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První holčičku a prvního chlapce na−
rozené v  roce 2016 v  Plzeňském
kraji spolu s  jejich rodiči přivítal na
krajském úřadě hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs. Rodičům dětí pře−
dal pamětní list a peněžní dar ve výši
10 tisíc korun.

První narozenou holčičkou a zá −
roveň prvním miminkem Plzeňského
kraje v roce 2016 byla Klotylda Zíková
z Klatov, která se narodila mamince
Haně na Nový rok šest minut po půl−
noci. Tu doprovodila její partnerka
s půlroční dcerou Ma tyldou. „Obě na−
še holčičky jsou vlastně sestry, proto−
že mají stejný biologický materiál,“
vysvětlila Hana Ziková. 

Prvním narozeným chlapečkem
Plzeňského kraje byl Vojtíšek 
Sou kup. Narodil se ve 20:54 první
lednový den v Domažlické nemocni−
ci. Vojtíška na setkání se zástupci

kraje doprovázeli rodiče Marie
Kufnerová a Miroslav Soukup, kteří
žijí v Domažlicích. 

Obě maminky shodně vypovědě−
ly, že s péčí lékařů a sester byly vel−
mi spokojené a vůbec neuvažovaly

o tom, že by rodily doma. „Člověk
nikdy neví, jaké komplikace mohou
nastat, bála bych se,“ potvrdila ma−
minka malého Vojty. 

Jeho tatínek byl přímo u porodu,
ale podruhé by si tento zážitek raději
nechal ujít. „Přece jenom to byl
stres a obavy, zda všechno dobře
dopadne,“ dodal Miroslav Soukup. 

Uvítání nových občánků kraje
hejtmanem Plzeňského kraje se sta−
lo již tradicí. Kromě finančního daru
pro rodiče je připraven dárek i pro
děti, letos dostaly interaktivní hrací
deku. 

Rodičům i novorozencům popřál
hejtman Václav Šlajs: „Jsem rád,
že mohu díky tradici přijímání prvních
občánků Plzeňského kraje zde na
úřadě osobně miminka i s rodiči při−
vítat a popřát jim po hodový start do
života, štěstí i zdraví.“ 

Hejtman přivítal Klotyldu a Vojtíška 
− první miminka kraje

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs při vítání prvních občánků v roce 2016
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Mateřská škola hraje v životě dítěte
zásadní roli. Přechod z domácího
prostředí do kolektivu je pro ně
obrov skou změnou. Výběr školky
může ovlivnit, zda to bude změna
pozitivní nebo negativní. Rodiče by
proto měli tomuto kroku věnovat vel−
kou pozornost. Jak na to? S výbě−
rem té správné poradí odbornice na
školství Ivana Bartošová. 
� O co by se měli rodiče při výběru
školky zajímat v první řadě?

V Plzni a okolí se setkáváme
s pestrou nabídkou mateřských škol,
ať už vícetřídních, jednotřídních, sa−
mostatných nebo spojených se zá−
kladní školou, s běžným či specializo−
vaným programem. Každá má ze zá−
kona zpracovaný svůj vzdělávací pro−
gram, jehož prostřednictvím posky −
tuje předškolní vzdělávání. Doporu −
čuji rodičům, aby se zajímali právě
o vzdělávací program mateřské školy,
o kterou mají zájem. Mnoho napoví
i její webové stránky.  Rodiče by měli
s dětmi zařízení navštívit, nasát atmo−
sféru, navázat kontakt s pedagogy. Je
dobré se také seznámit s hodnoce−
ním daného zařízení Českou školní 
inspekcí a přečíst si veřejně přístupné
inspekční zprávy. 
��Velmi důležitá je osobnost učite−
le, co všechno by od něj měli rodi−
če očekávat?

Kvalitní mateřská škola je oriento−
vaná na rozvoj osobnosti dítěte.
Přijímá je jako partnera, respektuje

jeho individualitu, dává mu příleži−
tost k socializaci v rámci dohodnu−
tých pravidel a poznávání prostřed−
nictvím vlastní činnosti a prožitku.
Učitel zde má roli průvodce, který
dětem zprostředkovává příležitosti
k učení, ale sám nepoučuje. Rozvíjí
aktivitu dětí, ale sám přímo neřídí. To
vyžaduje velkou změnu v pojetí prá−
ce učitele, velkou míru trpělivosti,
sebevzdělávání a pedagogického
umu. Ne každý pedagog zatím  tuto
cestu k inovaci svých vzdělávacích
metod dokončil.
��Mění se také role rodičů v před−
školním vzdělávání?

Oproti dřívější „konzumaci služby“
jde dnes o spoluúčast rodičů na

vzdělávání. To jim dává široká práva
a škole povinnost informovat rodiče
o výsledcích vzdělávání. Při výběru
zařízení je třeba si všímat, zda funguje
partnerský vztah s rodiči a zda škola
umí přijmout  případnou kritiku. 
��Velmi žádanou aktivitou  je výuka
cizích jazyků. Jak by měla být 
organizována, aby byla pro děti
přínosem?

Pro seznamování dětí s cizím ja−
zykem je důležité, aby učitelky byly
patřičně proškolené. Ze střední ani
vysoké školy kvalifikaci pro výuku
cizího jazyka nemají. Existuje proto
systém metodické přípravy pedago−
gů, který zajistí, aby měly správnou
výslovnost i dostatečnou slovní
a gramatickou výbavu. Trendem je,
aby děti s cizími jazyky seznamovaly
přirozeným způsobem kmenové
učitel ky dané třídy. Aby například 
angličtinu využívaly během her nebo
v běžných denních situacích, tedy
aby dítě nepřicházelo s jazykem do
styku prostřednictvím hesel a gra−
matiky. Výuka by měla probíhat
v běžném prostředí, nikoliv formou
jednorázových kroužků vedených
externím lektorem. 
��V současné době je značná po−
ptávka po umístění dětí mladších
tří let. Jaký máte názor na tento
trend? 

Nejsem zastáncem toho, aby
dvouleté dítě vstupovalo do ma −
teřské školy. Naše legislativa tomu

zatím není přizpůsobena. Rámcový
vzdělávací program je vystavěn pro
děti od tří let. Mateřská škola, která
je ochotna přijímat dvouleté děti, jim
musí přizpůsobit svůj provoz, snížit
výšku nábytku a podobně. Dále je
třeba omezit počet dětí ve třídách,
protože ti nejmenší potřebují indivi−
duální přístup. Zatím jsou školy fi−
nancovány podle počtu žáků a je tlak
na to, aby třídy měly více dětí
a mohly tam působit dvě učitelky.
Pokud vznikne třída dětí do tří let, je
vhodné, aby jich bylo maximálně 15,
ale pak tam může být jen jedna uči−
telka, protože další by škola prostě
nezaplatila. Proto je třeba v první řa−
dě vyřešit legislativu. 
��Stejně jako v případě základních
škol dává v současné době řada ro−
dičů z venkova přednost dojíždění
dětí do mateřských škol ve měs−
tech.  Znamená to, že školky na ven−
kově nejsou dostatečně kvalitní?

To vůbec ne. Malé venkovské ma−
teřské školy jsou často velice kvalit−
ní. Mají tu devizu, že v nich dochází
k velmi přirozené socializaci dětí.
V jednotřídních školkách jsou spolu
děti od tří do sedmi let. Je ale nutné,
aby tam byla vynikající učitelka, kte−
rá dokáže nastavit úkoly a činnosti
tak, aby byly uspokojeny jak děti
předškolního věku, tak i ty tříleté,
které nemohou být ve vleku a čekat,
až se na ně dostane.  Všem rodičům
proto přeji šťastný výběr mateřské
školy a dětem radostné dny strávené
tak, aby na „mateřinku“ vzpomínaly
s láskou a těšily se na další etapy
svého vzdělávání.

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje uspořádala pro zá−
jemce nejenom z  řad svých členů
velmi zajímavý seminář spojený
s  byznys snídaní. Tématem, které
uvedla ředitelka Hospodářské komo−

ry Radka Trylčová, se tentokrát stal
nový zákon o zadávání veřejných za−
kázek, který má nabýt účinnosti nej−
později 16. dubna letošního roku,
přičemž ale již od ledna 2016 platí
v  tomto směru některá nová pra −

vidla. Přítomné s  nimi seznámil 
Mgr. Tomáš Rydvan z advokátní kan−
celáře Řanda−Havel−Legal. 

Zadávání veřejných zakázek podle
navrhovaného zákona by mělo být
časově a administrativně efektiv −

nější, odpadnou některé nadbytečné
úkony zadavatelů, bude širší možnost
napravit nedostatky nabídek a doda−
tečných změn projektu v průběhu je−
ho realizace. Nová úprava také ruší
povinnost uveřejnění předběžného
oznámení o veřejné zakázce, což
představuje časovou úsporu 30 dnů.
Změna lhůt se týká také dalších úko−
nů spojených s veřejnými zakázkami,
nově se totiž počítají v pracovních
dnech, některé jsou kratší.

Nově bude možnost dodatečně do−
plnit chybějící údaje a dokumenty
v širším měřítku než dosud. Za pod−
statnou novinu lze také označit mož−
nost dodatečné opravy položkového
rozpočtu, pokud tím ovšem nebude
dotčena celková nabídková cena. No −
vý návrh zákona také umožňuje změ−
nu smlouvy, přičemž bude možné roz−
šířit předmět veřejné zakázky do výše
10 %, respektive 15 % sjednané ceny.

Veřejné zakázky z pohledu nového zákona

Mgr. Ivana Bartošová, 
odbornice na školství, zejména 

v oblasti předškolního vzdělávání

Kvalitní mateřská škola je orientovaná 
na rozvoj osobnosti dítěte
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INVESTICE KRAJE DO KRAJSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ ROSTOU

� Pane náměstku, v jakém stavu je
dle vašeho názoru silniční síť
v Plzeňském kraji, jak hodláte její
stav zlepšit?

Kdybych řekl, že jsem se stavem
a kvalitou silniční sítě II. a III. tříd
spokojen, asi bych lhal. Kraj vlastní
4  600 kilometrů těchto silnic a od
státu je převzal v roce 2004 v neutě−
šeném stavu. K dokonalosti silniční
sítě, včetně mostních objektů, nám
schází zhruba 14–16 mld. korun a ty
prostě kraj nemá. Přesto se domní−
vám, že za poslední  uplynulé čtyři
roky došlo k  výraznému posunu
v kvalitě silnic díky vysokým inves −
ticím Plzeňského  kraje, které  se
pohybovaly ročně kolem jedné mi −
liardy korun. 

��Které stavební akce chystá v le−
tošním roce Plzeňský kraj?

V  letošním roce je stavebně při−
praveno a finančně zajištěno celkem
49 stavebních akcí. 

Okres Domažlice se dočká re −
konstrukcí silnic III/1903 Domažlice
– Tlumačov – Mrákov, III/1962
Meclov – Srby, III/19515 Drahotín –
Šidlákov, III/1839 a 1836 v  Zaho −
řanech, III/19368 Draženov, III/1853
Chotiměř a x 1854, III/1856 Moče −
rady, II/190 Česká Kubice a mostu
v  Drahotíně, v  okrese Klatovy se
mohou občané těšit na rekonstruk−
ce silnic II/1717 průtah Kolince,
III/16910 Srní – Antýgl, II/190
Nýrsko – Chudenín, III/16911 Skelná
– Prášily, II/171 Petrovice – Pich,
III/11766 – křižovatka Točník a mos−
tu před obcí Lhůta, v okrese Plzeň−
sever pak dokončení  II/193 Zhořec
a dále silnice  III/2319 Výrov –
Kopidlno, III/1939 a III/19310
Manětín – Bezvěrov, III/20511 –

Hvozd  –  průtah, II/205 Loza – 1. eta −
pa,  II/201 Zvíkovec – Chříč, II/180
Zruč – Druztová a mostu v Trnové,
v okrese Tachov III/20173 Broumov
– hranice kraje, II/201 Zadní Chodov
– hranice ČR, II/199 Svobodka –
Pavlův Studenec, III/19333 Kostelec
– Ostrov u Stříbra a most v Malém
Rapotíně, na okrese  Plzeň – jih bu−
de realizováno III/17716 Železný
Újezd – Čížkov, II/191 Nepomuk –
průtah, III/1777 Žákava – Blovice,
III/1869 Kramolín – Myslív, III/18027
a III/18029 Průtah Horní Lukavice,
1. etapa,  III/18027 Štěnovice –
Čižice mosty mezi Vlčicemi a Ždír −
cem a v Týnci u Chotěšova, v okrese
Rokycany proběhne rekonstrukce
silnic II/233 Prašný Újezd – Skoupí,

III/11725 Mirošov – Skořice, II/233
Radnice – Břasy, III/11728 Hrádek,
ulice Hutnická a III/23324 Radnice, 
ul. Dědická, v Plzni pak III/18019

Let kovská ulice, III/18014 Dýšina –
Nová Huť, III/1808 úpravy křižovatky
Plzeňka a na II/203  Vejprnická – 
výstavba nových autobusových za−
stávek stanice Waltrova.

��Jistě není možné provádět všude
kompletní rekonstrukce. Jaké jiné
technologie se na krajských silni−
cích používají?

Ke zlepšení situace na silnicích
Plzeňského kraje přispívají za −
městnanci střediska speciálních pra−
cí při Správě a údržbě silnic Plzeň −
ského kraje. V  rámci činnosti to −
hoto střediska provádíme nátěry
z  asfaltové emulze jednovrstvé
a dvouvrstvé, pokládáme mikroko−
berce, ošetřujeme zálivkou trhliny
a spáry na vozovce, vyrábíme vlast−
ní živičnou směs strojem Bagela
a při tom levně využíváme materiál
z vyfrézovaných komunikací. Ve vý−
robě živičné směsi patříme s  vyro−
benými 170 tis. tunami k  absolutní
špičce v České republice. Vzhledem
k zavádění nových technologií ušet−
říme vlastní činností při údržbě ko−
munikací nemalé finanční pro −
středky, které pak mohou být vlože−
ny do technologicky náročnějších
oprav a rekonstrukcí.
�� Kolik kilometrů silnic se vlastní
činností opraví?

V roce 2015 byla provedena vlast−
ní činností oprava více než 300 km
silnic, zejména méně frekventova−
ných silnic III. třídy, dodavatelsky
bylo zrekonstruováno téměř 200 ki−
lometrů silnic. V  roce 2016 je před−
poklad délky opravených a zrekon−
struovaných silnic stejný. 

V letošním roce bude také uvede−
no do provozu strojní zařízení na vo−
dorovné dopravní značení, jehož 
obnova jistě přispěje k vyšší bezpeč−
nosti provozu na komunikacích. 

O problematice stavu silniční sítě II. a III. tříd v Plzeňském kraji hovoříme
s náměstkem hejtmana pro oblast dopravy Jaroslavem Bauerem

Investice Plzeňského kraje do silnic II. a III. třídy v letech 2002 – 2015 (v tis. Kč)

Náměstek hejtmana Jaroslav Bauer

Stroj Bagela slouží k výrobě živičné směsi. Vysoce efektivně a zároveň levně se tak využívá materiál 
z frézování vrstev komunikací

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Okresní hospodářská komora
Plzeň sko i AHKJ systematicky vy−
tvářejí možnosti pro podnikatele
při seznamování s novými možný−
mi trhy. Jejich předseda Ing. Mi −
loslav Zeman vidí tuto aktivitu jako
prioritní.

V devadesátých létech zanikly
podniky podporující zahraniční 
obchod. Firmy přitom měly zkuše−
nosti se zahraničním trhem pouze
jejich prostřednictvím. Dodnes vlády
ujišťují, jak myslí na malé a střední
podnikatele, ale skutečná podpora
neexistuje. 

Velké české firmy, které dokáží sa−
my vstoupit na zahraniční trhy, jsou
podporovány vládními misemi i dota−
cemi. Ty velké toho ale většinou vyu−
žívají omezeně, neboť v převážné vět−
šině jsou vlastněny zahraničními
vlastníky a ti řeší zahraniční obchod
přes svoje mateřské společnosti. Tím
pak ve statistikách máme malou pro−
duktivitu práce, neboť se zisk jedno−
duše přesouvá za zahraniční matky.
To ale pro ministry zahraničí nebo
průmyslu asi nejsou důležitá kritéria. 

Menší firmy, často ty, co vznikly
od počátku dlouhodobým snažením,
by dnes rády rozdělily riziko poklesu
poptávky na více trhů, ale často bez

systematické podpory státu. Někdy
i naopak. Snažíme se proto prezen−
tovat nové trhy firmám z Plzeňského
kraje a vytvořit prostředí pro jejich
prezentaci. Nalezli jsme v tom silnou
podporu také u hejtmana Plzeň −
ského kraje a nyní i u vedení Zápa −
dočeské univerzity. 

Jednou částí aktivity jsou pracov−
ní mise na nové mimoevropské trhy,
kde měly české firmy dříve skvělé
jméno, ale to pozvolna zapadlo, ane−
bo jsme si je sami poškodili. Jako
příklad mohu uvést Kubu. Zde jsme

byli průmyslovou špičkou. Nyní
však, nejenom, že přicházíme poz −
dě, ale i prostředí nám není příliš
přátelské. Díky „letákové akci“ pana
Pilipa si Česká republika významně
poškodila svoje dobré jméno. Do −
hodli jsme se proto s  hejtmanem
Šlajsem a společně připravujeme
i se  ZČU pracovní misi, která nám
pomůže vůbec získat informace, zda
a jak je možno s Kubou obchodovat.
Za univerzitu pojede nejvyšší vedení.

Jsem rád, že naše spolupráce
s  Plzeňským krajem je systematic−

ká. Nyní vytváříme i následné řešení
společně právě se Západočeskou
univerzitou. To si ale dovolím před−
stavit po jeho premiéře, která se
uskuteční, doufejme, v květnu.

Udělali jsme analýzu možné pre−
zentace a podpory i malých firem,
které si nemohou dovolit investovat
velké částky do obecného předsta−
vení. Přitom právě třeba na čín−
ských, ruských či kubánských trzích
je možná pro ně vhodný zákazník.
Všimněte si, že uvádím trhy, které
mají mnoho společného. Jsou nám
známy, měli jsme tam dobré jméno
a bez společného vstupu s politický−
mi představiteli lze jen velmi obtížně
navázat spolupráci. Právě pro tyto 
trhy vytváříme ojedinělou možnost
prezentování, zprostředkování nabí−
dek a poptávek. Snad se stát poučí
a nabídne něco podobného.

Jsem proto moc rád, že naše sna−
žení má u firem kladnou odezvu. Bez
podpory vedení Plzeňského kraje by
to nebylo možné. Je proto škoda, že
hejtman Václav Šlajs již nebude po−
kračovat ve své práci a chtěli by−
chom mu poděkovat za to, co se
snažil udělat a co už udělal pro malé
a střední podnikatele. 

Ing. Miloslav Zeman

Zahraniční obchod – šance pro menší firmy

Zastupitelé města Plzně schválili
Strategii ITI plzeňské metropolitní
oblasti, tedy možnost čerpání evrop−
ských finančních prostředků pro
Plzeň a dalších 116 okolních obcí
z okresů Plzeň−město, Plzeň−jih,
Plzeň−sever a Rokycany. Oblast
s celkem 309 tisíci obyvateli by si
tak mohla až do roku 2023 sáhnout
na přibližně 4,6 miliardy korun
z evrop ských dotací, přičemž
z vlast ních zdrojů musí zajistit spolu−
financování ve výši zhruba 800 mili−
onů korun. Strategie řeší klíčové
problémy oblasti a stanoví priority,
na které se oblast zaměří. Bude to
podpora aplikovaného výzkumu,
technického vzdělávání, dopravy i ži−
votního prostředí. 

„Schválení daného usnesení Za −
stupitelstvem města Plzně nám říká,
že plzeňská metropolitní oblast může
čerpat alokované finanční pro −
středky. Vzhledem k tradičním vý−
robním a technickým oborům a vel−
kému množství v nich působících
podniků, fungování dvou univerzit,
mnoha vědecko−výzkumných orga−
nizací včetně vybudovaného centra

excelence a řadě subjektů s vazbou
na technická odvětví, je hlavním
poten ciálem území plzeňské metro−
politní oblasti rozvoj technických
oborů,“ přiblížil primátor Mar tin
Zrzavecký.

Snahou bude vytvořit z plzeňské
metropolitní oblasti silný konkuren−

ceschopný region, udělat z něj
Evropské centrum techniky. Tomu
má pomoci právě podpora technic−
kého vzdělávání, strategie se zamě−
řuje na oblast aplikovaného vý −
zkumu, technické obory a obory
s vysokou přidanou hodnotou.
Oblast by se dále také měla profilo−
vat jako region bez rizik a bariér, če−
muž mají pomoci opatření v oblasti
vzdělávání a zaměstnávání, sociální
a zdravotní služby a také technická
infrastruktura a životní prostředí.
Důležitou prioritou je také mobilita,
snahou tak bude zlepšit dostupnost
vzdělávání, zaměstnávání, sociál−
ních a zdravotních služeb a podpo−
řit dostupnost metropolitní oblasti
z ČR i ze zahraničí. Ve strategii jsou
uvedeny operační programy, na něž
je možné si v rámci využití nástroje
ITI „sáhnout“. 

Co se týká konkrétních projektů,
na které by plzeňská metropolitní
oblast chtěla peníze získat, ty ve
strategii uvedeny nejsou. Vytvořen
byl jako samostatný dokument 
seznam potenciálních projektů, na
které chce oblast žádat prostředky. 

„Jako samostatný dokument je to
proto, že ten seznam není dogma−
tem, projekty se mohou měnit,“ vy−
světlil Erich Beneš, ředitel Útvaru ko−
ordinace evropských projektů města
Plzně, který na strategii pracoval
přes dva roky. 

Vzájemná synergie realizovaných
projektů musí mít metropolitní do−
sah, podílet se na nich budou různé
subjekty, nejen město Plzeň, ale
i Plzeňský kraj, Západočeská uni −
verzita a další. Na seznamu poten −
ciálních projektů, mezi nimiž ne −
budou jen investiční akce, ale i tak −
zvané měkké projekty, jsou například
vybudování tramvajové trati na
Borská pole, modernizace vybra−
ných úseků tramvajové trati na lince
číslo 4, vybudování přestupního
termi nálu Šumavská, vzdělávací
projekty ve školách či v centru
Techmania a další. 

Pokud vše půjde dobře, mohla by
si plzeňská metropolitní oblast „sáh−
nout“ na první peníze na podzim
2016, přičemž v roce 2018 musí mít
splněno, tedy vyčerpáno, téměř
30 procent připravených peněz. 

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti  

Primátor města Plzně
Martin Zrzavecký
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Chcete po operaci rozhýbat? Jeďte do Horažďovic!
„Pokud chce někdo skutečně roz−
chodit a rozpohybovat se po ope−
raci či úrazu, měl by jít do horaž−
ďovické nemocnice.“ Ne poprvé
zmínila toto doporučení radní
Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Milena Stár ková.
O významu svých slov se pře−
svědčuje při každé návštěvě po−
šumavské nemocnice následné
péče. Naposledy v polovině úno−
ra, kdy si přišla prohlédnout dal−
ší etapu postupné modernizace
lůžkových částí.

Nemocnice disponuje víc než 140
lůžky v 55 pokojích. Ještě před pár
lety neměl žádný z nich vlastní soci−
ální zařízení. To se ale postupně mě−
ní. Dnes je toaleta a koupelna u 20
pokojů. Posledních šest se realizo−
valo ke konci loňského roku. Pacien −
ti je využívají od ledna. Radní si pro−
to přijela poslechnout jejich první 
reakce. 

„A protože jsem dorazila do
Horažďovic dříve, šla jsem se ještě
před setkáním s ředitelem podívat na
oddělení sama. A opět jsem se pře−
svědčila, že tahle nemocnice šlape,
pro mě je to živá nemocnice,“ říká

o horažďovickém zařízení šéfka kraj−
ského resortu zdravotnictví. 

„Špitály navštěvuji z titulu své po−
zice relativně často – české i v  za−
hraničí. Často mi ale přijdou tak tro−
chu opuštěné a zejména tam, kde je
následná péče, se pacienti zdržují
hlavně v  pokojích a opouští je jen
na nařízené léčebné rehabilitace.

V Horažďovicích to neplatí. Kdykoli
sem přijdu, vždycky je na chodbě ži−
vo. Ošetřovatelé tu korzují s pacien−
ty. Pomáhají jim s chodítky či hole−
mi. Nebo se tu pacienti potkávají na
lavičkách na chodbě a povídají si,
často i s  personálem. Tady fakt 

zaktivní i toho, kdo snad ani pořádně
nechce,“ doplňuje Milena Stárková.

A pacienti jí dávají za pravdu.
„Tady tak dobře vaří. Já bych snad
i nabrala, ale díky pohybu se krásně
držím. Ještě před nedávnem jsem
vůbec sama nechodila. To jsem jen
ležela nebo seděla a jinak mne furt
musel někdo podpírat. Ale tady se

mnou měli trpělivost, takže už si
s chodítkem dojdu po malých kous−
kách všude. Bez něj to už asi nikdy
nepůjde a musím být opatrná, ale
můžu sama vstát a jít a nebudu mu−
set nikoho pořád volat,“ líčí 88letá
Marta Vránová.  

Na jednu stranu se domů
těší, ale prostředí nemocnice
nemá co vytknout. „Je tady
spousta lidí – sestřičky, dok−
torky a i mužský, co jsou tu
taky na doléčení. Takže si je
pořád s  kým povídat,“ dopl−
ňuje usměvavá stařenka. 

A to samé potvrzuje v sou−
sedním pokoji i Věra Janouš −
ko vá. „Líbí se mi, že se tu
personál s  námi nebaví jen
a pouze o našich potížích,
jestli bereme léky, jak cvičíme
a co přitom cítíme. Ano, také
se o to zajímá, ale zároveň

přijde i paní primářka a bavíme se
o normálních věcech, co s naší léč−
bou tady vůbec nesouvisí. Péče
a chování lidí je tu větší nadstandard
než to, že mám na pokoji toaletu. To
je takové plus navíc,“ říká sympatic−
ká pacientka.

Je právě v  jednom z  modernizo −
vaných pokojů. „Chceme pacientům

nabídnout to, co postupně stále více
očekávají – větší pohodlí a komfort
a také víc soukromí,“ popisuje ředitel
nemocnice Martin Grolmus. „V  tom
uply nulém období jsme upravili tři 
čtyř lůž kové a stejné množství troj −
lůžkových. Vestavbou sociálního zaří−
zení jsme museli vždy jednu postel
ubrat, takže jsou nově troj− a dvojlůž−
kové. S  těmito úpravami děláme na
pokojích i nové elektrické rozvody
a kabelový rozvod televize,“ doplňuje
s tím, že LCD televizory jsou již ve
všech pokojích.

Úprava každého pokoje stojí zhru−
ba 100 tisíc korun. Hradí je nemoc−
nice z  vlastního rozpočtu nebo
z  příspěvku vlastníka – Plzeňského
kraje. Úpravy se provádějí postupně,
aby nemocnice nemusela skokově
omezovat kapacity. Po většinu roku
má totiž všech svých 140 lůžek plně
obsazených. „Neznamená to ale, že
by bylo těžké se k  nám dostat.
Čekací lhůty na přijetí k hospitalizaci
jsou kolem týdne,“ dodává Grolmus. 

Sociální zařízení budou do dvou let
až ve třiceti pokojích. „Ve všech je
nemá smysl dělat, protože na ně −
kterých jsou pouze ležící pacienti,
kteří by ty sociálky nevyužili. Pro
ně jsou vhodnější prostornější toa −
lety a umývárny v blízkosti těchto po−
kojů. Navíc bychom si zbytečně sni−
žovali kapacity léčebných lůžek,“ říká
dále Martin Grolmus, podle kterého
se dosavadní úbytek lůžek týkal re−
zervních kapacit.

V  nemocnici v Horažďovicích se
nejčastěji doléčují a rehabilitují oby−
vatelé nejen Sušicka a Klatovska, ale
celého Plzeňského kraje. Stále ve
větší míře ji ale vyhledávají i pacienti
z  jižních Čech, nebo i z Prahy. Aby
se s  ní zájemci mohli seznámit co
nejblíže, ještě než se rozhodnou,
které zařízení pro svoji léčbu zvolí,
nechalo si zařízení vytvořit interaktiv−
ní panoramatické snímky interiérů.
S  dalšími podrobnostmi jsou na 
webu nemocnice. (www.nnphd.cz)

Druhou nemocnicí následné péče ve
vlastnictví Plzeňského kraje je Svatá
Anna v blízkosti Plané na Tachovsku.
Péči s  rovněž rodinnou atmosférou
malé nemocnice poskytuje na stov−
ce lůžek. Také tam míří stále víc pa−
cientů z krajské metropole.

(www.nnphd.cz, www.nnp.cz)

Šéfka krajského zdravotnictví: 

Radní Plzeňského kraje Milena Stárková při rozhovoru s pacientkami
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Prezident Miloš Zeman
navštívil v únoru Plzeňský kraj

Na radnici v Dobřanech prezidenta Miloše
Zemana přivítal hudbou a zpěvem soubor
Vozembach.

V Kornaticích, které jsou nositelem titulu Vesnice
roku Plzeňského kraje 2015, na prezidenta
Miloše Zemana čekal plný sál lidí

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje 
prezident Zeman dostal chodský kabát, 
klobouk a čakan

V Blovicích dostal prezident od místních 
pekařů koláč

Ve společnosti Doosan Škoda Power si prezident
prohlédl výrobní halu

Z chlumčanského závodu společnosti Lasselsberger si Miloš
Zeman odvezl kachličku se svojí fotografií
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RD 4+kk/G (1041 m2), Kostelec,
okr. Tachov
Novostavba o zastavěné ploše 80 m2. IS: el.
220/380 V, obecní vodovod +kanalizace, topení−
elektrokotel + lokální TP, plyn na hranici po −
zemku. Zajímavá nabídka s nízkými náklady.
Doporučujeme!

� 734 319 302

3 700 000 Kč 
RD 3+1 (1093 m2), 
Plzeň – Bukovec
RD s velkým pozemkem o zast. ploše 200 m2 se
nachází v ul. pod Kruhovkou. IS. El. 230/400V,
plynofikace, obecní vodovod a kanalizace, topení
– ústřední TP. Klidné bydlení v Plzni.

� 734 319 301

3 300 000 Kč

Pozemek (1 915 m2), Losina 
u Chotěšova, okr. Plzeň – jih
Nabízíme k prodeji stavební pozemek na němž 
se nachází RD k rekonstrukci o dispozici 1+1,
zast. plocha 57 m2. IS.: el 230/400V, vl. 
studna, plyn, kanalizace a vodovod – na hranici
pozemku.

� 734 319 301

750 000 Kč 

Chata 3+1/B (80 m2), Líšťany,
Plzeň – sever
Zděná podsklepená chata o zastavěné ploše 
46 m2, 20 km od Plzně u přehrady Hracho −
lusky. IS: užitková voda, el. 220/380V, septik, 
topení: lokální TP. Krásná klidná lokalita.
Doporučujeme vidět!

� 734 319 302

799 000 Kč  

Chata (399 m2) Kamínek, 
Plzeň – jih
Dřevěná zahradní chatka s terasou o zastavěné
ploše 18 m2; 10 km od Plzně, 2 km od Dobřan.
Chata stojí na mírně svažitém pozemku kde se
dále nachází dva zahradní domky a skleník.
Nutno vidět! 

� 734 319 302 

470 000 Kč
Chalupa (650 m2), Kotouň, 
okr. Plzeň – jih
Chalupa k rekonstrukci nedaleko obce Oselce
o zast. ploše 86 m2. Přístup k chatě je po obecní
komunikaci. IS: el. 220/380V, topení: lokální, tu−
há paliva. Krásná rekreace za výjimečnou cenu. 
Doporučujeme! 

� 734 319 301

150 000 Kč  

RD 6+1/G (300 m2), Vochov, 
okr. Plzeň – sever
RD na pozemku 2720 m2. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení – plyn + ústřední
TP. Vhodné pro velkou rodinu či jako dvou −
generační. U domu se nachází plně vybavená 
truhlářská dílna.

� 734 319 302

4 349 000 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
situována v blízkosti krásné přírody a lesů.

� 734 319 301

599 000 Kč  

B

G

G G
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Co vám přináší práce 
v zastupitelstvu?
Zde se snažím využít svých dlou−

holetých zkušeností ze soukromé
sféry a aplikovat je do správy veřej−
né. Práci v zastupitelstvu beru jako
další ze životních zkušeností. Možná
je výhodou i tou, že město Klatovy je
v dobré finanční kondici a pro zastu−
pitele, radní i úředníky města je
snazší prosazovat projekty, které
zlepší kvalitu života ve městě.
Snažíme se hojně využívat spolu −
financování projektů z národních
i evropských dotací a v žádostech
o dotace jsme vesměs úspěšní.
Spolufinancování města je většinou
zajištěno z vlastních financí a řídí se
schváleným rozpočtem.

To, že jsou Klatovy „men −
ším městem“ – ač se jedná
o druhé největší město
v Plzeňském kraji, je svým
způsobem i výhodou. Za −
stu pitelstvo většinou rozho−
duje ve větší shodě, než je
těsná nadpoloviční koaliční
většina, která vzešla z vo−
leb. Jsem rád, že návrhy
nejsou posuzovány podle
toho, která strana je před−
kládá, ale podle toho, jak
návrh přispěje ke zlepšení
života „Klatováků“.

Čím se trápí město
Klatovy a jeho občané?
Za jeden z největších problémů

Klatov je to, že středem města pro−
chází frekventovaná silnice I/27.
K částečnému zlepšení došlo vybu−
dování první části obchvatu, kdy do−
šlo k odklonění dopravy směřující na
Domažlice, ale stovky nákladních
aut, které projíždějí denně směrem
na Strakonice a Železnou Rudu stále
zatěžují centrum Klatov. Dokončení
druhé části obchvatu by mělo být
jednou z priorit v Plzeňském kraji. 

Z mého pohledu řadového zastupi−
tele tak trochu skřípe spolupráce
Klatov se Zdravotnickým holdingem

Plzeňského kraje. O některých
záměrech Klatov ské nemocni−
ce se dozvídám až z tisku, zá−
stupce Klatovské nemocnice
jsem ještě na jednání městské−
ho zastupitelstva neviděl. Je to
podle mne škoda. Myslím, že
námětů, které zastupitelé mají,
by bylo celkem dost. 

Vidíte na své práci zastupitele
nějakou kladnou stránku?
To, že jsem se na některé problé−

my měst a regionů začal dívat jiný−
ma očima, mi pomohlo loni  i při roz−

hodnutí zvýšit si svou odbornost
a přihlásit se v rámci celoživotního
vzdělávání na Českou zemědělskou
univerzitu v Praze, Provozně ekono−
mickou fakultu – obor Veřejná sprá−
va a regionální rozvoj. 

Koncem minulého roku jsem byl
městem Klatovy jmenován do dozor−
čí rady nově vzniklé Pošumavské
odpadové s.r.o. Jedná se o společný
podnik měst a obcí na Klatovsku,
který zabezpečuje svoz odpadu.
Myslím, že tak nějak by měla vy −
padat meziobecní spolupráce, kdy
obce sdružují své prostředky a za−
bezpečují pro své občany odvoz
odpa dů – nyní na skládku. Dou −
fejme, že dojde v krátké době k otev−
ření spalovny v Chotíkově, ale i k vy−
užití části odpadu ke spálení. 

Pocházíte z malé vesnice,  kde
bývá velmi čilá činnost různých
spolků. Jak se na to díváte?
Jsem z Mlýnského Struhadla na

Plánicku  a je pravda, že v malých
obcích byla vždy důležitá činnost
místních spolků. Hasiči, myslivci,
rybáři, zahrádkáři, sportovci, včelaři,
ale i spolky žen nebo spolky při
místních farách – okolo nich se vždy
točil a bude točit společenský život.
Pořádání většiny větších akcí se bez
těchto spolků prostě neobejde.

Proto jsem rád podpořil jednu
z takových akcí, které pořádají sbory
dobrovolných hasičů na Klatovsku
a Domažlicku – Šumavský hasič,
soutěž dobrovolných hasičů jednot−
livců v adrenalinovém silovém více−
boji dle pravidel TFA. Spolu se sená−
torem Látkou z ČSSD jsme jako
hnutí ANO tuto ligu podpořili a letos
budeme spolupořadateli třetím ro−
kem. V menších obcích se většinou
pořádání takovéto akce zúčastní vět−
šina místních obyvatel. 

Máte čas také na nějaké koníčky?
Mým velkým koníčkem se před 

lety stalo rybaření. Myslím, že ne−
jsem tzv. „masař“, ale
také nejsem úplně sto −
procentní rybář vy −
znávající „Chyť a pusť“.
S kamarády se snažím
párkrát v roce vyrazit
na několikadenní vý−
pravy. V dnešní hek −
tické době je to ideální
relax. Alespoň pro mne
je důležitější na pár dní
být mimo civi lizaci, vy−
pnout mobil a v krásné
české přírodě strávit
nějaký čas. Pokud se
povede chytit nějaká

ryba, tak je to jen pří jemný bonus
navíc. Jinak pomáhám také jako člen
Finanční komise při Západočeském
územním svazu Českého rybářského
svazu v Plzni.

���������

Podporuje také soutěž 
dobrovolných hasičů jednotlivců 
v silovém víceboji 

Velkým koníčkem Pavla
Stroleného  se stalo rybaření,
úlovek je opravdu kapitální 

Pavel Strolený předává ocenění
jednomu z hasičů 

Zastupitelstvo Klatov většinou 
rozhoduje ve větší shodě
Profesně prošel v podnicích bývalého Zemědělského zásobování a nákupu různými účetními
a ekonomickými pozicemi. V roce 1992 nastoupil po maturitě na klatovském gymnáziu  jako
skladový účetní na středisko Klatovy, poté  si udělal rekvalifikační kurz na účetnictví a stal se
vedoucím ekonomického úseku, později i členem dozorčí rady.  V současné době pracuje jako
účetní specialista firmy Primagra, a.s., se sídlem v Milíně. Řeč je o Pavlu Stroleném, který se
v listopadu 2014 stal zastupitelem města Klatovy a členem Finančního výboru města.

�

�

�
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Radní podpořili sdílené
využívání jízdních kol
Radní města Plzně odsouhlasili po−
skytnutí částky ve výši 190 tisíc ko−
run z Fondu životního prostředí města
Plzně na projekt Kolemplzne.cz – 
bikesharing pro Plzeň. Poskytnuté

prostředky budou jedním ze zdrojů,
které nezisková iniciativa použije pro
nákup 35 nových kol speciálně vy−
braných pro provoz ve městě a pro
úhradu jejich pravidelného servisu
a oprav. Finance mohou být využity
i na vývoj a správu softwaru, jenž za−
jišťuje obslu hu systému sdíleného
využívání jízdních kol, včetně on−line
podpory uživatelům. Rada města
podpořila projekt v plné výši, tj. 

190 400 korun, poskytnutí prostřed−
ků musí ještě schválit zastupitelé.

„Plzeň a zejména její centrum je
svou strukturou a velikostí pro měst−
skou cyklodopravu vhodná, velkým

přínosem je i šetrnost této do−
pravy vůči životnímu prostředí.
Navíc mobilní technologie na−
bízející maximální flexibilitu
a sdílené využívání statků jsou
trendem 21. století. Komunita
využívající tento druh dopravy
se stále zvětšuje, městská
cyklistika se stává trendem,“
uvedl Petr Náhlík, náměstek
primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí.

Hlavním cílem projektu Kolemplzne.cz
je změna způsobu dopravy po Plzni.
Jde o sdílené využívání jízdních kol,
která jsou v ulicích města k dispozici
24 hodin denně sedm dnů v týdnu.
V roce 2015 bylo rozmístěno po Plzni
50 kol. V systému je registrováno 205
uživatelů a v loňském roce se na ko−
lech ujelo celkem 5 853 kilometrů.
Cílem pro rok 2016 je získat 800 re−
gistrovaných uživatelů.



10 Plzeňský rozhled  3/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Povolání strážníka městské policie je
velmi zajímavé a také velmi náročné,
a to nejen po stránce fyzické a psy−
chické, ale také po stránce mravní.
Morální rozhodování je součástí 
práce každého strážníka v jeho kaž−
dodenní práci. Činnost městské poli−
cie je stále ve společnosti velice
důle žitá a strážníci neustále přispíva−
jí k tomu, aby se občané mohli cítit
tam, kde žijí a kam si vyjdou, stále
bezpečně.

Na území krajského města Plzně
najdou občané sedm obvodních slu−
žeben městské policie a dvě stanice
(stanici Odtahů vozidel a stanici
Územně strážní služby). Každá ob−
vodní služebna městské policie má
své specifikum činností.

Mnozí lidé, kteří se dostanou do
řad městské policie, mají velkou

možnost uplatnit své zájmy z civilní−
ho života ve svém zaměstnání.
Mohou se dostat na pozici různých
specializovaných činností, např. stát
se členem cyklohlídky. Ty už po ně−
kolik let mohou vídat občané v  uli−
cích Plzně. Do terénu vyrážejí cyklo−
hlídky téměř ve všech obvodech. 

Unikátní a žádanou službou pro
občany města, kterou poskytuje
Městská policie Plzeň, je odchyt 
zvířat. Nejčastěji sice odchytávají
strážníci psy a kočky, odchytili však
už i celou řadu zvířat exotických –
různých hadů, ještěrů, pavouků
apod. Odchytem zvířat se zabývá

skupina lidí zařazená pod obvodní
služebnu na Borech. 

V  ulicích města můžete potkat
i další strážce pořádku. Uniformu si−
ce nenosí, neboť pro ně není, ale 
velký kus práce skutečně opravdu
zastanou. Jsou jimi služební psi.

Strážníci psovodi vykonávají preven−
tivně hlídkovou činnost na celém
území krajského města. Zaměřují
se především na kontrolu lokalit
městských parků, chatových a za −
hrád kářských kolonií, rizikových
míst, kde se často zdržují osoby bez
domova a spolupůsobí rovněž při
zabezpečování veřejného pořádku,
když probíhají hokejová a fotbalová
utkání, popřípadě jakékoliv de −
monstrace.

Součástí práce strážníků je také
převoz problematických osob po
poži tí alkoholu nebo jiných omam−
ných či návykových látek. Leckdy je

služba pro strážníky, kteří převoz vy−
konávají, náročná nejen pro agresi−
vitu opilých lidí, ale také z  důvodu
samotné hygieny převážených lidí. 

Svůj podíl na výsledcích činnosti
městské policie nese rovněž moto −
rizovaná hlídka městské policie, kte−
rá je mimo jiné podpůrnou hlídkou
ostatních hlídek v  ulicích města.
Kromě běžné činnosti vyjíždí tato
motorizovaná na zásahy ke rvač−
kám či jiným vyostřeným situacím.

Prioritou její práce jsou výjezdy po
přijetí poplachových zpráv objektů,
připojených na pult centrální ochra−
ny MP Plzeň. 

Ve výčtu fakultativních specializo−
vaných činností nelze opomenout ani
na výjezdy na pomoc seniorům na−
pojených na tísňovou linku seniorů.
Velmi zajímavá je také práce okrs −
kového strážníka, který se zaměřuje
v přidělené lokalitě na stav veřejného
pořádku, černé skládky, rozbité pro−
lézačky, drobné krádeže apod. 

Práce strážníků není jen o represi,
ale také o prevenci. V náplni metodiků
prevence kriminality je příprava be sed
v mateřských, základních i středních
školách. Jejich účelem je zvyšovat
právní vědomí občanů a aktiv ně je tak
zapojit do ochrany života, zdraví
a majetku. Pro seniory byl v loňském
roce spuštěn pilotní projekt „Plzeň −
ská senior akademie“, který si nese
za cíl sjednotit dosud existující pro−
gramy prevence kriminality zaměřené
na tuto cílovou skupinu.

Svoji činnost prezentuje Městská
policie Plzeň také na veřejných 
akcích, kde mohou jejich návštěvníci
zhlédnout ukázky profesní sebe −
obrany strážníků či ukázky práce
psovodů MP Plzeň.

Plzeňská městská policie má v současné době na 250 za−
městnanců, kteří jsou zařazeni na pozici strážník nebo
strážník čekatel a své řady by chtěla ještě rozšířit. Proto
na počátku roku zahájila nábor nových uchazečů. 

Činnost městské policie je ve
společnosti velice důležitá

Střípky 
z Plzně

Podpoří vazby 
s partnerskými

městy
Město Plzeň vypíše dotační pro−
gram Komise pro partnerská měs−
ta a evropské záležitosti, uvolní na
něj 400 tisíc korun. Cílem progra−
mu je posilovat vazby a spo lupráci
západočeské metropole s partner−
skými městy i podpora akcí evrop−
ského rozměru. Spolu práce se tý−
ká ekonomických, sociálních a kul−
turních záležitostí.

Při posuzování jednotlivých
projektů bude komise zohledňovat
aktuál nost projektu, jeho rezonan−
ci s určitým aktuálním tématem
nebo společenským problémem,
schopnost oslovit širší veřejnost
nebo i jeho zaměření na vzděláva−
cí aktivi ty, vztah projektu k šíření
dobrého jména města Plzně v za−
hraničí a další.

Maximální výše dotace je 50 tisíc
korun, žádosti se přijímají od
1. dubna 2016 do 31. května 2016.
Komise pro partnerská města 
a evropské záležitosti byla založena
v roce 2003 na podporu aktivit
souvisejících s partnerskými měs−
ty Plzně a projektů Evropské unie.

Nové logo města
Plzně

Rada města Plzně jmenovala spe−
ciální devítičlennou komisi pro vý−
běrové řízení na zhotovitele nového
loga města Plzně. Zastoupeni v ní
jsou čtyři reprezentanti města
Plzně a dále pět osobností vybra−
ných z řad odborníků na marketing
a grafický design.

„Porota bude s Odborem pre−
zentace a marketingu Magistrátu
města Plzně, který za proces výbě−
ru nového městského loga odpoví−
dá, spolupracovat i na specifikaci
předmětu, účelu a poslání soutěže,
stanovení soutěžního úkolu, pod−
mínkách soutěže a podmínkách
prokázání kvalifikačních předpokla−
dů přihlašovatelů,“ přiblížil první
náměstek primátora Martin Baxa.

Soutěž bude probíhat jako veřej−
ná zakázka malého rozsahu for−
mou dvoukolového hodnocení.
K účasti v soutěži bude vyzváno
minimálně pět studií vybraných
z přihlašovatelů, kteří se přihlásí na
základě výzvy zveřejněné na profilu
zadavatele v únoru 2016. Oslovena
budou studia, která prokáží nejlepší
kvalifikační předpoklady.
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Policejní statistiky mluví jasnou
řečí – druhý rok po sobě klesl po−
čet vykradených domácností na
západě Čech. Zatímco v roce
2014 zloději vykradli téměř pět
stovek bytů a rodinných domů, 
loni už jejich počet klesl pod čtyři
sta. Ještě výraznější je pak srov−
nání s rokem 2013 kdy měli zlo−
ději na svědomí 736 vloupaček.
Čím to je? Jedním z důvodů je ta−
ké stále se lepšící zabezpečení
domácností, které zloděje na prv−
ní pohled odradí.

Přestože počet vloupání ubývá,
stále jde o číslo 374. Tolik případů
každý rok tak dává tušit, že je stále co
zlepšovat. Kde se mohou poučit sami
majitelé nemovitostí? Začít by měli
pořádným zabezpečením. „Základem
je kvalitní cylindrická vložka, minimál−
ně ve 3. bezpečnostní třídě. Tu když
zloděj uvidí, ani ho nenapadne ji pře−
konávat. Trvalo by mu to moc dlouho
a řada z nich by se přes ni ani nedo−

stala,“ říká Jan Hrnčíř ze
společnosti ASSA ABLOY.

Odstraňte cesty, 
kudy se k vám 
zloděj dostane

Dalším krokem jsou
dveře, dnes se dají pořídit
bezpečnostní, pro zloděje
prakticky nepřekonatelné.
„Ani to někdy nestačí, lidé
se musí zamyslet nad tím,
kudy jinudy by zloděj mohl
k  nim domů vniknout a tyto cesty
odstranit,“ pokračuje Hrn číř. Může
to být nezajištěné okno nebo třeba
průchod z garáže, kde často chybí to
nejvyšší zabezpečení.

Důležitou stránkou je i pojištění
domácnosti. Pokud už se k vám zlo−
děj dostane, alespoň malou náplast
může přinést náhrada od pojišťovny.
Zde ale číhají další nástrahy.

„Pojišťovny vám například nic neda−
jí, pokud máte zámky v nižší než třetí
bezpečnostní třídě nebo pokud se
k vám zloděj vloupá přes špatně za−
bezpečený balkon či otevřenou ven−
tilaci v  okně,“ pokračuje Hrnčíř
s tím, že je velice důležité vědět, co
pojistka obsahuje a podle toho svou
domácnost vybavit.

Nezapomeňte na okolí domu
Zlodějům majitelé rodinných dom−

ků sami nahrávají třeba tím, že jim
na zahradě nechají žebřík, lopatu ne−
bo další nástroje, které jim vniknutí
do domu usnadňují. Podobné je to
zase v bytových domech, kde někte−
ří lidé nechávají otevřené vchodové
dveře. „To je pro zloděje jako po−
zvánka. Dnes přitom existují systé−
my, které dveře umí zamknout auto−
maticky,“ dodává Hrnčíř.

Z  celkových 374 případů je 217
vy  kradených rodinných domů. Poli −
cie pak má asi osmnáctiprocentní
úspěšnost při objasňování vloupání. 

2013 295 62 21,01 441 93 21,08
2014 168 36 21,42 318 83 26,1
2015 157 24 15,28 217 45 20,73

Statistika vykradených objektů v Plzeňském kraji v letech 2013 až 2015
Byty Rodinné domy

zjištěno objasněno % objasnění zjištěno objasněno % objasnění

Zlaté časy bytařů končí? Počet vykradených
domácností v Plzeňském kraji opět klesl
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Pracovní nabídky

Česká republika vykazuje v rámci Evropské unie  poměrně vysokou míru
ekonomické aktivity obyvatel, a to 73,5 % obyvatel ve věku 15−64 let.
Vyšší míru zaznamenávají skandinávské země, zejména Švédsko 
(81,5 %), či Nizozemsko (79 %). Přispívá k  tomu hlavně vysoká míra
ekonomické aktivity žen. Naopak nejnižší míru ekonomické aktivity
vyka zuje Itálie (63,9 %).

Míra nezaměstnanosti v České republice patří mezi nejnižší v  EU. 
V roce 2014 činila pouze 6,1 %. Ze sousedních zemí má nízkou míru
neza městnanosti i Rakousko (5,6 %) a Německo (5,0 %, nejnižší hod−
nota v EU). Nejvyšší míru nezaměstnanosti v EU hlásí Řecko (26,5 %)
a Španělsko (24,5 %).

My očima unie
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*nealkoholické nápoje, pivo a víno v době podávání večeře dle nabídky. Ceny uvedena pro 1 os.
ve dvoul. pokoji standard. Příplatek za jednol. pokoj – 210,−Kč/noc.

Klienti smluvních pojišťoven
VoZP, ČPZP a OZP mají nárok
na slevu pobytu po předložení
DOPORUČENÍ  K nebo FT, kte−
ré vydává praktický lékař či
lék. specialista

• Lázeňský dům se nachází v klidné části Františkových Lázní, 5 min od kolonády
• Bazén s protiproudem, infrasauna
• WIFI zdarma 
• Moderně vybavené balneo−rehabilitační oddělení
• Využíváme františkolázeňské léčivé zdroje – rašelina, zřídelní plyn a minerální voda

Nadupaný víkend 6−ti denní LUXUS WELLNESS 8−denní LUXUS WELLNESS
Počet nocí 2 / pátek − neděle 5 / neděle − pátek 7 / neděle − neděle
Počet procedur 5 11 16
Stravování Plná penze vč. nápojů* Polopenze Polopenze
26.02. – 24.04. 2 690 Kč 5 590 Kč 8 290 Kč
24.04. – 16.10. 2 890 Kč 5 990 Kč 8 790 Kč

Komplexní lázeňská léčba
Počet nocí 7  / neděle – neděle
Počet  procedur 24 + vstup. lék. kontrola
Stravování Plná penze + vč. NÁPOJŮ K JÍDLU*
26.02. – 27.03. Klienti sml. poj. 8 900 Kč / ostatní 9 900 Kč
27.03. – 24.04. Klienti sml. poj. 9 900 Kč / ostatní 10 900 Kč
24.04. – 09.10. Klienti sml. poj. 10 900 Kč / ostatní 11 900 Kč

Při Regionální hospodářské
komoře Plzeňského kraje zača−
lo v lednu fungovat Meto dické
a koordinační centrum pro
podporu přeshraniční spolu −
práce v odborném vzdělávání. 

„Pro realizaci projektu jsme se
rozhodli na základě průzkumu, který
ukázal, že školy v Plzeňském kraji
zdaleka nevyužívají potenciál pro
přeshraniční spolupráci, který nabí−
zejí nejrůznější programy Evropské
unie,“ říká ředitelka Regionální hos−
podářské komory Plzeňského kraje
Mgr. Radka Trylčová. Odborníci
z Regionální hospodářské komory
budou pomáhat školám s přípravou
projektů přeshraniční spolupráce
i s projekty z národních operačních
programů.

Dále budou navazovat kontakty
mezi školami a firmami a koordino−
vat výměnné pobyty a exkurze. V ne−
poslední řadě budou vzdělávat vede−
ní škol a učitele v problematice pří−
pravy a administrace projektů a po−

řádat besedy ve školách, kde budou
žáky seznamovat s možnostmi stu−
dia a pracovního uplatnění v ČR
a zahraničí. 

„Českou republiku i východní
Bavorsko dlouhodobě trápí nedosta−
tek techniků, řemeslníků a absolven−
tů některých službových oborů.

Dlouhodobě se proto věnujeme pro−
pagaci technických oborů a řeme−
sel, ale také podpoře spolupráce
škol a firem. Právě v oblasti spolu−
práce škol a firem se můžeme z ně−
meckého duálního systému hodně
naučit a pokusit se určité prvky za−
vést do českého odborného škol−
ství,“ říká Mgr. Radka Trylčová s tím,
že dalším vítaným efektem realizace
projektu by mělo být zlepšení zna−
losti německého jazyka mezi žáky,
což je vzhledem k velkému počtu ně−
meckých zaměstnavatelů v Plzeň −
ském kraji velmi žádoucí. 

Centrum funguje v rámci progra−
mu EURES−T Bavorsko – Čechy. Na
realizaci se podílejí bavorští partneři
Handwerkskammer Niederbayern−
Oberpfalz, IHK Regensburg für Ober −
pfalz a Leitung Zentrum für Spra −
chen, Mittel− und Osteuropa, Ost −
baye rische Technische Hochschule. 

Realizace projektu byla podpořena
z finančních prostředků programu
EU pro zaměstnanost a sociální 
inovace „EaSI“ (2014−2020). 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje podporuje
přeshraniční spolupráci v oblasti odborného vzdělávání
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Ocenění za příkladné plnění pracov−
ních povinností obdrželo celkem 25
příslušníků Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje. Pamětní me−
daili hejtmana Plzeňského kraje pře−
vzalo 24 mužů a jedna žena.

„Práce profesionálních hasičů je
velmi náročná a dnes už to nejsou
jen zásahy spojené s  požárem.
Činností, které musí profesionální
hasič zvládnout, je mnohem víc.
Jsem proto rád, že mohu ocenit pří−
slušníky, kteří nasazují svoje životy
při záchraně osob, ale také ty, jejichž

práce není zdaleka tak atraktivní, ale
rozhodně není méně důležitá. Jsou
to například pracovníci na operač−
ním středisku nebo lidé, kteří vytváří
podmínky pro fungování integrova−
ného záchranného systému,“ říká
hejtman Václav Šlajs. 

Mezi oceněnými profesionálními
hasiči byli lidé z chemické laboratoře,
operačního střediska, pracovníci na
úseku integrovaného záchranného
systému nebo úseku prevence požá−
rů a samozřejmě zasahující hasiči
z celého Plzeňského kraje. 

Medaili profesionálním hasičům

Účast na zahradnické výstavě pod
širým nebem v italském přímoř−
ském letovisku Cervia schválili
městští radní, Plzeň se bude pre−
zentovat formou venkovní zahradní
expozice. Realizace se ujmou pra−
covníci Správy veřejného statku
města Plzně, vytvoří květinový zá−
hon v duchu myšlenky „Plzeň – ko−
lébka umění, sportu a kultury“.
Slavnostní otevření expozice se
uskuteční v sobotu 27. května
2016, jde o jednu z forem prezenta−

ce Plzně v zahraničí v oblasti tu −
ristického ruchu.

Základem expozice se stane plo−
cha s geometricky členěnými květi−
novými záhony inspirovanými pra−
cemi plzeňského rodáka a světo zná −
mého designéra Ladislava Sutna ra.
Zahradní úpravy vymezené lokality
letos počítají s umístěním informač−
ního panelu popisujícím smysl expo−
zice, úspěchy Plzně, významné
osobnosti, výrobky, akce spojené se
západočeskou metropolí. Jednotlivé

záhony doplní prvky symbolizující
Plzeň – velkoformátová fotografie
postaviček z dílny Jiřího Trnky, ma−
keta fotbalového míče, dřevěné ho−
kejky, velké skleněné lahve Pilsner
Urquell a velkoformátový snímek lo−
komotivy z továrny Škoda Plzeň.
Detailní řešení vypracuje Správa ve−
řejného statku města Plzně poté, co
bude v únoru Plzni přidělena kon−
krétní plocha pro expozici. 

Zahradnické výstavy se město 
zúčastní již pojedenácté. V minulých

letech se prezentovalo například ja−
ko město piva, řek, tématem byly
i záplavy, Mlýnská strouha jako park
roku 2010 nebo Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015. 

Cervia je přímořské italské leto −
visko ve správní oblasti Ravenna.
Výstava je přehlídkou umění zahrad−
níků z různých měst celé Evropy.
Každý z účastníků má pomocí
zahrad nického materiálu, především
květin, ztvárnit symboliku svého
města. Od roku 2000 se na pozvá−
ní starosty města Cervia účastní
i město Plzeň. 

Plzeň se představí v italské Cervii 

Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium

Vzdělávání předškolní – Program pro předškoláky – Těším se 
do školy... aneb jak mi to ve škole půjde – příprava na první školní rok
+ výuka anglického nebo německého jazyka

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch �

Floristka – čtyřleté denní studium

Kominík – tříletý, denní obor pro absolventy základních škol. 

POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná zpráva � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r.o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 373

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.
Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 

bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY

Rada města Plzně schválila uzavření do−
datku ke smlouvě s Plzeňskými měst −
skými dopravními podniky, který aktuali−
zuje objednávku ročního dopravního vý−
konu MHD v Plzni a výši úhrady proka−
zatelné ztráty. Pro rok 2016 je prokaza−
telná ztráta z provozu MHD odhadnuta
na 833,2 milionu korun (833 184 000),
co se týká dopravního výkonu, vozy
MHD najedou letos více než 15,3 milio−
nu (15 311 000) vozokilometrů. 

„Dodatek ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a úhradě prokazatelné
ztráty z provozu městské hromadné

dopravy osob v Plzni bývá schvalo−
ván každoročně. Pro rok 2016 je
objed návka mírně navýšena vlivem
počtu pracovních dnů v přestupném
roce a také vlivem většího počtu plá−
novaných výluk a s tím související
náhradní dopravy, která je v objed−
návce též zahrnuta,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy a život−
ního prostředí Petr Náhlík.

Co se týká rozsahu dopravního vý−
konu, tramvaje by letos měly na zá−
kladě objednávky města Plzně ujet
celkem 5 260 000 vozokilometrů,
trolejbusy 4 494 000 vozokilometrů
a autobusy 5 557 000 vozokilometrů. 

MHD v Plzni ujede 15,3 milionu
vozokilometrů
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Plzeňský biskup Msgr. František
Radkovský  ve varně pivovaru Plzeň −
ského Prazdroje požehnal už šestou
velikonoční várku piva Pilsner
Urquell, jejíž část po pěti týdnech le−
žení a zrání tradičně poputuje do

Vatikánu jako dar města Plzně
a Plzeňského Prazdroje k oslavám ve−
likonočních svátků. K symbolickým
2016 lahvím se letos přidá i dar pivo−
varských bednářů – dřevěný soudek

s nefiltrovaným plzeňským ležákem,
který u Svatého stolce v této výjimeč−
né formě ochutnají po dlouhých 111
letech. Většina letošní velikonoční 
várky poputuje do českých pivnic, a to
právě v nefiltrované podobě.

Právě tradičním surovinám – pl−
zeňskému sladu, měkké plzeň −
ské vodě a žateckému chmelu, 
z nichž se Pilsner Urquell vaří už od
roku 1842, dnes plzeňský biskup

Msgr. František Radkovský, který
spolu se starším obchodním slád−
kem Plzeňského Prazdroje Václavem
Berkou podepsal Varní list veliko−
nočního piva Pilsner Urquell. 

„Navazuji na tradici z  roku 1842,
kdy novému pivovaru v Plzni požehnal
arciděkan Antonín Hlavan. Jsem rád,
že Plzeňský Prazdroj podporuje zvyk −
losti a nevzdává se své historie.
Věřím, že stejně jako v  letech minu−
lých, přinese požehnání plzeňskému
pivu mnoho zdaru a český tradiční
zlatavý nápoj tak podpoří oslavy
Velikonoc tradičně u nás i ve Vatiká −
nu,“ říká biskup František Rad kovský,
který spolu s vrchním sládkem Václa −
vem Berkou podepsal i pamětní varní
list, který také poputuje do Vatikánu.
Podoba dřevěného soud ku od mistrů
bednářů bude odhalena až při samot−
ném vypravení várky.

„Pivo z  dnešní slavnostní várky
ale nepůjde jen na vatikánské stoly –
na vychutnání oblíbené nefiltrované
verze piva Pilsner Urquell z  dnešní
velikonoční várky zveme milovníky
piva do našich hospod právě v ob−
dobí Velikonoc,“ zve starší obchod−
ní sládek Václav Berka. 

Biskup požehnal již šestou velikonoční  

Sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka s biskupem Msgr. Františkem
Radkovským podepsali varní list velikonočního piva Pilsner Urquell



16 Plzeňský rozhled  3/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jestliže jste během vánočních úklidů doma objevili ztracený poklad
v podobě prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbrných mincí, broží, řetízků
či jiných šperků nebo třeba i stříbrných příborů, neváhejte nás navštívit
ve Zlaté Bance na adrese náměstí Republiky 3 / 4, Plzeň, kde Vaši vzác−
nost proměníme v peníze, mnohdy v částky přesahující až desetitisíce
korun, a to v povánočním období jistě každý ocení.

Vaše šperky mají v tuto chvíli velmi výhodnou cenu, tak proč toho 
nevyužít.

„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce až 1 032 000 Kč, což je 
1032 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom zlato veřejností podceňováno,
např. nevzhledné zubní korunky, které často končí přímo v zubních ordi−
nacích nebo doma odložené v šuplíku, je možné proměnit v částky po−
hybující se kolem 2000 až 4 000 Kč,“ konstatuje manažer Zlaté Banky.

Paní Dvořáková objevila při jednom z úklidů zlaté šperky po prarodičích.
„Našla jsem doma pár starých zašlých prstýnků a roztrhaných řetízků
po babičce, jsou nemoderní a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se rozhod−
la zjistit, kolik bych mohla dostat peněz, když stejně jen doma leží nevy−
užité. Hodnota mého pokladu nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“ po−
pisuje s radostí.

Výhodou Zlaté Banky je především skvělý kurz na výkup drahých kovů.
Kromě seriózního a kompetentního stanovení ceny nabízíme také od−
borné poradenství a samozřejmostí je osobní a individuální přístup ke
každému zákazníkovi. Spokojenost našich klientů je nám dokazována
jejich zvyšujícím se počtem, a to díky tomu, že zákazníci šíří dál naše
dobré jméno. 

Tak neváhejte a přijďte také do Zlaté Banky a přesvědčte se, 
že je tomu skutečně tak.

náměstí Republiky 3 / 4, 
Plzeň  – u radnice

Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:
Po – Pá: 
09:00 – 18:00

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za

výhodné ceny Vaše zlaté šperky!
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Kdo na zlatém trůnu vystřídá admi−
nistrativní budovu společnosti 
BRUSIVO Rokycany či Starou syna−
gogu v Plzni? Na tuhle otázku odpo−
ví odborná porota 13. ročníku sou−
těže Stavba roku Plzeň ského kraje.
Obce, architekti, investoři i stavitelé
nyní mohou do prestižního klání při−
hlašovat stavby zkolaudované nebo
uvedené do provozu v loňském roce.

Termín uzávěrky přihlášek je 18. břez −
na 2016. Přihlášené stavby budou
soutěžit v  šesti kategoriích. Kaž dá
kategorie může (ale nemusí) mít své−
ho vítěze, spolupořadatelé soutěže
navíc udílí nestatutární ceny. Letos
počtvrté o jednom z ocenění rozhod−
ne svým hlasování také veřejnost.
K pěti původním kategoriím vyhlašo−
vaným v  loňském roce nově přibyla

kategorie Stavby pro bydlení, která
byla zřízena pro zlepšení prezentace
staveb rodinných a bytových domů.

„Věřím, že nová kategorie Stavby
pro bydlení přiláká řadu projek −
tantů, stavitelů a investorů, kteří
v minulosti po podobné specifické
kategorii volali,“ uvádí Miloslav
Zeman, předseda představenstva
Okresní hospodářské komory

Plzeňsko, která je odborným ga −
rantem soutěže. Slavnostní vy −
hlášení výsledků se bude konat
24. května 2016 na galavečeru
v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby budou
poté prezentovány na putovní 
pa nelové výstavě ve veřejně pří−
stupných prostorách měst a obcí
v Plzeňském kraji. 

Stavba roku Plzeňského kraje startuje
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Zrychlený postup majetkoprávního
vypořádání s vlastníky pozemků nut−
nými pro stavbu důležité silnice I/20
a II/231 v Plzni (Plaská – Na Roudné
– Chrástecká, 2. etapa) schválili za−
stupitelé. Jde o veřejně prospěšnou
stavbu dopravní infrastruktury, jejímž
investorem jsou Ředitelství silnic
a dálnic ČR (ŘSD) a statutární město
Plzeň. Cena pro výkup pozemků byla
stanovena na částku 800 korun za
metr čtvereční, od soukromých
vlast níků je potřeba získat 51 pozem−
ků o celkové výměře 25 550 m2. 

„V případě, že vlastník přistoupí na
stanovené podmínky, můžeme výkup
pozemku projednat ve zkráceném
postupu, tedy nebude nutné projed−
nání v Komisi Rady města pro naklá−
dání s majetkem a ani v Radě města
Plzně. Tím výrazně zrychlíme celý
proces předcházející samotnému za−
hájení stavby,“ uvedla Helena
Matoušová, radní pro oblast naklá−
dání s majetkem. 

Pokud vlastník nebude s podmín−
kami souhlasit, tedy pokud bude
poža dovat jinou kupní cenu, než je
800 korun za m2 nebo jiný postup,
budou výkupy předkládány a projed−
návány standardně, tedy v dané ko−
misi, v Radě města Plzně a poté
v Zastupitelstvu města Plzně.

Stavba nové silnice I/20 v úseku
Plaská – Na Roudné je navržena
jako čtyřpruhová komunikace
v úseku mezi ulicemi Plaská a Na
Roudné. Je dalším úsekem průtahu
silnice I/20 městem Plzeň, jehož
dvě etapy – I/20 D5 – K Dráze
a I/20 K Dráze – Jasmínová byly
realizovány a jsou v provozu.
Město Plzeň již v roce 2012 a 2014
několik pozemků pro výše uvede−
nou stavbu vykoupilo, a to za 800
korun za m2. Vzhledem k tomuto
faktu a ke skutečnosti, že ŘSD 
realizuje výkupy pozemků zasaže−
ných trvalým záborem pro ŘSD
za částku 800 Kč/m2, navrhl majet−
kový odbor magistrátu obdobné
podmínky. 

Na šest projektů podporující lepší ži−
votní prostředí v Plzni „rozdalo“ ve
čtvrtek zastupitelstvo města celko−
vou částku převyšující 1,3 milionu
korun. Peníze z Fondu životního pro−
středí města Plzně půjdou například
na výsev letniček, které letos oživí
deset lokalit o celkové výměře 1766
metrů čtverečních, a to zejména po−
dél komunikací, dále na vybudování
naučného záhonu, úpravu zahrady
u 57. mateřské školy včetně jezírka,
ale také na záchranu památného
stromu. 

„Körnerův dub, starý zhruba 450
let, se nachází v horní části zoolo −
gické a botanické zahrady. Od roku

1997 je vyhlášen památným stro−
mem. Nejen stáří, ale i poškození po
zásahu bleskem vyžaduje zvýšenou
pozornost a kontrolu jeho stavu a to−
mu odpovídající pěstební a technická
opatření,“ přiblížil Petr Náhlík, ná−
městek pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí. I s ohledem na bezpeč−
nost návštěvníků byl v roce 2015
zpracován posudek o stavu stromu.
Z něj vyplynulo, že mohutná koruna
rozvětvená na šest kosterních větví
má mnoho dutin a řadu defektů.
„Projekt se týká ozdravění památné−
ho stromu a uskutečnění technic−
kých opatření, jež povedou ke stabili−
zaci koruny,“ dodal Petr Náhlík. 

Šest projektů podpoří lepší životní prostředí

Chystá se stavba důležité silnice

Novinkou v Plzni bude systém pro−
stupného bydlení. Koncepce na −
vrhuje, aby vytipovaný člověk, který
se nachází na „ulici“ nebo v zařízení
krizového bydlení (azylový dům,
ubytovna, noclehárna), mohl získat
takzvaný tréninkový byt, v němž
je podnájemníkům poskytována do−
provodná sociální asistence a budou
tam fungovat domovníci, a poté by
dotyčný mohl dosáhnout na dlouho−
dobé sociální bydlení (tedy bydlení,
jehož parametry jsou nastaveny tak,
aby umožnily zajištění dlouhodo −
bého důstojného bydlení dané cílové
skupiny bez nutnosti asistence so −
ciálních služeb).  

„Pro tréninkové byty chceme vy −
užít objekt Plachého 42, pro čtvrtý
stupeň (dlouhodobé sociální bydle−
ní) pak plánujeme opravit volné ná−
jemní byty, jež má město k dispozi−
ci. Použijeme na to peníze z prodeje
13 nerentabilních městských domů,
který jsme schválili v loňském ro−
ce,“ doplnil David Šlouf. Koncep ce
počítá také s instalací kamerového
systému v městských domech. 

Město každý rok vypracuje akč−
ní plán toho, co z navrhovaných
opat  ření v daném roce zrealizuje,
roz sah se bude odvíjet od fi nanč −
ních možností rozpočtu. Rad nice
se chce přitom zaměřit na vy −
hledávání vhodných dotačních
titu lů. Do ku ment nazvaný Koncep −
ce sociál ního a dostupného bydle−
ní statu tárního města Plzně na ro−
ky 2016 – 2020 je k dispozici na
webu města. 

Systém 
prostupného 

bydlení



Výrobou a montáží včetně záručního
a pozáručního servisu topení z pří−
rodního kamene se firma zabývá více
jak 11 let. Pro své nesporné výhody
je o tento typ elektrického vytápění
velký zájem. Proč se rozhodnout pro
topení z přírodního kamene? O tom
jsme si povídali s majiteli firmy euro−
top in ve Kdyni Jiřím Janouškem
a Danielem Smolíkem.

Jarní akce na kámen
Topné panely jsou vyrobeny z přírodní−
ho kamene. Vzhledem k barevnosti
a kresbě kamene je vhodným estetic−

kým doplňkem do bytu. Máme širokou
nabídku kamene z celého světa, napří−
klad z Itálie, Brazílie, Indie, Řecka, Číny.
V naší vzorkové prodejně si může klient
vybrat barvu, tvar i kresbu přírodního
kamene. Díky naší jarní nabídce dosta−
ne barevný topný panel za cenu základ−
ního šedobílého. Stačí, když si u nás
objedná výrobu a montáž topení do
konce května 2016.
Řada klientů věnuje výběru kamene
mimořádnou pozornost. Dokonce jsme
měli zákazníka, který si vybíral kámen
pomocí kyvadélka.  Shodně říkají, že

kámen sám o sobě působí blahodárně
na lidský organismus, například od−
straňuje bloky v těle, které brání průto−
ku energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost. Známé je léčitel−
ské využívání kamenů již ve starém
Řecku, Římě i Egyptě. Kameny byly
důležitou součástí medicínských tradic
těchto národů.

Teplo jako z kachlových 
kamen
Často se setkáváme s mylným ná −
zorem, že vytápění přírodním kame−
nem prý funguje jako přímotopy nebo

elektrická kamna. Pravda je taková, že
naše topení využívá vynikající schop−
nosti kamene akumulovat teplo, které
poté vyzařuje. V kamenu jsou uloženy
topné kabely, které panel nahřívají.
Nedochází prakticky k žádným ztrá−
tám a účinnost je téměř stoprocentní.
Kabel po zahřátí okamžitě předá teplo
kamenu, který se za necelou půlho −
dinu nahřeje na teplotu 60 °C. Vy −
tápění prostoru je na základě dlouho−
vlnného záření. Jako bychom topili
kachlovými kamny. Sálavé teplo je
v místnosti rovnoměrně rozložené.

Mezi podlahou a stropem je maxi −
mální rozdíl 3 °C. Vynikající akumu−
lační schopnosti kamene umožňují, že
po nahřátí panelu na 90 °C  a jeho po−
zvolném chladnutí má ještě po 
2,5 hodinách teplotu 30 °C. V míst−
nosti, ve které topí panel, je samo −
statný prostorový digitální termostat,
který zákazník dostane zdarma.

Ideální topení
pro zdraví
Sálavé teplo pozitivně
působí na lidský or−
ganismus? Nevzniká
žádná cirkulace vzdu−
chu, nevíří se prach
a alergenní částice.
Díky stejnoměrnému
rozložení tepelného
záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žád−
nou šanci. Přírodní
kámen udržuje kon−
stantní vlhkost v míst−
nosti 52 až 58 %, ne−
vysušuje pokožku,
vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je
vhod né pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi
a pro novorozence. Velmi příznivě
půso bí na psychiku.

Topení je příjemné pro 
vaši peněženku
V porovnání s ostatními topnými
systémy ušetříte ročně 20 až 30 pro−

cent na nákladech. Když vyměníte pří−
motopy za naše panely, je úspora za
elektrickou energii ještě vyšší a to až
40 %. Topení lze připojit na 20 hodino−
vý nízký tarif a celá domácnost je mě−
řena v této sazbě. Všem poradíme, jak

postupovat. Každému zájemci zdarma
předem vypočítáme provozní náklady,
takže už předem ví, kolik ročně zaplatí.

Z naší letité praxe
můžeme říci, že se
tento prvotní výpočet
nijak neliší od sku−
tečnosti. Jsou zde
i další výhody.
Majitelé našeho to−
pení nemusejí platiti
za čištění, kontroly
a opravy komínu, od−
padá výměna kotle,
rozvodů, vodních pa−
nelů při vytápění ply−
nem, uhlím nebo dře−
vem. Topení z přírod−
ního kamene je pro
více generací.
Pro všechny zákazní−
ky platí, že mají do−
voz, montáž  a digi −
tální termostat ZDAR−

MA. Na topné těleso z přírodního ka−
mene je záruka 14 let.

Přijďte se poradit 
Každému se budeme individuálně vě−
novat přímo v naší firmě eurotop in,
která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží). Na setkání

se zákazníky jsme si vyhradili každý
pátek od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hodin. Je to Den otev−
řených dveří.  Jinak nás zájemci za−
stihnou na telefonu nebo nám mohou
poslat  e−mail. (re)

cenu základního bílošedivého

Jarní nabídka od výrobce topení z přírodního kamene eurotop in ze Kdyně

Podmínkou této akční nabídky
je,  že  při závazné objednávce
topení z přírodního kamene do
konce května 2016 s následnou
montáží od srpna 2016 získá
zákazník vybraný topný kámen
v provedení Sylvia za cenu zá−
kladního bílošedivého kamene.

Topný panel z přírodního ka−
mene připomíná noční oblohu.

Estetické sladění přírodního kamene s interiérem. Dokonalá harmonie.

Technologie výroby topného panelu umožňuje na jeho povrchu pomocí 
gravírování vytvořit i vlastní námět podle přání klienta (firemní logo, oblíbený
motiv a podobně).

Barevný kámen v provedení Sylvia za
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Plzeň se připravuje na přestavbu mostů na Mikulášské
Zastupitelé města Plzně schválili
odůvodnění významné veřejné za−
kázky s názvem „Uzel Plzeň, 2. stav−
ba – přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“. Cílem
stavby je modernizace železniční
stanice, zejména dvou železničních
mostů přes ulici Mikulášská, sou−
částí bude i rekonstrukce Mikuláš −
ské ulice včetně celého prostoru
přednádraží, rekonstruována bude
i tramvajová trať. Předpokládaná
hodnota projektu, za nímž stojí Sprá −
va železniční dopravní cesty, je 1,3
miliardy korun bez DPH, podíl Plzně
jako spolupartnera projektu by měl
činit necelých 100 milionů korun bez
DPH. Stavba by měla být hotová do
konce roku 2018. 

„Rozhodujícími objekty celé stav−
by jsou dva železniční mosty, jejichž
stav nevyhovuje požadovaným para−
metrům, a to jak z hlediska únos−
nosti, tak z hlediska prostorového
uspořádání pod mosty. Proto je na−
vržena jejich celková přestavba.
V souvislosti s tím bude zahloubena
a šířkově upravena vlastní ulice
Mikulášská,“ uvedl technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář. 

Stavba je součástí celkového ře−
šení železniční infrastruktury ve
městě Plzni. Nejsložitější bude právě
rekonstrukce mostů, oba se rozšíří,
stejně tak se zvětší jejich podjezdné
výšky. Například severní most, který

je blíž centru, se z 25 metrů rozší−
ří na téměř 40, druhý jižní, jenž le−
ží blíže k Petrohradu, se rozšíří
z 15 na 26 metrů. Odděleny bu−
dou tramvajové koleje od jízdních
pruhů pro automobilovou dopra−
vu, v rámci stavby zaniknou men−
ší drážní objekty, upraven bude
přednádražní prostor, kde dojde
k optimalizaci počtu parkovacích
stání a úprav plochy pro pohyb ces−
tujících. Po dokončení stavby nabíd−
ne železniční uzel Plzeň zrekonstruo−

vaná nástupiště, nový podchod s
napojením na nový autobusový ter−
minál i kompletně vyřešený prostor
přednádraží. 

Ve věci je dokončena projektová
příprava, která zabrala zhruba deset

let, chystá se vypsání výběrového 
řízení na zhotovitele. Vyhlášeno by
mělo být v březnu, pokud proběhne
bez problémů, budou v červenci 
zahájeny přípravné práce. Stavba

omezí dopravu v Plzni, k prvním vý−
lukám by mělo dojít v lednu 2017. 

„Doprava MHD bude zajištěna, byť
po jedné tramvajové koleji. V rámci
stavby bude postavena i objízdná
trolejbusová trasa, která povede od
Koterovské ulice po Železniční ulici
a přes most nad Nádražím na ulici
U Prazdroje a do centra města.
Příměstská autobusová doprava bu−
de již na náměstí Milady Horákové
odkloněna přes Doudlevce a ulici
U trati přímo na CAN. Cestující smě−
řující do centra budou moci využívat
zastávku Radobyčická poblíž kraj−

ského úřadu,“ uvedl náměs−
tek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí
Petr Náhlík. 

Co se týká objízdných tras
pro automobilovou dopravu,
navrženy jsou především tra−
sy souběžné s Miku láš skou
ulicí, tedy Koterovská a horní
mostovka mostu Mi lénia

a Lobez ská a most Nad Nádra žím.
Vzhledem k tomu, že Slovany jsou
s ostatními městskými obvody Plzně
spojeny čtyřmi mosty, poslouží právě
cesty přes ně jako náhradní řešení. 
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Plzeň má koncepci sociálního 
a dostupného bydlení
Jako první město v České republice
má Plzeň svou koncepci sociálního
a dostupného bydlení. Šedesáti −
strán kový dokument zaměřený na
roky 2016 až 2020 schválili zastupi−
telé. Koncepce analyzuje situaci
v oblasti bydlení v Plzni směrem
k osobám, jež nemohou za tržních
podmínek získat standardní nájemní
bydlení, a navrhuje opatření, jak pro−
blematiku řešit. Zvyšovat by se tak
v západočeské metropoli měla na−
příklad kapacita bytů zvláštního 
určení, i bytů bezbariérových, posílit
má chráněné bydlení, vznikne
systém prostupného bydlení, posílí
kamerový systém a jiné. Některá
z opatření už se realizují.   

„Vytipovali jsme cílové skupiny,
které nejvíce potřebují pomoc ze stra−
ny města. Nejohroženější jsou senio−
ři, jejichž počet v kategorii 65 a více
let se podle prognózy v následujících
15 letech zvýší ze současných 34 ti−
síc na více než 40 tisíc. Skupinami
ohroženými sociálním vyloučením
jsou také samoživitelé a samoživitel−
ky s nízkými příjmy, osoby se zdra−
votním postižením, mladí lidé opouš −
tějící dětské domovy nebo pěstoun−
skou péči a další,“ uvedla náměstky−
ně primátora pro  oblast školství a so−
ciálních věcí Eva Herinková.

Koncepci zpracovaly magistrátní
odbor sociálních služeb a odbor by−
tový a vznikala téměř souběžně
s Koncepcí sociálního bydlení České
republiky, s níž je v souladu. Pro vy−
brané skupiny navrhli zpracovatelé
různá opatření. Prvním z nich je pre−
vence ztráty bydlení u nájemců
městských bytů.

„Správce, což je Obytná zóna
Sylván, bude zasílat včasné upo −
mínky, o neplacení bude informo−
vat pracovníky sociálních odborů

příslušného městského obvodu,
v němž se byt nachází, ti nabídnou
dlužníkovi odbornou pomoc, dohod−
nou splátkový kalendář, dohlédnou
na jeho plnění, sociální pracovníci
budou přítomni při jednáních bytové
komise u případů, na které dohlížejí
a podobně,“ přiblížil David Šlouf,
radní města pro oblast správy měst−
ských nemovitostí.

Dalším z opatření je zajištění do−
stupného bydlení pro seniory. Kon −
cepce navrhuje vytvářet další byty
zvláštního určení, tedy byty v tak −
zvaných domech s pečovatelskou
službou. Nyní jich má Plzeň ve
21 objektech 473, počet chce po−
stupně navýšit na 700, přičemž
v těchto bytech je sníženo nájemné
na částku maximálně 50 korun za
m2 podlahové plochy.

„Bytový odbor eviduje víc než 400
žádostí o poskytnutí bydlení v těchto
bytech,“ doplnila Eva Herinková.
Koncepce navrhuje i vybudování ko−
munitního bydlení pro seniory, stejně
tak návrh na realizaci cohousingu ne−
boli sdíleného bydlení pro osoby star−
ší 55 let. Navrhovaná opatření se dále
také týkají zajištění dostupného byd−
lení pro osoby se zdravotním postiže−
ním a rodiny pečující o postižené dítě. 

„Chtěli bychom například vytipo−
vat pět bytů 2+1 pro rodiče s dítě−
tem, o nějž pečují celý život. Navýšit
počet bezbariérových bytů na 150
ze současných 109, zajistit adekvát−
ní bydlení osobám, u kterých sociál−
ní pracovníci vykonávají opatrovnic−
tví,“ doplnil David Šlouf.

Z bytů města by se mělo také vy−
členit 50 jednotek pro samoživitele
s nízkými příjmy, nájemné by bylo
v rozmezí 50 až 82,10 korun za m2,
vyčleněny by pro tento účel mohly
být dva vchody v Plachého ulici. 



23Plzeňský rozhled  3/2016 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Mnohaleté problémy s parkováním
v lochotínském areálu FN Plzeň se
brzy vyřeší. V pondělí 15. února
2016 bylo  předáno staveniště a  fir−
ma Geosan začne s výstavbou tolik
očekávaného parkovacího domu.
Nový parkovací dům nabídne 400
stání pro vozidla zaměstnanců fa−
kultní nemocnice, kteří tak uvolní
místa před hlavním vchodem F nebo
přímo v areálu nemocnice. Tímto
krokem chce vedení nemocnice za −
jistit parkovací plochy pro pacienty
a zkrátit jim cestu k odborníkům.

„Budova bude stát ve svahu pod
stravovacím zařízením, kousek nad

spodním vjezdem do nemocnice
(vjezd z Roudné). Tato poloha
umožní zapuštění čtyřpatrové budo−
vy do svahovitého terénu a zajistí
možnost přímého vjezdu z ulice.
Předpokládaná cena je 140 mil. ko−
run a doufám, že parkovací dům
zprovozníme do konce tohoto roku,“
říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.  

Dalším zkvalitněním dopravy v ne−
mocnici je plánovaná úprava silnič−
ních vjezdů v obou areálech, kdy do−
jde k rozšíření počtu pruhů pro vjezd
a výjezd vozidel a parkovací lístky
bude obsluhovat automat.

Začíná výstavba parkovacího domu 
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Město Plzeň a Krajské ředitelství poli−
cie Plzeňského kraje budou společně
postupovat ve věci územního řízení
na připravovanou stavbu nazvanou
Doplnění přechodů pro chodce v kři−
žovatce U Jána v Plzni. S uzavřením
smlouvy o společném postupu mezi
oběma subjekty dnes souhlasila
Rada města Plzně, schválit ji ještě
musí zastupitelé. Cílem je společné
získání územního rozhodnutí, samot−
ná realizace stavby odhadovaná na
téměř 50 milionů korun bude závislá
na možnostech rozpočtu města a po−
licie v dalších letech. 

„Záměr na úpravu křižovatky
U Jána (U Prazdroje x Sirková) vznikl
před zhruba deseti lety v souvislosti
s přípravou dokončení dálnice D5 ko−
lem Plzně a převedením tranzitní do−
pravy mimo centrum města od roku
2006. Hlavním cílem úpravy je umož−
nit chodcům překonat křižovatku

U Jána,“ přiblížil Petr Náhlík, náměs−
tek primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí. 

Současná, pro chodce poněkud ne−
přívětivá, podoba křižovatky byla reali−
zována podle projektů vzniklých před
rokem 1989. V současné době s vý−
jimkou lávky přes ulici U Praz droje ne−
ní ani na jednom rameni křižo  vatky
možné bezpečně přejít vozov ku, jde

zejména o trasu mezi centrem města
a Plzeň ským Praz dro jem včetně pří−
stupu na tramvajové zastávky jak od
Denisova nábřeží, tak od Nádražní uli−
ce, Prazdroje a hotelu Angelo. 

Pokud návrh rady podpoří i zastu−
pitelé, podá město zastoupené Sprá −
vou veřejného statku a krajské ře −
ditelství Policie ČR společnou žádost
o územní roz hod nutí na danou stavbu

a budou sou−
časně koordino−
vat svůj postup
při územním ří−
zení. 

Stavba má za−
hrnovat úpravu
komunikací, tedy
plochy křižovat−
ky a navazujících
chodníků, úpra−
vu veřejného
osvětlení, rekon−

strukci trolejového vedení, rekonstruk−
ci světelné signalizace, úpravy na vo−
dovodech a kanalizačních řadech, par−
koviště i sadové úpravy. Po vydání
územního rozhodnutí mohou oba
inves toři při pořízení stavebního povo−
lení postupovat buď samostatně, nebo
společně. Město Plzeň bude realizovat
úpravy křižovatky, Policie ČR úpravu
parkoviště v Sirkové ulici.  Doku men −
tace k územnímu rozhodnutí je již
zpracována. Po získání územního roz−
hodnutí bude řešeno vzájemné vypo−
řádání vlastnictví pozemků mezi měs−
tem a Policií ČR. Následně bude zpra−
cována dokumentace pro stavební po−
volení, po získání stavebního povolení
a zajištění finančního krytí bude mož−
né začít s městskou částí stavby.
Policie ČR bude moci postupovat při
další přípravě realizace své části stav−
by nezávisle na základě společného
územního rozhodnutí.

Radnice a policie společně požádají o územní rozhodnutí


