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V polovině března byl Pl zeň −
ský kraj oceněn ve fran−
couzském Cannes v  rámci
soutěže Evropská města
a regiony budoucnosti
2016/17. Vyhlašuje ji každé
dva roky časopis Foreign
Direct Investment Magazine
(fDiMagazine), vydávaný
prestižním deníkem Finan −
cial Times. Za svoji strategii
na podporu investic a rozvoj
podnikání získalo hejtman−
ství druhé místo. V  rámci
malých evropských regionů
s  počtem obyvatel do 1,5
milionu ho předstihl jen 

nizozemský Eindhoven, bron −
 zovou metropoli Amsterdam
už nechal Plzeňský kraj za
sebou. Ocenění při slav −
nostním ceremoniálu pře−
vzal v Cannes hejtman Vác −
lav Šlajs a vedoucí Odboru
re gionálního rozvoje Kraj −
ského úřadu Plzeňského kra−
je Miloslav Michalec.

„Úspěch našeho kraje v evropské
konkurenci mě velice těší. I díky němu
se o našem kraji mezi investory ví.
Především je to ale závazek a motiva−
ce pokračovat v dosavadních aktivi−
tách," komentuje mezinárodní úspěch
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. 

Ocenění si v Cannes převzal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs (vlevo) 
a vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje
Miloslav Michalec. ... pokračování na straně 3

�

Úspěch Plzeňského kraje v Cannes
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Na business snídani, kterou tradičně
pořádá Regionální hospodářská ko−
mora Plzeňského kraje, vystoupil
pan Josef Bernard, kandidát na hejt−
mana za ČSSD a člen dozorčí rady
Škody Transportation. Více než dva−
cet zúčastněných podnikatelů tak
mělo jedinečnou příležitost, aby se
seznámili s vizí, se kterou vstupuje do
politiky, a získali odpovědi na své
otázky. Diskutováno bylo široké
spek trum témat počínaje inkluzí
a kvalitou školství, přes možnosti

podpory malých a středních pod ni −
katelů po legislativní řešení problémů
s platební morálkou. V oblasti propa−
gace technických oborů a odborného
školství pan Bernard ocenil dlouho−
dobou výbornou práci hospodářské
komory. Během diskuze několikrát
zdůraznil, že společnost potřebuje mít
silnou vizi a vyjádřil přesvědčení, že
na základních bodech k zlepšení kva−
lity života na krajské i celostátní úrov−
ni by se měly shodnout všechny
systémové politické strany. 

Business snídaně
s Josefem Bernardem

Odborníci by mohli letos začít re −
staurovat velmi cenné pozdně gotické
a renesanční výmalby v presbytáři
v kostele sv. Mikuláše v Plzni. Radní
odsouhlasili dotaci právě pro tento
účel, a to ve výši 300 tisíc korun.
Zrestaurováním fresek
dojde nejen k jejich ucho−
vání v dobrém stavu, ale
především k jejich pre−
zentaci jako nálezu nad −
regionálního významu. 

„Pro Plzeň jde o zcela
unikátní nález, který pro−
hloubí znalosti o vývoji
pozdně středověké a re−
nesanční malby ve městě
a stane se předmětem
odborného studia i výtvarným dílem
prezentovaným široké veřejnosti,“
uvedl první náměstek Martin Baxa.
Podle něj je možné říci, že od doby
nálezů renesančních maleb v budo−
vě plzeňské radnice při její úpravě
v počátku 20. století nebyl následně
na území města učiněn nález tako−
vého rozsahu a významu.

Restaurování by mělo být rozděle−
no maximálně do dvou navazujících
etap tak, aby byl restaurátorský zá−
sah proveden v co nejkratším termí−
nu. Náklady na provedení obnovy
fresek včetně DPH činí 1,035 mi −

lionu korun. „Protože celkové nákla−
dy spojené s odborným restaurová−
ním nalezené výmalby presbytáře
přesahují finanční možnosti vlastní−
ka, obrá til se na město Plzeň s žá −
dostí o možnou finanční podporu
vzhledem k tomu, že kostel sv. Mi −
kuláše v Plzni je nemovitou kulturní
památkou,“ doplnil Petr Marovič. 

Unikátní fresky čeká restaurace
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Slavnostní předání cen soutěže
Evropská města a regiony bu −
 doucnosti 2016/17 se uskutečnilo
v Cannes, ve městě proslulém svým
filmovým festivalem, a to v  rámci 
27. ročníku veletrhu nemovitostí
a inves tičních příležitostí MIPIM, který
je jedním z největších veletrhů svého
druhu v Evropě, kde se setkávají roz−
hodující hráči investičního světa. 

Z českých měst získala v soutěži
dílčí ceny Plzeň, Ostrava a Brno.
Mezi regiony byl však Plzeňský kraj
v Cannes jediným českým zá −
stupcem. Odborná komise přitom
hodnotila například pobídky pro 

investory nebo propagační aktivity
směřující ke zvýšení zájmu o region.

„Plzeňský kraj měl jako první kraj
v České republice schválený územní
plán. Díky tomu jsme mohli nastarto−
vat zájem investorů o volné pozemky,
zejména u dálnice. Města nebo deve−
lopeři si řadu pozemků sami zasíťova−
li a nabídli je investorům,“ popisuje
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeň ského kraje
Miloslav Michalec s  tím, že široká
škála zasíťovaných pozemků s pří−
mým napojením na dálnici bylo to
hlavní, co investory do Plzeňského
kraje přivedlo. Dodává, že po Praze je
Plzeňský kraj regionem s největší na−
bídkou průmyslových ploch.

„V roce 2015 bylo v Plzeňském
kraji vytvořeno 15 tisíc nových 
pracovních míst,“ uvádí hejtman
Václav Šlajs. „K rozvoji našeho kraje
přispívá jak napojení na dálnici D5,
tak silná průmyslová tradice, kterou
je ale nutné podporovat. Při každé
příležitosti zdůrazňujeme, že za −
měst navatelé volají po technicky
vzdělaných absolventech středních
i  vysokých škol,“ popisuje hejtman
Plzeňského kraje.

„Nezaměstnanost v  Plzeňském
kraji je po Praze druhá nejnižší. Je ale
potřeba věnovat pozornost  příhra −
ničním oblastem, jako je například
Sušicko, a zlepšit dopravní obsluž−
nost, která umožní jednodušší pohyb
lidí za zaměstnáním. Na zajištění do−
pravy se přitom mohou podílet sa−
motné firmy,“ vysvětluje hejtman. 

Důležitou součástí strategie
Plzeň ského kraje je dobrá informo−
vanost investorů. Nabídky pozemků
jsou zveřejňovány na webových
stránkách kraje. Užitečným nástro−
jem je také digitální mapa veřejné
správy, kterou spravuje Plzeňský
kraj a kterou lze využít jako mapový
podklad na výběr vhodné lokality
pro umístění investičního projektu.

„Se zajištěním informovanosti mezi
investory nám velice pomáhá
CzechInvest a Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje,“ vysvět−
luje Miloslav Michalec. Přispívá k ní
také prezentace Plzeňského kraje
na veletrzích v Česku i v zahraničí,
kde je podle Miloslava Michalce
o  informace o průmyslových 
zónách velký zájem.   

Jako jediný kraj z ČR obstál Plzeňský kraj v celoevropské konkurenci

Úspěch Plzeňského kraje v Cannes:
ocenění za podporu investic

Hejtman Václav Šlajs převzal 
v Cannes cenu pro Plzeňský kraj. 

Soutěž Evropská města a regiony budoucnosti se koná každé dva roky. 

Na předávání cen byli zástupci regionů ze všech koutů Evropy.

Výsledky v kategorii Strategie na podporu investic
TOP 5 – Malé evropské regiony budoucnosti 2016/17 (počet obyvatel do 1,5 mil.)

TOP 5 – Středně velké evropské regiony budoucnosti 2016/17  
(počet obyvatel 1,5 − 4 mil.)

TOP 5 – Velké evropské regiony budoucnosti 2016/17 
(počet obyvatel více než 4 mil.)

pořadí region stát
1 Region Eindhoven Nizozemsko
2 Plzeňský kraj Česká republika
3 Metropole Amsterdam Nizozemsko
4 Bristol a Bath Anglie
5 Curych a okolí Švýcarsko

pořadí region stát
1 Kodaň a okolí Dánsko
2 Toskánsko Itálie
3 Severní Irsko Anglie
4 Malopolska Polsko
5 Brabant Nizozemsko

pořadí region stát
1 Skotsko Anglie
2 Severní Porýní – Vestfálsko Německo
3 Lombardie Itálie
4 Katalánsko Španělsko
5 Andalusie Španělsko

... dokončení ze strany 1�



4 Plzeňský rozhled  4/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dvacet osm staveb se přihlásilo do
letošního 13. ročníku prestižní ve−
řejné soutěže Stavba roku Plzeň −
ského kraje 2015. Odborná porota
je v první polovině dubna všechny
navštíví a zhodnotí. Nebude to mít
vůbec jednoduché, přihlášené
stav by jsou velice různorodé a kaž−
dá z nich může zabodovat svojí je−
dinečností, kvalitním zpracováním
či souzněním se svým okolím. 

Přihlášené stavby se dělí do šesti
soutěžních kategorií. V letošním
ročníku jsou nejpočetněji zastou −
peny kategorie Rekonstrukce budov
a Veřejná prostranství. „Záběr při −
hlášených staveb je opravdu ši   ro−
ký. Najdeme mezi nimi CULTURE 
STATION, tedy rekonstruovaný 
objekt bývalého Jižního nádraží
v Plzni, nový Heli −
port Fakultní nemoc−
nice, park u Rako −
váčku v Rokyca −
nech, revitalizaci to−
ku průlehu Božkov −
ského potoka, ven−
kovskou usedlost
v chanovickém skan −
zenu, Dům přírody
Českého lesa v Kl e n −
čí pod Čer cho vem,
ale i soukromý de−
pozitář automobilů,“
vyjmenovává Milo −
slav Ze man, před −
seda Okres ní hospo−
dářské komory Plzeňsko, která
je odborným garantem soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje za
rok 2015. 

Rozsáhlý je i výčet obcí, které ma−
jí v klání své reprezentanty. Přihlá −

šeny jsou stavby z Plzně, Rokycan,
Horažďovic, Holýšova, Klatov, Cha −
novic, Plas, Heřmanovy Huti, Klenčí

pod Čerchovem, Dobřan, Přeštic,
Bezdružic, Krs a Stříbra.

Každá kategorie může (ale nemu−
sí) mít svého vítěze a nositele titulu
Stavba roku 2015. Spolupořadatelé
soutěže navíc udílí nestatutární ceny.

Letos počtvrté o jednom z ocenění
rozhodne svým hlasováním i veřej−
nost. „Úplně nově bude v letošním

roce soutěž také na Facebooku,
kde lidé mimo jiné najdou zá−
kladní informace i zajímavosti
k jednotlivým stavbám,“ dodá−
vá Miloslav Zeman.

Nominace na titul Stavba 
roku Plzeňského kraje budou
známy 27. dubna 2016.

Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje 2015 pořádají Plzeňský kraj
a Statutární město Plzeň ve spolu−
práci s Okresní hospodářskou ko−
morou Plzeňsko, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků,
Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR a Obcí architektů. Záštitu nad
soutěží již tradičně převzal hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs a pri−
mátor Plzně Martin Zrzavecký.

Slavnostní vyhlášení výsledků se
bude konat 24. května 2016 na ga−
lavečeru v Měšťanské besedě
v Plzni. Všechny přihlášené stavby
budou poté prezentovány na putovní
panelové výstavě ve veřejně pří −
stupných prostorách měst a obcí
v Plzeňském kraji. 

Kategorie soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2015:
• Novostavby budov
• Rekonstrukce budov
• Stavby pro bydlení
• Dopravní a inženýrské stavby
• Sportovní a volnočasové stavby
• Veřejná prostranství (parky, 

náměstí, návsi)

O titul Stavba roku 2015 usiluje heliport,
venkovská usedlost i soukromý depozitář automobilů

6_CULTURE STATION, Plzeň_resize

5_Park u Rakovacku_Rokycany_resize

2_Božkovský ostrov, Plzeň_resize

Letošního finále v pivní soutěži Mistr
výčepní 2016 pořádanou plzeňským
pivovarem Gambrinus se zúčastnilo
27 nejlepších výčepních z  regionál−
ních kol a celkem se do letošního
ročníku zapojilo na 300 účastníků na−
příč Českou republikou. Mezi finalisty
byl letos rekordní počet žen. O titul
absolutního vítěze se jich utkalo cel−
kem sedm. Absolutním vítězem se
ale nakonec stal Petr Hlavatý z  libe−
recké restaurace U Cvičáku.

„Ocenění je pro mě velká čest,
svým způsobem by si ale prvenství
zasloužili všichni zúčastnění, protože

i oni dokázali, že dělají dobré jméno
svému řemeslu,“ uvedl Petr Hlavatý.
Vedle samotného titulu Mistra výčep−
ního obdrží vítěz od pivovaru také
nefil trovaný ležák Gambrinus v dřevě−
ném soudku. Letošní nejlepší mistr
výčepní ho narazí přímo ve své do−
movské hospodě během oslavy, 
kterou pro něj pivovar Gambrinus
uspořádá.

Pivovar Gambrinus přispívá soutěží
Mistr výčepní ke zvyšování úrovně
české pivní kultury dlouhodobě. Dobré,
správně vychlazené a hezky načepo−
vané pivo do čisté sklenice je jednou

z nejdůležitějších podmínek spokoje−
nosti zákazníků a příjemného zážitku
z návštěvy restaurace.  Gambrinus při−
pravuje pro letošní rok velkou akci, kte−
rou by chtěl zvýšit povědomí o péči o
pivo, jeho správném čepování a serví−
rování. A právě nejlepší výčepní, mistři
svého řemesla, by měli sehrát v tomto
projektu důležitou roli. 

„Jsme přesvědčení, že vaříme
skvělé pivo a rádi bychom, aby se ve
stejné kvalitě dostalo až na stůl před
naše štamgasty. Proto máme pro le−
tošní rok připravenou rozsáhlou akti−
vitu, která by měla oslovit až dva tisí−

ce hospod. Půjde o skutečně velkou
věc, takže zvažujeme zapojení i těch
nejlepších výčepních, z nichž většinu
jsme mohli vidět právě na soutěži
o Mistra výčepního,“ uvedl Marek
Dvořák, manažer značky Gambrinus.

Ostatně i sami účastníci přede−
šlých ročníků potvrzují, že své zkuše−
nosti ze soutěže ocenili i ostatní kole−
gové výčepní. „Vítězství nebylo jen
zvýšením vlastní prestiže a propaga−
ce naší hospody, ale zároveň i příleži−
tost, předat své zkušenosti dalším
kolegům a kolegyním,“ řekla loňská
absolutní vítězka Marie Černá.

Nejlepší výčepní piva Gambrinus soutěžili v Plzni 
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Titanic a jeho zkáza se staly
námětem knih i filmu, a to
nejenom kvůli velkému po−
čtu obětí, anebo kvůli legen−
dám, které vznikly kolem
příčiny a průběhu potopení.
V neposlední řadě i po obje−
vení zachovalého vraku lodi
v hlubinách Atlan  tiku. A nyní
je tady další důvod – světo−
vě úspěš ná výstava Titanic
je instalována v pražském
areálu PVA Expo Letňany. 

Unikátní expozice mapující kom−
pletní historii nejslavnější lodě světa
se rozléhá v prostorách více než
třech a půl tisících metrů čtvereč−
ních. Návštěvníci zde vstoupí na pa−
lubu Titaniku a prožijí kompletní pří−
běh legendárního plavidla. Poprvé
v České republice je možné nahléd−
nout do věrných rekonstrukcí kajut,
strojovny, jídelního oddílu, chodeb,
můstku a dalších částí lodě. Na
návštěvníky čeká více než dvě
stě skutečných exponátů vylo −
vených přímo z vraku Titanicu.
Výstava potrvá do konce června
a bude otevřena každý den od 9
do 20 hodin. 

Výstava Titanic, kterou je
možné v pražských Letňanech
navštívit, ukazuje příběh nejslav−
nější lodi historie lidstva v největším
měřítku, v jakém byla kdy na území
České republiky k vidění. Úspěšnou
výstavu vidělo po celém světě již ví−
ce než deset milionů návštěvníků.
Díky spolupráci týmu odborníků

společnosti RMS Titanic, která má
jako jediná právo na vyzvedávání
částí vraku Titaniku přímo ze dna
oceánu, mohou návštěvníci projít
věrnými a precizními rekonstrukce−
mi kajut, poznat atmosféru jídelního

oddílu, okusit ruch
strojovny, kochat se
slavným schodištěm
lodi nebo si pořídit
fotografii na ikonické
přídi Titaniku. 

Na výstavě naleznete více než dvě
stě originálních artefaktů vylovených
přímo z vraku Titaniku. Mezi nimi lze
najít například osobní předměty ces−

tujících, jako jsou
kabelky, šperky
či části oděvů,
nebo součásti lo−
di, jako je náby−
tek, lodní přístro−

je, píšťaly a mnoho dalšího. Hodnota
těchto arte faktů je astronomicky vy−
soká, o čemž svědčí i nedávná svě−
tová aukce, ve které byl jídelní lístek
z Titaniku vydražen za částku okolo
3 milionů korun. Podobných ar te −
faktů je v Letňanech k vidění obrov−
ské množství. 

Samozřejmostí je doplňující texto−
vý a obrazový materiál exponátů,
který ke každému vystavenému 
objektu poskytne maximální množ−
ství informací. Každý návštěvník 
navíc při vstupu na výstavu obdrží
poslechové zařízení audio guide,
které dokreslí atmosféru a doplní
další podrobnosti, a to vše ve třech
světových jazycích. Kromě toho také
každý návštěvník výstavy obdrží
vlastní palubní lístek se jménem sku−
tečného pasažéra z Titanicu. Na

konci expo zice se
dozví, zda jeho jmé−
no cestu dokončilo
nebo ne. 

Celá výstava je
postavena na kon−
krétních příbězích
a osudech pasa −
žérů. Obzvlášť zají−
mavá je část vě no −
vaná českosloven−
ské stopě, konkrét−

ně příběhu slovenských bratrů, kteří
na Tita niku cestovali se svým otcem.
Ten bohužel cestu nepřežil, avšak
bratři docestovali až do New Yorku,
kde nikdo neznal jejich původ. Jejich
fotografie obletěla svět a dostala se
až k jejich matce zpět do Evropy.
A jak to dopadlo? Konec toho to i dal−
ších příběhů se dozvědí návštěvníci
právě na výstavě v Letňanech. 

Celková doba pro návštěvu výstavy je zhruba dvě hodiny. 
Další informace najdete na www.vystavatitanic.cz   Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal.

Světová výstava Titanic v Praze
vtáhne do děje
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� Co vás nejvíce zaměstnává na úseku
majetku a investic?
Po nástupu do funkce v listopadu 2012 jsem brzy
zjistila, že údržbě majetku kraje, a v tomto případě
zejména nemovitému, nebyla věnována v před−
chozím období přílišná pozornost. Hned v r. 2013
čekaly úsek majetku mnohačetné opravy střech,
zejména na objektech středních škol. Dalším pro−
blémem pak byly rekonstrukce kotelen, jako např.
na Střední zemědělské a potravinářské škole
v Klatovech, Střední škole v Roky ca nech, Základní
škole a Mateřské škole v Tacho vě. Bylo nutno pro−
vést nákladnou opravu na Domě seniorů ve Kdyni,
kde oprava střechy a balko nů byla vynucena ha −
varijním stavem střechy, kdy docházelo k zatékání
až na schodiště uvnitř části objektu a muselo být
vyřazeno z užívání. V r. 2013 byly na opravy objektů v majetku kraje, a to jak těch
svěřených k hospodaření zřizovaným organizacím kraje, tak pronajatých našim
založeným společnostem (nemocnice), využity všechny rezervy z rozpočtova−
ných položek na úseku majetku a podařilo se i získat další prostředky z rozpočtu
kraje. V dalších letech se podařilo rozpočtovat na opravy a havárie majetku kraje
již více prostředků, jak ukazuje tabulka v tis. Kč:

Zmíním se o některých zásazích na úseku majetku, které pokládám za zvlášť
významné. V roce 2014 nás čekala výměna oken na řadě objektů, ať již škol, jako
např. na Gymnáziu Luďka Pika nebo dalších objektech. Objekt gymnázia je pa−
mátkově chráněn a náklady na výměnu oken jsou v rozsahu 2 – 3 mil. Kč na jed−
nu stranu budovy. V r. 2016 dokončíme výměnu všech oken u tohoto objektu. 

V  r. 2014 jsme začali rekonstruovat a v 1. čtvrtletí 2015 otevřeli budovu
stacionáře v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici
nad Úhlavou. Tady šlo prakticky o záchranu objektu, který byl postaven
v  r. 1995, ale jeho kvalita byla taková, že budova praskala a hrozila úplná 
destrukce objektu. Podařilo se nejen zachránit objekt, ale zlepšit jeho kvalitu,
a to i ve vnitřní části. Náklad byl více než 10 mil. Kč, ale výsledek stál za to. 

Velmi úspěšně se nám podařilo zefektivnit vytápění v původních objektech
staré Klatovské nemocnice, kde ztráty při původním řešení představovaly cca
1 mil. Kč ročně. Prvotní investice byla v jednom případě s návratností 1 roku
a další část investice představuje návratnost v rozsahu cca 2,5 roku. 

Rok 2015 byl významný zejména pro Stodskou nemocnici, kde se podařilo
zrekonstruovat chirurgické a gynekologické operační sály, připravit podmínky
a uvést do provozu CT. Objekt nemocnice byl celý zateplen a v  počátku
r. 2016 byla ještě otevřena nástavba 4. patra, která umožní další zlepšení 

podmínek pro pacienty. V  této nemocnici pak ještě v  tomto roce 
dojde k výstavbě dalšího nutného evakuačního výtahu a přestavbě
lékár ny a biochemie. Tyto akce by měly být dokončeny ke konci 
léta letošního roku. 

Ostatně i další nemocnice, a to v Rokycanech, upravila podmínky
pro umístění CT a toto zařízení bylo také v r. 2015 zprovozněno.
���Podařilo se také získat nějaký majetek pro kraj?

Již koncem roku 2012 se podařilo získat směnou s  městem
Klatovy hlavní budovy Střední průmyslové školy strojnické
v Klatovech. Kraj poskytl svoje nepotřebné objekty na území města

Klatov a sám získal s doplat−
kem hlavní budovy této školy,
když již objekty v  sousedství
této budovy byly majetkem
kraje. Podařilo se ucelit ma −
jetek, který byl potřebný.

V Plzni se nám podařilo koupí od města Plzně získat objekt v Tylově ulici pro
potřeby konzervatoře, a to za výhodných podmínek. Následně byl objekt upra−
ven pro potřeby konzervatoře a ještě se nám podařilo zde umístit jednu ze 
základních uměleckých škol v Plzni.  

Bezúplatně jsme získali objekt ve Zborovské ulici v  Plzni, který užívá
Západočeské muzeum a na který byly v průběhu výpůjčky vynaloženy pro−
středky z krajských rozpočtů. Koupí jsme získali objekt hotelu na Špičáku na
Šumavě pro potřeby rekreace pracovníků kraje, lyžařských kurzů středních
škol a zároveň pro výcvik studentů Střední zemědělské a potravinářské školy
v Klatovech. Rovněž koupí jsme získali objekt soukromé lékárny v  areálu
Klatovské nemocnice a následně zde byla vybudována lékárna pro pacienty
naší nemocnice a byly sem přemístěny plicní ambulance z původního objek−
tu. Ten bude využit pro další potřeby nemocnice – lůžka LDN a hospic. 

V  závěru roku 2015 byla také schválena směna objektů Základní školy
v majetku města Plasy a Gymnázia a Střední odborné školy v Plasích v ma −
jetku kraje. Směna je sice s doplatkem, ale podařilo se nám to, aby naše zři−
zovaná organizace sídlila v  objektech v majetku kraje. Tato skutečnost je
mnohdy velmi důležitá při rekonstrukcích a opravách, příp. při žádostech
o různé dotace. 

Rok 2016 je rokem velkých investic, a to zejména na úseku školství – stav−
ba nových sportovišť pro Sportovní gymnázium v Plzni. Závěrečný rok vo −
lebního období je také naplněn řadou úkolů, jak na úseku investic, tak oprav
majetku. Věřím, že plánované úkoly budou splněny a přispějeme tak ke zhod−
nocení majetku kraje. 

Majetek kraje vyžaduje péči
Rozhovor s náměstkyní hejtmana Zdeňkou Liškovou

JUDr. Zdeňka Lišková, náměst −
kyně hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast investic, majetku 
a Centrálního nákupu, příspěv−
kové organizace

Stodská  nemocnice s nástavbou.

Otevření lékárny v Klatovech.

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
18 075 21 898 35 000 60 330 65 000
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RD 4+kk/G (1041 m2), Kostelec,
okr. Tachov
Novostavba o zastavěné ploše 80 m2. IS: el.
220/380V, obecní vodovod + kanalizace, to pení−
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. 230/400 V,
plynofikace, obecní vodovod a kanalizace, topení
– ústřední TP. Klidné bydlení v Plzni.

� 734 319 301

3 300 000 Kč

Chata 3+1 (80 m2), 
Luhov u Líšťan, okr. Plzeň – sever
Zděná chata nedaleko přehrady Hracholusky.
Chata je podsklepena. IS: užitková voda,
el. 220/380V, septik, topení: lokální TP. Ne −
movitost stojí na pozemku lesů ČR s ročným 
nájemným 760,− Kč.

� 734 319 302

799 000 Kč  
Chata (339 m2), Kaznějov, 
okr. Plzeň – sever
Zděná chata o zast. ploše 22 m2. V 1.NP se na−
chází kuchyňský kout, obývací pokoj s krbovými
kamny, koupelna. Ve 2. NP ložnice. IS: el.
230/400 V, vrt u pozemku. Chata podsklepena.
Doporučujeme!

� 734 319 301 

499 000 Kč
Chata (54 m2), Nová Hospoda, 
okr. Plzeň – město
Zděná chata se nachází v ulici U Svahu, stojící
na pozemku jiného vlastníka s min. ročním po−
platkem. IS: el. 220/380 V, obecní vodovod.  
Klidné prostředí v blízkosti centra Plzně.

� 734 319 301

330 000 Kč  

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

� 734 319 302

4 349 000 Kč 
RD (2087 m2), Třebobuz u Líšťan,
okr. Plzeň – sever
Dva na sebe navazující RD. Původní dům má dis−
pozici 2+1, topení: lokální TP. Novější dům má
dispozici 3+1, ústřední vytápění na TP, kou −
pelnu, WC. Na domy navazuje stodola, dílna
a garáž.

� 734 319 302

1 799 000 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  

BG G G

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. Plzeň – sever 900 000 Kč
Rekreační chata v  Blovice – Kamenska, Zdemyslice 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 1 500 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 300 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Tlučná, Vochov 2 200 000 Kč
Stavební Pozemek, do 1000m2 – Zruč, Třemošná 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Blatnice  2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garoniera, původní stav – Plzeň – město 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  730 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka 940 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 960 000 Kč
Byt 2+1 původní stav , Nýřany 1 250 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 400 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 400 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy 1 600 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 1 750 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 900 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč
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Střípky 
z Plzně

Podporu 
na kulturní projekty
získá 73 subjektů

Město Plzeň poskytne letos v rám−
ci Jednoletého dotačního progra−
mu na podporu uměleckých a kul−
turních projektů podporu celkem
73 žadatelům. Ti si mezi sebe roz−
dělí částku ve výši 4,04 milionu
korun. Mezi podpořenými žá −
dostmi s projekty jsou například
Městská plovárna Plzeň, Bonjour
Plzeň, ARTCAMP 2016 pořádaný
Západočeskou univerzitou v Plzni,
Festival historické hudby v Plzni,
Noc literatury 2016, Milník času –
bigbít 2016 a další. 

„Odbor kultury přijal celkem 125
žádostí o dotaci na podporu umě−
leckého či kulturního projektu, 15
z nich bylo kvůli nedodržení podmí−
nek a zásad vyřazeno. K posouzení
komisí tak šlo 110 žádostí v celkové
výši 12 390 021 korun,“ uvedl první
náměstek primátora Martin Baxa.

Komise pro Jednoletý dotační
program v oblasti kultury pro rok
2016 doporučila k podpoře 73 žá−
dostí v celkové výši 4 040 000 ko−
run, přičemž 30 subjektům pod −
poru schválila už v polovině února
Rada města Plzně (celkem 825 ti−
síc korun), zbylým 43 žadatelům
podporu v celkové výši 3,215 mi −
lionu korun schválili zastupitelé 
tento čtvrtek. Zastupitelé současně
schválili navýšení objemu fi nanč −
ních prostředků pro jednoleté gran−
ty, kdy původní částka 3,05 milionu
korun se zvýšila o jeden milion ko−
run, o tuto sumu byl ponížen roz −
počet společnosti Plzeň 2015.
Jednotliví žadatelé si rozdělí částky
od 10 tisíc do 200 tisíc korun.  

Hlavní vzpomínkový akt věnovaný
osvobození Plzně americkou armá−
dou se letos uskuteční v lokalitě
u pomníku generála G. S. Pattona
pod plzeňským Velkým divadlem.
Důvodem je špatný technický stav
obou žulových pylonů památníku
Díky, Ameriko! na rohu Americké
a Klatovské ulice.  

„Jsme si vědomi toho, že vzpomín−
kový akt u pomníku Díky, Ameriko! je
klíčovým momentem vzdání holdu
osvoboditelům, zvažovali jsme proto
velmi detailně všechna pro a proti.
Prioritou je pro nás bezpečnost obča−
nů, proto letos využijeme pro hlavní
pietní akt prostor u nového pomníku
generála Pattona. Toto řešení umožní
důstojně uctít výročí osvobození
i v roce, kdy je nezbytné pomník na
Americké třídě opravit,“ uvedl primá−
tor Plzně Martin Zrzavecký.

Podle něj by nebylo nejvhodnější,
aby Plzeňané uctívali památku bel −
gických a amerických veteránů před
„zabandážovaným“ či jinak dočasně
zajištěným památníkem. „Věřím, že
to občané pochopí,“ doplnil primátor.
Vzpomínkový akt proběhne v tradiční
čas, v pátek 6. května od 16 hodin.

Podle prvního náměstka primátora
Martina Baxy už magistrát prověřil
lokalitu u pomníku generála Pattona
a připravuje organizaci pietního aktu
tak, aby důstojně nahradil tradiční

vzpomínkovou akci u Díky, Ameriko!
„Podobně jako u pietního aktu na
Americké třídě i zde bude nutné 
přistoupit k částečnému omezení
dopravy tak, aby byl co nejméně
komplikován páteční provoz na ruš−

né Klatovské ulici, ale zároveň byl
umožněn přístup nejširší veřejnosti,“
uvedl Martin Baxa.  

Stav mnohatunových pylonů po−
mníku Díky, Ameriko! je dle znalec−
kých posudků špatný. Podle vedení

města bude nejvhodnějším řešením
jejich výměna za nové, přičemž podo−
ba památníku se měnit nebude. Magi −
strát města nyní zpracovává technické
řešení toho, jak oba poškozené pylony
co nejdříve zajistit, aby neohrozily

zdraví a bezpečí obča nů. Současně
úřad začal pra covat na přípravě výbě−
rového řízení. V souvislosti s praskli−
nami, které se v žulových pylonech
objevily, se také město začne zabývat
zatížením Klatovské ulice kamiony. 

Oslavy osvobození budou letos
u pomníku generála G. S. Pattona!
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Zastupitelé města Plzně schválili
odůvodnění veřejné zakázky souvi−
sející s významnou rekonstrukcí pl−
zeňského mostu Generála Pattona
na silnici I/20.  Jejich souhlas   je klí−
čovou podmínkou pro zahájení za−
dávacího řízení. To připravují společ−
ně město Plzeň a Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, zhotovitel
by měl být vysoutěžen letos, kdy ta−
ké začnou sanační práce, samotná
oprava prvního z mostů pak odstar−
tuje a skončí v roce 2017, druhého
v roce 2018. 

„Stav mostu Generála Pattona patří
k nejhorším, co se týká mostních
objektů na silnicích 1. třídy v Plzeň −
ském kraji. Rekonstrukce měla začít
letos v květnu, vzhledem k tomu, že
je v případě této zakázky nutný sou−
hlas vlády, budou letos na podzim
spuštěny pouze sanační práce,
oprava prvního z mostů pak začne
příští rok,“ uvedl technický náměs−
tek primátora Pavel Šindelář.  

Cílem stavby je celková rekon−
strukce mostů zahrnující provedení
kompletní výměny příslušenství, sa−
naci spodní stavby a nosné kon−
strukce. Dále bude zhotovena zcela
nová vyrovnávací spřažená deska

a nově bude řešeno uložení tramva−
jové tratě na mostě. Oproti stávající−
mu stavu dojde k rozšíření komuni−
kace o jeden jízdní pruh, a to ve
směru z Lochotína do města. Sou −
částí stavby je rekonstrukce chodní−
ků na mostě a předmostí a dále
obno va schodišť v oblasti opěr do
původní podoby. Stavba rovněž za−
hrnuje přeložky kabelů dopravních
podniků i dalších subjektů, trakčního
vedení a plynovodu včetně nové pá−
rové soustavy veřejného osvětlení.

Jako první přijde na řadu rekon−
strukce levého mostu, tedy mostu
ve směru na Lochotín, v roce 2018
pak mostu pravého ve směru na
Bory. Provoz na mostě bude vždy
zachován ve dvou zúžených jízdních
pruzích pro každý směr.  Tramvajový
provoz bude v některých etapách
výstavby veden po jedné koleji
obousměrně. 

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí celkem 205 milionů 
korun bez DPH. Finanční prostředky
na úhradu podílu města by neměly 
překročit částku 29,87 milionu ko−
run bez DPH, vyčleněny jsou z roz−
počtu Odboru investic Magistrátu
města Plzně.

Rekonstrukce mostu 
Generála Pattona má zelenou

První výkupy pozemků ve zrychle−
ném postupu majetkoprávního vy−
pořádání pro stavbu důležité silnice
I/20 a II/231 v Plzni (Plaská – Na
Roudné – Chrástecká, 2. etapa)
schválili zastupitelé. Jde o veřejně
prospěšnou stavbu do−
pravní infrastruktury,
jejímž investorem jsou
Ředitelství silnic a dál−
nic ČR (ŘSD) a sta −
tutární město Plzeň.
Cena pro výkup po−
zemků byla stanove−
na na částku 800 ko−
run za metr čtvereční,
od soukromých vlast−
níků je potřeba získat
51 pozemků o celkové
výměře 25 550 m2, 
za první výkupy dalo
město necelé dva mili−
ony korun. 

„Tyto první schvále−
né výkupy představují necelých de−
set procent z celkové plochy, kterou
je nutné pro stavbu zajistit,“ uvedla

radní pro oblast nakládání s majet−
kem Helena Matoušová. 

Stavba nové silnice I/20 v úseku
Plaská – Na Roudné je navržena 
jako čtyřpruhová komunikace. Je
dalším úsekem průtahu silnice I/20

městem Plzeň, je−
hož dvě etapy – I/20
D5 – K Dráze a I/20
K Dráze – Jasmí −
nová byly již realizo−
vány a jsou v pro−
vozu.  Město Plzeň
tak v roce 2012
a 2014 několik po−
zemků pro výše
uve denou stavbu už
vykoupilo, a to za
800 korun za m2.
Vzhledem k tomuto
faktu a ke skuteč−
nosti, že ŘSD reali−
zuje výkupy pozem−
ků zasažených trva−

lým záborem pro ŘSD za částku 800
Kč/m2, navrhl majetkový odbor ma−
gistrátu obdobné podmínky.

Radní Helena Matoušová

Zrychlený výkup pozemků
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Nejen tradiční akce jako Historický
víkend nebo Hudební cena Plzeňský
Orfeus, ale například i zcela nový
projekt zpřístupňující veřejnosti zná−
mé i neznámé dvorky v centru měs−
ta připravila pro letošní rok Nadace
700 let města Plzně. Tato organizace
založená statutárním městem Plzeň
působí od roku 1993 a podporuje
v západočeské metropoli kulturní,
sportovní, sociální i další aktivity.
Cílem zřizovatele je dostat nadaci
víc do povědomí občanů i posílit její
aktivity tak, aby ještě lépe dokázala
propojit město, občany a podnikatel−
ské subjekty. 

„Pokud k tomu bude shoda v koalici,
tak bych chtěl, aby nadace měla větší
váhu a aby do budoucna mohla pod−
porovat více projektů. Také bude snaha
získat pro nadaci další partnery z řad
plzeňských firem, kteří se ztotožní
s jednotlivými projekty a podpoří je,“
uvedl primátor města Martin Zrza vecký
s tím, že ročně nadace přispívá na
zhruba stovku akcí, přičemž z rozpočtu
města získává ročně částku zhruba tři
miliony korun, další prostředky na pro−
jekty si zajišťuje u sponzorů a také z vý−
nosů ze svého nadačního jmění. 

Podle Hany Švábové, předsedky−
ně správní rady Nadace 700 let měs−

ta Plzně, podpořila nadace za dobu
své existence více než 3000 pro −
jektů, vynaložené prostředky pře−
sáhly 100 milionů korun. „Nejde jen
o podporu aktivit obohacující kultur−
ní a sportovní program nebo sociální
oblast, ale díky financím, které nada−
ce získala, byly obnoveny i mnohé
památky,“ uvedla Hana Švábová.
Nadace se podílela mimo jiné na fi−
nancování zvonu sv. Anny pro kated−
rálu sv. Bartoloměje i na obnově ně−
kterých částí tohoto chrámu, zajistila
prostředky na sochu Žumbery, na

osvětlení hradu Radyně, obnovu pl−
zeňských synagog, zeď františkán−
ského kláštera a další. 

Pro rok 2016 připravila nadace ně −
kolik samostatných akcí. Popu lární
Historický víkend, který se koná ne−
přetržitě od roku 1995 a láká desítky
tisíc návštěvníků, se uskuteční 11.
a 12. června, 10. června bude prolog
akce. Nabídne šerm, divadlo, hudbu,
tržiště, interaktivní dětskou scénu, po−
hádkovou cestu, průvody, ohňostroj.
Lidé uvidí interaktivní desetimetrovou
loutku Karla IV. (10. a 11. června).

„Byl to právě Historický víkend v roce
2011, kdy se v Plzni poprvé objevily
obří loutky. Připomenu také, že v roce
2014 tuto akci oživily krosnové loutky
a loutka provazochodce, která balan−
covala nad hlavami diváků ve výšce
několika desítek metrů,“ uvedla Alena
Kozáková, ředitelka Nadace 700 let
města Plzně. Součástí víkendu bude
i slavnostní bohoslužba za město, ce−
lebrovaná zřejmě novým biskupem
12. června v 10:30 hodin. 

V rámci nadace také letos pokra−
čuje projekt udělování hudebních
cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský
Orfeus junior, kdy se 5. května
uskuteční společný koncert laureátů
s Plzeňskou filharmonií. Od roku
2014 se každoročně koná koncert
Setkání generací, na němž se po −
tká vají laureáti daného oboru s vý−
znamným umělcem oboru stejného.
Setkání generací se uskuteční 9. lis −
topadu, a to v oboru akordeon, kde
vystoupí Jytte von Rüden z Dánska.

Zcela novým projektem nadace bu−
dou letos Plzeňské dvorky. Ter mín je
stanoven na 28. května, kdy se ve −
řejnosti otevřou známé i neznámé
dvorky v centru města. Na některých
bude připraven program, u Národo −
pisného muzea a Muzea loutek bude
spojen s volným vstupem. 

Nadace nabídne tradiční projekty, ale i novinky

O záměrech Nadace hovoří zleva – Hana Švábová, 
Martin Zrzavecký a Alena Kozáková.

Prezentace stíhá prezentaci, zdá se,
že robotizace nás spasí. Málokdo
ale umí určit, kdy se tak stane. A tak
je stále zapotřebí více a více technic−
ky vzdělaných pracovníků, nejlépe
odborníků.

Ty potřebujeme nejen jako náhradu
za ty, kteří by si  již zaslouženě měli
užívat svůj důchod, ale potřebujeme
také výzkumníky do center, která
jsme postavili za peníze Evropské
unie. Zde pak, pokud nebudeme pro−
dukovat aplikovaný výzkum, hrozí, že
investice budeme muset vrátit.

Chybějí nám technicky vzdělaní
učitelé, kdy potkat učitele fyziky
je vzácnější, než by se zdálo. A bez
učitelů jen stěží vyroste další ge −
nerace techniků. V takové situaci je
také víc než zřetelné, že nemůžeme
očekávat ani dostatek techniků pro
potřeby firem. Kdyby se nám je
i podařilo naklonovat, odlákají je
prosperující zahraniční firmy.

Podařilo se nám alespoň problém
medializovat. Dnes se o technickém

vzdělávání zmiňuje každý představi−
tel obce, města, kraje či státu. I pro−
to firmy obtížně chápou, proč minis−
terstvo průmyslu láká tak podbízivě

například do žatecké zóny
korejskou firmu NEXEN.

Často slyšíme, že roste
obava z významné zá −
vislosti české výroby na
automobilovém průmys−
lu. Je jistě dobře, pokud
by byla snaha řešit za−
městnanost v regionu,
kde je vyšší nezaměstna−
nost. Nevím ale, který po−
litik se v uvedené zóně byl
podívat. Naši zástupci
z podnikatelské sféry
ano. V kruhu 15 kilometrů
je k dispozici asi tak 50
pracovníků. A to nikoli
techniků, ale zemědělců.

Korejská firma má však
údajně zaměstnat mini−
málně 1600 pracovníků.
A tak Ministerstvo obcho−

du a průmyslu zaplatilo přes 300 mi−
lionů jako  cenu pozemku, který ná−
sledně Korejcům darovalo za 1 Euro.
A to zřejmě ještě nevíme vše. 

Řada státních pracovníků se již
těší, jak Korejcům bude organizovat
výběrová řízení.

Vše by bylo úsměvné, kdyby
Plzeň nebylo nejbližší velké město.
Také proto, že v Ústeckém kraji není
žádná vysoká technická škola.

Firmy, které již v zóně fungují, by
o technických pracovnících mohly
jistě vyprávět.

Pro Plzeň to však může znamenat
další odliv techniků. Naštěstí, díky
nekvalitní komunikaci I/27 z Plzně
směrem na Plasy a Most snad tak
masivní odliv nehrozí.  

A tak se již dnes těší pouze perso−
nální agentury, které skupují pozem−
ky na ubytovny. Navezou stovky děl−
níků, kteří budou pracovat za nízkou
mzdu. Odkud asi? 

A tak dále budeme snít o výzkumu
a práci s vysokou přidanou hodno−
tou. Budeme organizovat semináře
na Průmysl 4.0. Bez strategie ale hro−
zí, že nás průmyslová revoluce mine.

Ing. Miloslav  Zeman

V současné době se řítíme do Průmyslové revoluce 4.0.



11Plzeňský rozhled  4/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jestliže jste během velikonočních
úklidů doma objevili ztracený poklad
v podobě prstenů, zlatých zubů, zla−
tých i stříbrných mincí, broží, řetízků
či jiných šperků nebo třeba i stříbr−
ných příborů, neváhejte nás navštívit
ve Zlaté Bance na adrese náměstí
Republiky 3/4, Plzeň, kde Vaši 

vzácnost proměníme
v peníze, mnohdy
v částky přesahující až
desetitisíce korun, a to
v povánočním období
jistě každý ocení.
Vaše šperky mají v tu−
to chvíli velmi výhod−
nou cenu, tak proč toho nevyužít.
„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 
980 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom
zlato veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky, které
často končí přímo v zubních ordina−
cích nebo doma odložené v šuplíku,
je možné proměnit v částky pohybu−
jící 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 ře−
tízků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma leží
nevyužité. Hodnota mého pokladu
nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“
popisuje s radostí.

Výhodou Zlaté Banky
je především skvělý
kurz na výkup dra−
hých kovů. Kromě se−
riózního a kompetent−
ního stanovení ceny
nabízíme také odbor−
né poradenství a sa−
mozřejmostí je osob−
ní a individuální pří−
stup ke každému zá−

kazníkovi. Spokojenost našich klien−
tů je nám dokazována jejich zvyšují−
cím 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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Pracovní nabídky

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 pozdějšímu 
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení. 
Zá jemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

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 odpovídající trénink

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezi -
národní společnosti s více než stoletou historií

• atraktivní ohodnocení
• docházková prémie
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávková místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle 

zájmu a kvalifikace

1. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)

2. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce ve výrobě

3. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
4. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti 

při výrobě osvětlených zrcadel
5. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
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 (po-pá 07.00-15.30 h)

Ke konci loňského roku žilo
v Plzeňském kraji celkem 27 388
cizinců, z nichž 54,4 % zde mělo tr−
valý pobyt. Téměř polovina cizinců
v kraji žila na území okresu Plzeň−
město a 11,9 % v okrese Tachov.
Počet cizinců v kraji od roku 2012
stoupá, v roce 2014 zde bylo nejví−
ce Slováků (25,3 %), Ukrajinců
(21,6 %), Vietnamců (20,3 %),
Němců (8,7 %) a Rumunů (4,5 %).

Počet cizinců s platným živno−
stenským oprávněním od roku
2009 v kraji klesá. Ke konci roku

2015 zde žilo 5 515 cizinců s živ−
nostenským oprávněním, z toho
dvě třetiny tvořili muži. Nejvíce ci−
zinců podnikalo na území okresu
Plzeň−město (43,8 %) a okresu
Tachov (16,9 %).

Ve školním roce 2014/2015
studovalo na středních školách
a konzervatořích v Plzeňském re−
gionu 555 cizinců, na vyšších od−
borných školách 17 a na vyso−
kých školách 914 cizinců. Každý
16. vysokoškolák studující v kraji
měl cizí státní příslušnost.

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2015 mzdy
v kraji nominálně i reálně vzrostly.
Prů měrná hrubá měsíční mzda činila 
25 574 Kč, což představuje oproti
stejnému období roku 2014 zvýšení
o 920 Kč, tj. o 3,7 %. Pokud zohled−
níme inflaci, průměrné mzdy reálně
vzrostly o 3,4 %.

Plzeňský kraj se v 1. až 4. čtvrtletí
2015 může pochlubit čtvrtou nejvyš−
ší průměrnou mzdou přepočtenou
na osoby plně zaměstnané mezi jed−

notlivými kraji České republiky. Lépe
jsou na tom pouze kraj Hlavní město
Praha (33 852 Kč), Středočeský 
(26 527 Kč) a Jihomoravský kraj 
(25 718 Kč). Nejnižší průměrná mzda
byla zjištěna v Karlovarském kraji,
a to 22 750 Kč, což je o 3 717 Kč
méně, než je celorepublikový průměr
(26 467 Kč). Je třeba ale zdůraznit,
že průměrná mzda v ČR je ovlivněna
především výší mzdy v kraji Hlavní
město Praha, a proto výše průměrné
mzdy v ČR nedosahuje kromě Stře −
dočes kého kraje žádný jiný region.

Pracujících cizinců přibývá
V Plzeňském kraji je podíl zaměstnaných cizinců třetí nej−
vyšší ve srovnání s ostatními kraji. K větší koncentraci ci−
zinců přispívá vyšší ekonomická výkonnost kraje, dobré
životní prostředí, vcelku pozitivní společenské podmínky
a tomu odpovídající životní úroveň.

Mzdy v kraji vzrostly
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Požadujeme:
� Schopnost práce ve 3− směnném provozu
� Spolehlivost, samostatnost, komunikativnost
� Vysoké pracovní nasazení, smysl pro týmovou práci
� Dobrý zdravotní stav
� ŘP na VZV či jeřáb výhodou
� Praxe na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:
� Prémie, příplatky za noční a svátky
� Závodní stravování, pitný režim
� Práci ve stabilní nadnárodní společnosti
� 5 týdnů dovolené
� Smlouvu do 16.12.2016 s možností prodloužení

Společnost Xella, výrobce světově známých značek sta −
vebních materiálů Ytong, Hebel, Silka či Fermacell, právě hledá
několik nových kolegů na pozici

Dělník 
ve výrobě stavebních hmot
místo výkonu práce: Chlumčany u Plzně

životopis zašlete na adresu: vaclav.rada@xella.com
nebo volejte: 377 150 668

Nástup
možný 

ihned!

Po dvou letech přijíždí do Plzně opět
Cirkus Jo−Joo.  Jako už tradičně roz−
loží své šapitó na prostranství
U Ježíška, přičemž diváci se mohou
těšit na jeho výkony až do 17. dubna
2016. Jednotlivá představení se bu−
dou konat vždy v těchto časech: úte−
rý−pátek od 17:30, sobota a neděle
od 10:00 a 14:00 hodin.

Principál Jaromír Joo přiváží pro−
gram na motivy filmu Madagaskar
v cirkusu. V průběhu představení ná−
vštěvníci uvidí výcvik poníků, opic,
tygrů sibiřských, pum amerických,
papoušků Ara, ale také celou řadu
plazů, jako  jsou krajty
mřížkované, tmavé,
hroznýše královské či
krokodýla nilského.
Sám principál si ne−
chá nastříkat šlehačku
na obličej a poté si je−
ho tygr může tuto
dobrotu z jeho obliče−
je slízat. Tuto nebez−
pečnou situaci zažívá
jako jediný na světě.

„Je pravda, že mě
žádná pojišťovna

v Evropě nepojistí, za−
tím se mi to podařilo
zajistit pouze u jediné,
a ta sídlí v Americe,“
sdělil Jaromír Joo.

Z artistiky to budou
skvělá a rychlá vy−
stoupení na létající
hrazdě, v programu jsou žongléři, fa−
kíři, unikátní vystoupení s názvem
Klíčník – artista, který jako by po −

strádal klouby a kosti. Dokáže se na−
skládat do akvária 60 x 60 x 60 cm.
Dále diváky čeká akrobacie na vol−
ném drátu, práce s diabolem a řada
dalších vystoupení.

„Musím trénovat nejméně dvě ho−
diny denně,“ řekl mladičký akrobat
Ludvík Berousek, který se pochlubil
svými neskutečně ohebnými klouby.
Vlastně jako kdyby je ani neměl, což
diváci ostatně budou moci sami vidět. 

Národní cirkus Jo−Joo přijíždí do
Plzně opět po dvou letech, a tak je
skvělé, že si ho můžeme opět užít. 

Národní cirkus Jo−Joo opět u Ježíška!
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Cílem radnice je v následujících le−
tech postupně revitalizovat za pomo−
ci evropských dotací území ulic
Línská – Kreuzmannova, v lokalitě
by měly vyrůst nové bytové domy
s menšími sociálními byty pro zdra−
votně postižené, rodiny pečující
o postižené dítě a pro samoživitelky
s nízkými příjmy.  

„Lokalita v Zátiší slouží pro bydlení,
v územním plánu je určena pro
funkční využití jako bydlení čisté.

V místě se nachází 25 dřevěných ty−
pových domů, které byly vystavěny
v polovině minulého století jako sou−
část válečných reparací. Budovy
i pozemky jsou v majetku města, 
jejich technický stav ale není dobrý
a jsou na hraně životnosti,“ přiblížil
radní pro oblast správy městských
nemovitostí David Šlouf. Domky
z energetického hlediska dlouho −
době nesplňují standardy, jejich re−
konstrukce prakticky není možná.

„Proto je navrhována komplexní pře−
stavba celé lokality včetně vybudo−
vání technické infrastruktury,“ dopl−
nil David Šlouf.

Nově vystavěné bytové domy dle
vypracované studie budou obsaho−
vat převážně menší sociální byty,
které by měly sloužit především pro
uspokojení bytových potřeb osob se
zdravotním postižením, pro rodiny
pečující o postižené dítě a pro samo−
živitelky s nízkými příjmy. Návrh je

v souladu s Koncepcí sociálního
a dostupného bydlení města Plzně
na roky 2016 – 2020. 

Výstavba je plánována celkem ve
čtyřech etapách, během nichž bude
vybudováno 18 bytových domů
se 195 byty o velikostech 1+KK
a 2+KK. Stávající objekty budou od−
straněny, současným nájemníkům bu−
de nabídnuto náhradní bydlení v této
lokalitě, případně v jiných domech ve
vlastnictví města. Případná výstavba
by proběhla s využitím dotace z pro−
jektů ITI, návrh je zařazen do operační−
ho programu pro sociální bydlení.

Plzeň plánuje revitalizovat Zátiší

Knihovna města Plzně si letos připo−
míná sto čtyřicáté výročí svého zalo−
žení. Byla zřízena jako veřejná obecní
knihovna v roce 1876 a od té doby
poskytuje občanům nepřetržité služ−
by. V roce výročí připravila pro své
návštěvníky i zaměstnance řadu výji−
mečných akcí. Ty nabídnou zábavnou
formou náhled i do jindy nepřístup−
ných prostor hlavní budovy v uli−
ci Bedřicha Smetany 13.     

V letošním roce knihovna
chystá na středu 20. dubna
slavnostní večer k 5. výročí
otevření L−klubu při Obvodní
knihovně Lochotín, na pátek 
3. června kulturní odpoledne
pod širým nebem s prohlídkou
pojízdné knihovny k 20. výročí
služeb Bibliobusu, na 5. – 26.
srpna v mázhausu radnice další
výstavu z cyklu „Plzeň − město
krásné knihy“, tentokrát s pod−
titulem „Čtvrt století publikační
činnosti pod křídly KMP“, na
sobotu 8. října společnou tu −
ristickou vycházku knihovníků

a čtenářů s průvodcem a na listopad
Festival regionálních nakladatelů.    

V roce 2015 měla Knihovna města
Plzně 27 448 registrovaných čtenářů,
kteří si vypůjčili 1 103 129 knih, pe −
riodik a jiných médií. Historického re−
kordu dosáhla v počtu uskutečně−
ných 1 867 kulturních a vzdělávacích
akcí pro 43 838 účastníků.

Knihovna zve na dny
plné poznání a zábavy
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Zajímavou, jarně koncipovanou vy−
cházku absolvovali o víkendu roky−
canští ochránci přírody. Jejich cílem
tentokráte byla zřícenina hradu
Lopata na jižním Plzeňsku a unikátní
vyhlídka Mariina skála. Tyto pozoru−
hodné zajímavosti jsou obklopeny le−
sy, tudíž pozornost byla věnována
především lesním druhů živočichů. 

„Účast byla i tentokráte velice pěk−
ná. A to především díky skvělým zbi−
rožským skautům. Více než třicítka
výletníků nejrůznějšího věku absolvo−
vala zhruba patnáctikilometrovou 
trasu, která vedla přes Rakovou, dále
pak po turistické značce až k zříceni−
ně starobylého hradu,“ informoval
předseda rokycanských ochránců
přírody Pavel Moulis. 

Účastníci se dozvěděli i o dalších
aktivitách rokycanských ochránců
přírody. Těmi jsou nejen zájezdy, ale
i připravovaný výlet na kolech, který

se uskuteční 23. dubna. Bez zajíma−
vosti není ani letošní nabídka zájez−
dů. Z dalších akcí je  to soutěž mysli−
veckých znalostí pro děti, která se
uskuteční 28. května na Plzeňsku. 

Kromě aktivit zaměřených na ši −
rokou veřejnost se rokycanští
ochránci přírody zabývají výchovou
mladé generace, pro které připravují

tradiční letní soustředění. Tématem
letošního tábora bude lesní peda −
gogika. Nejvýznamnější podíl na čin−
nosti ochránců přírody však zaujímá
provozování záchranné stanice živo−
čichů. Ta funguje od roku 1990
a v současné době zajišťuje území
Berounska, Hořovicka a Roky −
canska.

Jaro v alpinu 
se blíží

Jednou z tradičních akcí počína −
jících květnových dní jsou výstavy
skalniček, květin a okrasných dře−
vin, které pořádá Alpinum klub
Plzeň na zahradě Gymnázia na
Mikulášském náměstí. Tradice
těchto výstav byla založena již roku
1973. První s názvem Alpinum
Plzeň 73 se konala na zahradě zad−
ního traktu kostela u Františkánů.  

Na této výstavě se také prvně
uskutečnil prodej přebytečných
výpěstků členů klubu. Samotná
výstava i prodej s ní spojený se
setkaly se značným ohlasem ve−
řejnosti. Zájemci o okrasné za−
hradnictví si zde mohli poprvé
koupit rostliny, které nebyly tehdy
běžně dostupné v prodejní síti. Se
stejným zajmem veřejnosti se set−
kávaly i další výstavy. V roce 1975
však museli alpinkáři tento prostor
opustit. Výsledkem hledání nového
výstavního prostoru byla zahrada
Gymnázia na Mikulášském ná−
městí, tehdy náměstí Odborářů. 

Po nespočtu hodin práce byl nový
výstavní areál připraven a první vý−
stava se uskutečnila v roce 1977.
A 19 od té doby se pravidelně 
opakují. Další z nich, spojená
i s tradičním prodejem, se uskuteč−
ní od 4. do 13. května v době od
9 do 19 hodin. V sobotu 14. května
bude otevřen již jen prodej od 9 do
12 hodin. Vstup bude tento den
zdarma.

Vycházka se vydařila

Vedení města Plzně se jednomyslně
shodlo na tom, že nejvhodnějším
řešením, co udělat s poškozenými
pylony pomníku Díky, Ameri ko!, bu−
de jejich výměna za nové. Podle
znaleckých posudků je stav pylonů
špatný, úřad proto nyní zpra covává
technické řešení toho, jak je co nej−
dříve zajistit, aby neohrozily zdraví
a bezpečí občanů. Současně magis−
trát začal pracovat na přípravách
výběrového řízení a hledá zdroje,
z nichž by bylo možné zaplatit zho−
tovení nového památníku. Jeho po−
doba se měnit nebude. 

„Stav žulových pylonů není dobrý,
chceme je proto vyměnit, nikoliv
opravovat. Tato věc je nyní naší prio−
ritou, úřad už proto zpracovává pod−
klady potřebné pro veškerá následu−
jící rozhodnutí. Současně rozbíháme
přípravy zajištění poškozeného pa−
mátníku, musíme ochránit občany,“
uvedl primátor Mar tin Zrzavecký.
O svém stanovisku už radnice infor−
movala centrální městský obvod, na

jehož území se památník nachází
a jehož vedení magistrát na problém
upozornilo. 

Bezpečnostní opatření, která dopl−
ní zatím instalované kovové zábrany
kolem pomníku, by měla být přijata

v řádu dnů. Podle primátora odpo−
vědnost za řešení situace převzal
Odbor investic Magistrátu města
Plzně. Co se týká případné ceny no−
vých pylonů, tedy zhotovení nového
památníku, odhaduje se na několik
milionů korun. „Necháme dopraco−

vat posudky znalců k ceně,“ doplnil
primátor. K vypsání výběrového říze−
ní na zhotovitele bude nutný souhlas
zastupitelů města. 

Podle prvního náměstka primátora
Martina Baxy nyní radnice také za −

číná hledat záložní va riantu
toho, kde v rám ci květno−
vých Slav ností svobody
uspořádá tradiční pietní akt,
jenž se konal prá vě u pa−
mátníku na rohu Americké
a Kla tovské ulice.

V souvislosti s praskli −
nami, které se v žulových
pylonech objevily, se také
město začne zabývat zatíže−
ním Klatovské ulice kamio−
ny. „Budeme prověřovat tra−
sování těžkotonážních vozů

po Plzni,“ uvedl náměstek pro oblast
dopravy a životního prostředí Petr
Náhlík. Podle něj mohou mít vliv na
stav památníku mimo jiné právě
i otřesy způsobené nákladními auto−
mobily při zastavování na světelně 
řízené křižovatce U Práce. 

Pomník Díky, Ameriko! s novými pylony
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Farma Budětice se nachází poblíž
města Sušice. Tuto farmu provozuje
pan David Bílý již více jak 14 let. 

„Zabýváme se odchovem a výkr−
mem krůt. Každoročně prodáváme na
jaře 6týdenní krůťata pro vlastní do−
krm. Dále pak nabízíme prodej již vy−
krmených krůt a krocanů, a to jak ži−
vých, tak i chlazených. Snažíme se
dodržovat wellfare zvířat a máme
specifický způsob odchovu. Jako jed−
ni z  mála krmíme zvířata pouze
rostlin nou stravou bez přidaných su−
rovin zvířecího původu. Zakládáme si
na tom, že nejsme překupníci a nevy−
stavujeme naše zvířata zbytečnému
stresu, který se podepisuje na kvalitě 

jejich masa. Ručíme za původ našich
zvířat, která si odchováváme od jed−
nodenních krůťat až po dospělé jedin−
ce. Naším cílem je dodávat kvalitní
maso našim zákazníkům. Proto od le−
tošního roku plánujeme otevřít malou
prodejnu přímo na naší farmě
v Buděticích,“ zdůrazňuje David Bílý.

Pro více informací 
neváhejte kontaktovat na 

tel. 602 420 854 či 728 305 542.
Nebo na e−mail –

farmabudetice@seznam.cz

Prodej 6týdenních krůťat 
proběhne od 21. května 2016.

Vykrmené krůty – 23. července 2016.

Záleží nám na kvalitě, přesvědčte se!

POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  

V KD PEKLO v Plzni pokračuje jarní přehlídka pořadů 

„BEZE SPĚCHU s Pospíšilem & hosty“. 
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 17:00 hod.

přivítáme mysliveckou kapelu z Přešticka
ATLAS, kterou vede kapelník Mirek Čepický.

Upozorňujeme držitele permanentek, že si je mohou prodloužit, 
předprodej vstupenek a rezervace v KD PEKLO, Pobřežní 10, 

telefon 378 037 954.  Pořadatelem je EHMK PN 2015. 
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Filmový festival Finále Plzeň, soutěžní
přehlídka českých a slovenských ce−
lovečerních hraných a animovaných
filmů, dokumentů a televizních a inter−
netových projektů, letos odstar tuje
svou novou éru. Jeho 29. ročník, kte−
rý se uskuteční od 15.
do 21. dubna 2016
v Plzni, přináší hned
několik změn. 

Finále  se bude po−
prvé konat od pátku do čtvrtka a jeho
stěžejní programovou částí zůstává
promítání soutěžních filmů celoroční
české filmové produkce a výběru ze
slovenské tvorby. Festival vyvrcholí
slavnostním udílením cen Zlatý ledňá−
ček, o kterých rozhoduje mezinárodní
porota. V jejím čele zasedne nejočeká−
vanější host festivalu – scenárista
a producent Mike Reiss, tvůrce seriálu
Simpsonovi či filmu Doba ledová.
Novinky přinese také doprovodný pro−
gram, návštěvníky čekají koncerty, 
autorská čtení, talk show, večírky či
workshopy a diskuse pro filmové 
odborníky. To vše v Měšťanské bese−
dě a DEPO2015 v Plzni. 

Festival nabídne divákům i filmo−
vým odborníkům možnost zhlédnout
v soutěžní sekci celovečerní hrané
a animované filmy, dokumenty i TV či
internetové projekty z Česka a Slo −
venska za rok 2015.  Nový drama −
turgický koncept Finále Plzeň nabízí
dále mimosoutěžní filmové projekce,
a to nejen z českého a slovenského
prostředí. 

Lákavá je bezesporu přehlídka nej−
novějších filmů s premiérou od ledna
do dubna letošního roku v sekci Na
vlně 2016 či přímo filmové premiéry
a exkluzivní předpremiéry v sekci
První úlovek. Sekce Festivalový 
ZOOM promítne filmy, které zvítězily
na zahraničních filmových festivalech
a národních přehlídkách. Promítání

snímků s minoritní koprodukcí České
republiky najdou návštěvníci v rámci
programové sekce České stopy
v mezinárodních koprodukcích.
Archivní sekce s názvem Krása na
export nabídne archivní snímky

s přesahem do zahra−
ničí. Pro tento rok uve−
de nejslavnější zahra−
niční filmy s hereckými
hvězdami, jako jsou

Anny Ondrá ková, Lída Baarová, Jana
Brejchová či Olga Schoberová. 

Součástí Finále Plzeň bude v le−
tošním roce bohatý doprovodný pro−
gram pro odborníky i filmové fa−
noušky. Sekce Industry days umož−
ní filmovým odborníkům nahlédnout
do zákulisí tvorby filmů a kinemato−
grafie jako takové prostřednictvím
panelových diskuzí, workshopů či
prezentací a poskytne také prostor
pro navázání nových spoluprací.
Laická veřejnost i filmoví odborníci
mohou na festivalu dále zhlédnout
talk show kritika Kamila Fily, v níž
se bude věnovat aktuálním tématům
rezonujícím v oblasti české kinema−
tografie. Další součástí programu
budou autorská čtení s hosty, jako
jsou Marie Doležalová či Dominik
Ladsman. 

Finále Plzeň myslí i na mladé 
návštěvníky, a tak v rámci doprovod−
ného programu uspořádá setkání
youtuberů Cine tube, které poodhalí
zákulisí současného fenoménu youtu−
berství. Jedním z hostů bude streamer
FattyPillow, který patří mezi nejsle −
dovanější youtubery v České republi−
ce, či zpěvák a tanečník Ben Cristo −
vao. Festival Finále Plzeň se letos po−
prvé věnuje i charitě – spolupráci na−
vázal se sdružením Elpida, která se
snaží pomoci seniorům stát se sebe−
vědomou a respektovanou součástí
společnosti. 

Filmový festival Finále
odstartuje novou éru


