.

Dnes už je mi jasné, že jsem díky
nesprávné výchově zaostala ve vý−
voji, i když jsem přišla na to, jak je
to s tím drzým čelem – Tomáš urči−
tě  už někde poplužní dvůr má.  

Dagmar Hermanová

Drzé čelo je lepší
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Každé auto může jezdit lépe a levněji, když víte jak na to
Největším showroomem
v ČR ve svém oboru se mů−
že již od začátku května
chlubit plzeňská firma
M+H, která se specializuje
nejen na optimalizaci
a zvyšování výkonu auto−
mobilů, tzv. chiptuning.
Díky němu pojede vaše au−
to dynamičtěji a navíc ušet−
říte za benzín nebo naftu. 

Firma M+H funguje na trhu elek−
tronických doplňků automobilů a za−
bezpečovacích systémů už 19 let.
Za tu dobu nasbírala cenné zkuše−
nosti, díky kterým má výrazný ná−
skok před konkurencí. Disponuje
vlastním servisním zázemím, válco−
vou zkušebnou výkonu a nově také
největším showroomem u nás, který
najdete zhruba tři sta metrů od ob−
chodního centra Olympia v Písecké
ulici v Plzni−Černicích. 

Na bezmála 340 metrech čtvereč−
ních výstavní plochy najdete vše, co
si pro svého čtyřkolového miláčka
dokážete představit. V M+H vám po−
radí nejen s výběrem přenosných či

zabudovaných navigací, autorádií, re−
produktorů, antiradarů, zvukových
multimédií a další autoelektroniky, ale

také vám poradí s výběrem objekto−
vého zabezpečení a kamerového
systému pro váš domov nebo firmu.

Tzv. chiptuning neboli optimaliza−
ce a zvyšování výkonu automobilů
a snižování jejich spotřeby patří
v současné době mezi vyhledávané
služby v oblasti automobilového
průmyslu. Každé auto může jezdit lé−
pe a úsporněji, když ho svěříte od−
borníkům. 

Firma M+H navíc disponuje
vlastní válcovou zkušebnou výkonu,
tzv. brzdou výkonu, pomocí které

jsou technici schopni změřit skuteč−
ný výkon vašeho automobilu. Díky
tomu si můžete snadno poměřit 

výkon před úpra−
vou a po ní, ale
hlavně také jed−
noduše prověřit
stav vašeho vo−
zu. V M+H upra−
vili výkon již té−
měř devíti tisícov−
kám vozů, a to je
pořádné číslo!

V rámci podzimní  akce  získáte
50 % slevu jak na chiptuning, tak tře−
ba na instalaci kamerových a zabez−
pečovacích objektových systémů.
Celý rok v rámci otevření nového
sídla probíhají výhodné zaváděcí ce−
ny a slevové akce. 

Více informací o firmě M+H,
o její nabídce a aktuálních sle−
vách najdete na webových 
stránkách www.mh.cz, kde také 
naleznete 3D virtuální prohlídku
celé provozovny.

Firma M+H v Plzni otevřela největší showroom v ČR ve svém oboru

NYNÍ SLEVA 50 %
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Na Karlovarské třídě, v úseku od kři−
žovatky Karlovarská – Lidická až po
vjezdovou rampu „rondelu“, plánuje
město Plzeň vybudovat nový jízdní
pruh ve směru do centra města. Ten
bude vyhrazen pro vozy autobusů li−
nek MHD i pro vozy autobusových li−
nek provozovaných v rámci Inte gro −
vané dopravy Plzeňska. Toto význam−
né dopravní opatření za zhruba 25 mi−
lionů korun je připraveno v návrhu
rozpočtu města Plzně pro rok 2016. 

„Stavební úprava spočívá v rozší−
ření stávající silnice I. třídy ve směru
ke křižovatce v sadech Pětatři −
cátníků tak, aby na ní mohly být vy−
značeny tři jízdní pruhy, přičemž
pravý má být podle projektu vyhra−
zen pro autobusy. Cílem je upřed−
nostnit provoz veřejné dopravy v si−
tuacích, kdy v tomto úseku stojí
kolo ny vozidel,“ uvedl Petr Náhlík,
náměstek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí. 

Vytvořením třetího pruhu se zlepší
dodržování jízdních řádů, sníží se
dopad zpoždění na další návazné
autobusové spoje vypravované
z Centrálního autobusového nádraží.
Město se snaží zlepšit dopravní
služby, za které lidé platí. Dojde
i k úlevě pro osobní auta, neboť
z ostatních pruhů autobusy zmizí.
V případě mimořádných situací, ja−
ko jsou havárie, opravy na vozovce
a podobně, bude pruh využit tak,
aby pro vozidla byly vždy k dispozici
ve směru do centra města dva jízdní
pruhy. To povede ke zmírnění kolon.
Základní idea řešení vznikla při 
diskusi mezi samosprávou města
Plzně a Úsekem koncepce a doprav−
ního inženýrství při Správě veřejné−
ho statku města Plzně již v roce
2006, následně byla zpracována
projektová dokumentace. 

„Stavbu vyhrazeného jízdního
pruhu pro potřeby veřejné dopravy
je nutné vnímat v souvislosti s další
chystanou úpravou, a to rekon −
strukcí státní komunikace I. třídy ne−
boli silnice I/27 včetně mostu 
G. Patto na. Po rekonstrukci, která je

plánována na stavební sezony 2016
a 2017, budou na mostě G. Pattona
ve směru do centra vybudovány
Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky na základě požadavku
města Plzně rovněž tři jízdní pruhy
s tím, že v úseku od rondelu přes
mostní objekt až ke světelně říze −
né křižovatce v sadech Pětatřicát −
níků budou všechny přístupné i pro

individuální automobilovou do −
pravu,“ vysvětlil Petr Náhlík. 

Cílem této úpravy je odstranění pro
řidiče uživatelsky nepříjemného detai−
lu při výjezdu z rampy rondelu před
mostem Generála Pattona. Výjezd
z rondelu bude nově pokračovat jako
pravý jízdní pruh podél dvou průběž−
ných pruhů směrem k mostu a na
mostě přejde v odbočovací pruh kři−

žovatky v sadech Pětatřicátníků. Tou to
změnou dojde k dalšímu zmírnění roz−
sahu kolon ze Severního Před měs tí ve
směru do centra. Inves to rem rekon−
strukce mostu G. Pattona je Ředitel −
ství silnic a dálnic České republiky, jde
o investici ve výši 210 milionů korun
bez DPH, na níž se finančně částkou
ve výši 30 milionů korun bez DPH 
bude podílet město Plzeň.

Karlovarská třída dostane nový pruh pro MHD

Auto−moto−rady

Obrázky ukazují porovnání současného a navrhovaného stavu v příčném řezu vozovky silnice I/27 ve směru do
centra města. K siluetě trolejbusu je potřeba podotknout, že v roce 2006, v době zadávací studie tohoto záměru,
město Plzeň zvažovalo možnost zavedení provozu trolejbusové linky ze sídliště Vinice na náměstí Republiky.
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Pracovní nabídky
V 1. až 2. čtvrtletí roku 2015 mzdy v Plzeňském
kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hru −
bá měsíční mzda činila 24 776 Kč, což před −
stavuje oproti stejnému období roku 2014
zvýšení o 765 Kč, tj. o 3,2 %. Pokud zohledníme
inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 2,8 %. 
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů skla v Evropě
v oblasti nábytkového a sanitárního průmyslu s více než
stoletou tradicí. Naše firma se sídlem v Domažlicích se dále
úspěšně rozvíjí, a proto hledáme k okamžitému či pozdější-
mu nástupu zájemce na následující pozice:

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou

práci ve výrobě osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání

či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci

všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpoví-

dající trénink

Pro výše uvedené pozice platí:
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci

všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpoví-

dající trénink

- jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní 
společnosti s více než stoletou historií

- atraktivní ohodnocení
- vánoční prémie
- příspěvek na stravování
- možnost částečného pracovního úvazku
- možnost individuálního profesního růstu dle zájmu 

a kvalifikace

V případě zájmu o některou z výše uvedených pozic
se prosím obracejte telefonicky na slečnu Duffkovou, 
tel. 379 775 041, která s vámi domluví další postup.
promiro s.r.o. Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01

1. Spolupracovník/ce pro drobnou montážní práci
2. Spolupracovník/ce pro přípravu malých součástek pro

konečnou montáž
3. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů

a hotových výrobků (nečistoty, škrábance apod.)
4. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce 

ve výrobě

5. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
6. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní

činnosti při výrobě osvětlených zrcadel
7. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou

výhodou
8. Směnový mistr
9. Pracovník údržby – zámečník/elektrikář

hledáme

nabízíme

kontakt
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Střípky 
z Plzně

Plzeň vykupuje 
pozemky 

pro západní okruh 
Výkupy dalších pozemků po−
třebných pro druhou etapu
stavby Městského (západního)
okruhu v úseku Křimická –
Karlovarská v Plzni schválili za−
stupitelé města. Aktuálně jsou
v realizační fázi podpisu smluv−
ních stran výkupy za zhruba
36,4 milionu korun. Celkem
v letošním roce město předpo−
kládá, že vykoupí zhruba 35 ti−
síc metrů čtverečních pozemků,
tedy 22 procent z celkové vý−
měry, potřebovat na to bude
zhruba 60 milionu korun. 

„Pokud se nám podaří vykou−
pit všech plánovaných 22 pro−
cent, budou tvořit spolu s již 
vykoupenými pozemky z roku
2014 celkem 44 procent z cel−
kové výměry trvalých záborů,“
uvedla Helena Matoušová, 
radní pro oblast nakládání
s majetkem.  

Městský (západní) okruh je
prioritní dopravní stavbou na
území města Plzně, je na něj
kladen zvláštní důraz. Aktuálně
se pracuje na přípravách druhé,
tedy závěrečné etapy okruhu.
Předpo kládané zahájení stavby
této etapy je plánováno na rok
2019 a její dokončení v roce
2022.

Dalším 11 žadatelům prominulo
město Plzeň zaplacení dluhů na po−
platcích nebo úrocích z prodlení. Jde
o osoby, jež městu dlužily na nájem−
ném, službách, vyúčtování nebo na
bezdůvodném obohacení, a tento
dluh vůči městu jim vznikl do 31. pro−
since 2013. Celkem se orgány města
takto zabývaly 70 žádostmi, vyhověly
55 z nich. Městem vyhlášené „po−
platkové prázdniny“ končí. 

Co se týká 11 žádostí, kterými se 
3. září zabývalo Zastupitelstvo města
Plzně, dotyční svůj dluh uhradili, za−
stupitelé jim proto prominuli zaplace−
ní s tím souvisejícího dluhu na po−

platcích z prodlení nebo úrocích
z prodlení, a to ve výši 100 procent.
Žadateli uhrazený dluh činí 464 tisíc
korun, prominutá výše penále u těch−
to osob je 971 tisíc korun. 

„Od začátku vyhlášení takzvaných
poplatkových prázdnin bylo celkem
přijato 70 žádostí, z toho 15 jich ne−
splnilo podmínky pro prominutí dluhů
na poplatcích či úrocích z prodlení,“
uvedl radní David Šlouf, který má na
starost správu městských nemovi−
tostí. Uhrazený dluh všemi 55 žada−
teli činí 899 tisíc korun, prominuté
penále je ve výši 4,58 milionu Kč.
Podle Davida Šloufa tito občané mají

možnost znovu žádat o městské byty,
jsou nyní bez dluhů a podařilo se po−
moci jim vyřešit jejich problém. 

Dluhovou amnestii pro neplatiče
nájemného město vyhlásilo ve druhé
polovině minulého roku. Dlužníci, kte−
ří městu zaplatili v souladu se Zása −
dami schválenými usnesením ZMP 
č. 412 dne 12. června 2014 ve sta−
noveném termínu do 31. prosince
2014 veškeré své dluhy na nájem−
ném, službách souvisejících s užívá−
ním bytu, popřípadě uhradili vzniklé
náklady soudních a exekučních říze−
ní, měli možnost požádat o prominutí
penále do 31. března letošního roku.

Město schválilo další poplatkové prázdniny
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Nedaleko vrcholu Svaroh a jezerní
stěny Černého jezera u hranice
s Německem kdysi stávala Jurán −
kova chata. Někdejší slávu této oblí−
bené chaty dnes připomínají pouze
ruiny a pamětní informační tabule.
Chata sloužila k odpočinku lyžařů
a turistů. Ležela v nadmořské výšce
1330 m a byla tak nejvýše položeným
„hotelem“ v zemi. Na svahu se do−
konce konaly lyžařské závody. První
velká sjezdová cena Šumavy se jela
v roce 1935. Dnes je celá tato oblast
chráněna a pro turisty uzavřena. Sta −
ros ta Železné Rudy Ing. Mi chal Šne −
bergr má na celou věc jasný názor.

Šumavu nelze zavírat
Byl jsem jedním z těch, kteří využili
možnost podívat se na místo, kde stá−
la Juránkova chata. Díky Občanskému
sdružení Otevřená Šumava, které do−
stane od Chráněné krajinné oblasti
Šumava povolení, můžeme jednou za
rok vidět  úchvatné  panorama. Je vel−
ká škoda, že tato místa jsou pro turisty
uzavřená. Zatímco v Evropě probíhá
renesance v otevírání a obnovování
turistických chat a stezek, Šumava je
v tomto směru hodně pozadu.
Budeme dělat vše, aby někdo koneč−
ně dostal rozum a zpřístupnil kouzelná
místa na Železnorudsku. Teď nemám
na mysli pouze Juránkovu chatu, ale
také Lávkovou cestu a Dámskou stez−

ku. Zatím město svádí marný boj 
s ochranáři, ale není všem dnům ko−
nec. Jsem optimistou.

Blýsklo se na lepší časy
Bylo to za ministra životního prostředí
Chalupy v Nečasově vládě, kdy bylo
nejblíže se dohodnout na společném
kompromisu mezi Národním parkem
Šumava a samosprávami. Bohužel
chybou ministra bylo, že v tom hledal
určité politikum a neakceptoval návrh
Plzeňského kraje, který byl nejblíže re−
alitě. V současné době za ministra
Brabce se postavila úplně jiná koncep−
ce a park přibrzdil své aktivity otevírat
se turistům. Na stole má nový Plán pé−
če o Národním parku Šumava, který
bude opět předmětem sporu. Máme
novelu zákona 114, která řeší všechny

národní parky. Vidím další rozpor 
v tom, že se zákon snaží obejít obce,
respektive samosprávy. Nejvíc je to
nebezpečné pro Šumavu. Existuje vel−
ký rozdíl ve fungování parků. V Krko −
nošském národním parku, a to ve
Špindlerově Mlýně, se rozvíjí lyžařský
průmysl a na Šumavě nejde nic.

Zima bez soli
Mě doslova děsí  nemožnost v zimě
solit komunikace první třídy na Želez −
norudsku. Ty  peripetie, které tady v zi−
mě máme, protože se solení zakázalo,
jsou pro mě z hlediska fungování měs−
ta velmi problematické.  Nedávno jsem
navštívil naše partnerské město Ze r −
nez, které je ve Švýcarském národním
parku, a všechny komunikace tam v zi−
mě solí. Stejné je to i u našich sousedů
v Bavorsku. V zimě přejedete hranici

a bavorské silnice jsou suché a čisté.
Myslím si, že u nás je to specificky
subjektivní názor určitých osobností,
a to velice zkreslený.

Fenoménem je divočina
Pohromou pro Šumavu byl orkán Kyril
na počátku roku 2007 a následné jeho
řešení. Polomy se netěžily a nyní by to
měla zahladit divočina. V těch lesích,
kde má být divoká příroda, vyrůstá pou−
ze smrk. Ani samotní  propagátoři divo−
činy nemají jednotný názor na to, jak
má vypadat. Divočina nám turisty na
Šumavu nepřitáhne. Je to mylný názor.
Šumava by měla být zeleným lesem
sloužící lidem, byť v té rekreační rovi−
ně. My z ní postupně děláme holinu
v očekávání, že tam bude divočina.

Pohár za třídění odpadu
V krajské soutěži „My už třídit umí−
me“ v kategorii nad 1000 obyvatel
jsme získali  první místo. V letošním
roce jsme vybudovali sběrný dvůr,
hasiči v Hoj sově Stráži pravidelně sbí−

rají odpadky podél komunikace. Naší
snahou je mít Železnorudsko čisté,
aby se u nás návštěvníci cítili dobře.
Je to vizitka města. (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr říká:

Letošní setkání na Juránkově chatě.

„V krajské soutěži jsme neustále ob−
sazovali přední místa, ale až letos se
nám konečně podařilo vystoupit na
stupeň nejvyšší,“ radostně dodává
starosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr.

Na bývalou Juránkovu chatu jen jednou za rok


