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Plzeňský kraj má hejtmanský řetěz
Hejtmanským řetězem z dílny šper−
kaře a pedagoga Ústavu umění
a designu ZČU Petra Vogela deko−
roval na posledním zasedání zastu−
pitelstva hejtmana Plzeňského kra−
je Václava Šlajse ředitel krajského
úřadu Jiří Leščinský. Řetěz kromě
státního znaku a znaku Plzeňského
kraje obsahuje zobrazení všech
sedmi okresů kraje.

Zákon o krajích ho−
voří o tom, že hejtman
má právo užívat při vý−
znamných příležitos−
tech závěsný odznak,
nebo také jinak řečeno
řetěz hejtmana. Plzeň−
ský kraj byl až dosud
jedním z pravděpo−
dobně čtyř krajů, které

tento závěsný od−
znak neměly.
„Hlavní
motiv
hejtmanského řetě−
zu je spolu se stát−
ním a krajským
znakem zobrazení
soustavy osmi polí
oválných formátů
představujících se−

dm okresů a jedno vyobrazení
územního celku Plzeňského kraje.
V každém jednotlivém okresu jsou
spolu s územní mapou vybrány
motivy siluet významných pamá−
tek, stěžejních chrámů, kostelů,
městských věží, hradeb a ná−
městí,“ popisuje hlavní části řetězu
autor Petr Vogel. Hejtmanský řetěz
je vyroben ze stříbra klasickými
zlatnickými technikami, zčásti
galvanicky zlacený. Jeho celková
váha je 937 gramů.
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Bezpečnost je pro nás jednou z priorit,
říká Ivo GRÜNER, náměstek hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
Říkáte, že bezpečnost je jed−
nou z Vašich priorit, co Plzeň−
ský kraj dělá pro to, abychom
se mohli cítit bezpečněji?

Co je to projekt Bezpečný kraj?

Jak jsem již několikrát opakoval, bez−
pečnost občanů vnímáme jako jednu ze
základních priorit, které se dlouhodobě
věnujeme. A o koho bychom se měli
starat víc než o naše děti. V době letních
prázdnin jsme proto vybavili osm střed−
ních škol systémy, které mají za úkol za−
bránit neoprávněným osobám ve vstupu
do jejich prostor. Jedná se o pilotní roč−
ník projektu, ve kterém bychom chtěli
v příštích letech dále pokračovat, naším
cílem je zabezpečit takto všechny námi
zřizované školy.

Podle jakého klíče byly vy−
brány školy do první fáze
projektu?
Pro realizaci byla vybrána zařízení ze
všech sedmi okresů s různými dispozi−
cemi, aby praktické zkušenosti z jejich
provozu byly co nejširší, a v dalších le−
tech pomohly při instalaci systémů
v ostatních budovách. Čtečkami otisků
prstů u vstupních dveří s elektrickými
zámky, případně dále turnikety nebo ka−
merami ve vnitřních prostorách tak byly
vybaveny dvě střední školy v Plzni a po
jedné v Rokycanech, Plasích, Tachově,
Horšovském Týně, Sušici a Blovicích.
S vedeními škol jsme se vždy snažili
sjednotit naše představy, proto výsledná
řešení, která z diskuzí vzešla, nejsou
všude úplně identická. Nechtěli jsme
pouze opustit naši základní myšlenku,
aby identifikátorem, kterým se budou
vstupující prokazovat, byl nějaký nefal−
šovatelný a nepřenositelný údaj, tudíž
biometrie. I z důvodu finančních limitů
jsme nakonec zvolili čtečku otisků prstů,
i když jsme si byli vědomi, že na první
pohled může na žáky a rodiče působit
poněkud kontroverzně. Pravda je ale ta−
ková, že systém neukládá celé skeny
otisků, ale pouze sadu vybraných bodů
z celého obrazce a zpětné rekonstrukce
otisků prstů jsou z takových omezených
šablon nemožné. Žáci ani rodiče se pro−
to nemusí obávat žádného zneužití,
systém je i v tomto směru naprosto
bezpečný.
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Ivo Grüner (ČSSD), náměstek hejtmana Plzeňského
kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku

V rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj po−
máháme finančně nejen obcím a městům s jejich ak−
tivitami směřujícími ke zlepšení bezpečnosti, dlouho−
době a pravidelně nabízíme pomoc i našemu krajské−
mu ředitelství policie. Nejedná se ale o žádná necílená
finanční přilepšení, vždy jde o případy, kdy je policie
v situaci vyžadující řešení konkrétního problému
a v rámci vlastního rozpočtu je to pro ni z nějakého
důvodu nemožné. Peníze z krajského rozpočtu uvol−
ňujeme jenom v případech, kdy vidíme, že to účelně
a rychle přispěje k dalšímu zlepšení bezpečnostní si−
tuace v našem kraji. V minulosti jsme tak policii poří−
dili například přístroje na analýzu vzorků DNA nebo
speciální komoru, která pomáhá zviditelňovat dakty−
loskopické stopy na předmětech. Oba přístroje jsou
používány přímo v procesu odhalování trestné čin−
nosti a jejího prokazování. To jsou přesně ty situace,
kdy považujeme vynaložení krajských peněz mimo
oblasti spadající ze zákona do naší kompetence za
prospěšné. Za poslední čtyři roky tak uvolnil Plzeňský
kraj ve prospěch krajského ředitelství policie ze svého
rozpočtu celkem téměř devět miliónů korun.
n n n

V rámci slavnostního otevření nových prostor Sportovního gymnázia Plzeň, které je vstupním zabezpečovacím
systémem vybavené, se zaregistrovali a celý systém odzkoušeli i náměstek hejtmana Ivo Grüner společně
s čestným hostem gymnázia, čerstvým olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kandidátka ODS Radka Trylčová:
Chci se soustředit na řešení skutečných problémů kraje
w Jak zvládáte všechny tyto role?
Zbývá Vám ještě nějaký volný
čas? Pokud ano, jak ho trávíte?
Volného času je méně, než bych
si přála, ale přesto se snažím spor−
tovat, vzdělávat se a dělat věci, které
mám ráda. Podařilo se mi ukončit
2. ročník Homeopatické akademie
a nejnověji před nškolika dny do naší
domácnosti přibyla dvě štěňátka
kokrů. Takže, to zná asi každý cho−
vatel, hodně péče, ale i radosti.

w Co Vás k zájmu o alternativní
medicínu a zdravý životní styl
přivedlo?
Měla jsem zdravotní problémy
a běžná medicína mi nepomáhala.
Začala jsem hledat další možnosti
léčby. Homeopatie mi pomohla na−
vrátit zdraví, navíc mi celý tento
systém dává logický smysl. Léčení
podobného podobným. Domnívám
se, že je to jedna z cest, stejně jako
zdravý životní styl. Bez zdraví totiž
nelze nic, a proto dnes lidem přeji

4

Ředitelka Regionální hospodář−
ské komory Plzeňského kraje,
krajská zastupitelka, lektorka
angličtiny, matka dospělého
syna, to vše je Mgr. Radka
Trylčová, nejvýše postavená
žena na kandidátce ODS do
krajských voleb.
vždy hodně zdraví. Přesvědčila jsem
se o tom, že to opravdu není jen klišé.

w Jak hodnotíte kvalitu potravin
v Plzeňském kraji?
Všeobecně se věnuji kvalitě, ať již
z pozice svého povolání, anebo jako
běžný konzument. Velice mě mrzí,
že koupit si kvalitní potraviny snadno
nelze. Pokud je člověk chce, musí
hledat ve specializovaných obcho−
dech nebo dokonce nakupovat v za−
hraničí. A to bych chtěla změnit.
Dávám přednost nakupování potra−

vin od místních výrobců, kteří ne−
používají neuváženě chemických
prostředků, barviv aj. Věřím, že tak
člověk investuje nejen do svého
zdraví, ale také pomáhá podpořit své
spoluobčany.

w Našla byste nějakou paralelu
mezi alternativní medicínou
a politikou?
Určitě ano. Alternativní medicína
vychází z celostního přístupu. To
znamená, že se snaží hledat a ná−
sledně řešit příčiny problémů a ne
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pouze jejich vnější projevy. Stejné
je to i v politice. Dobrý politik musí
znát souvislosti a nabízet komplexní
řešení.

w Na jaké konkrétní problémy se
chcete zaměřit?
Pocházím z venkova a chci se za−
bývat rozvojem venkovských oblas−
tí, zastavit jejich vylidňování, podpo−
řit tam podnikání a pracovní místa .
Aby se lidé mohli dobře dostat do
práce, do školy nebo k lékaři, jsou
nutné investice do kvalitních silnic,
nejen do hlavních silničních tahů.
Dále mi vadí, že zaváděním dal−
ších omezení ze strany státu řada
menších podnikatelů a živnostníků
uvažuje o ukončení podnikání. To je
velmi špatné. Naopak je třeba pod−
porovat ty, kteří se na stát nespolé−
hají a umějí zaměstnat sami sebe,
své příbuzné nebo další osoby.
Těmto tématům se chci věnovat,
protože věřím, že netrápí jenom
mne, ale i další obyvatele kraje.

Plzeňský rozhled 10/2016

Plzeňský rozhled 10/2016
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Členové krajské rady se sešli se seniory

s

„Senioři jsou lidé s bohatými
životními zkušenostmi, lidé, kte−
ří vidí svět často s větším nad−
hledem, než si myslíme, a lidé,
kteří mají svoje uplatnění v živo−
tě společnosti,“ říká hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Se zástupci nejvýznamnějších
seniorských organizací, který−
mi jsou Krajská rada seniorů
Plzeňského kraje a Svaz dů−
chodců, se představitelé Plzeň−
ského kraje sešli v polovině zá−
ří, aby jim za jejich aktivní čin−
nost poděkovali. Společenský
večer byl plný hudby a tance,
mezi body programu byl ale ta−
ké vědomostní kvíz a jednodu−
chá sportovní soutěž.

Krátce po zahájení večera vystou−
pily ženy v domažlických krojích,
které přivítaly hejtmana Václava
Šlajse básničkou, chodským koláčem
a tancem.

PLZEŇSKÝ KRAJ JE V DOBRÉ KONDICI
Zdravotnictví – kvalitní a dostupná péče
Nejnižší nezaměstnanost, hospodaření bez dluhů, druhá
nejvyšší výkonnost ekonomiky mezi všemi kraji – to je
několik hlavních ukazatelů, na které může být náš kraj,
a především jeho obyvatelé právem hrdi.

Doprava – rekordní investice do údržby,
oprav a rekonstrukcí silnic
Plzeňský kraj spravuje 1520 km silnic 2. třídy a 3100 km silnic
3. třídy. Za poslední čtyři roky bylo na jejich opravy a rekonstruk−
ce vynaloženo 6 miliard korun.

Plzeňský kraj provozuje akutní nemocnice v Klatovech, Domaž−
licích, Rokycanech, Stodu a nemocnice následné péče
v Horažďovicích a v Plané. Všechny nemocnice mají certifikát
kvality a bezpečí. Klatovská nemocnice se vloni v hodnocení ne−
mocnic umístila na prvním místě ve spokojenosti a bezpečnosti
ambulantních pacientů.
Plzeňský kraj je také zřizovatelem Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje. Ta je hodnocena jako nejlepší v rámci
celé republiky. Od roku 2013 mají záchranáři nové sídlo v Plzni
na Borech, jehož výstavbu plně financovalo hejtmanství. Letos
získala záchranka 21 nových sanitek a rozšířil se i počet výjezdo−
vých stanovišť.
Do zdravotnictví investuje Plzeňský kraj nejvíce ze všech
krajů ČR.

Výdaje krajů do zdravotnictví
průměr na obyvatele za roky 2012 – 2015
1. Plzeňský

1 390 Kč

8. Zlínský

789 Kč

2. Kraj Vysočina

1 317 Kč

9. Moravskoslezský

788 Kč

3. Královéhradecký 1 131 Kč

10. Liberecký

693 Kč

4. Pardubický

11. Jihomoravský

682 Kč

5. Středočeský

959 Kč

12. Olomoucký

589 Kč

6. Karlovarský

927 Kč

13. Ústecký

550 Kč

7. Jihočeský
6

1 013 Kč

899 Kč
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR
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G

399 000 Kč
2

Chata (339 m ), Kaznějov,
okr. Plzeň – sever
2

Zděná chata o zast. ploše 22 m . 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.

G

499 000 Kč

899 000 Kč
2

599 000 Kč

G

850 000 Kč

Chata 2+1 (381 m ), Vrbice,
okr. Tachov

Chata 2+1 (400 m2), Litice,
Plzeň – město

Chata 3+1 (80 m ), Vranov,
okr. Tachov

Podezděná dřevěná chata na vl. pozemku, neda−
leko Kladrub u Stříbra. IS: voda−vlastní vrt,
el. 230/400 V, septik, topení: lokální TP. Chata je
situována v blízkosti krásné přírody a lesů.

Zděná chata na vl. pozemku v blízkosti Borské
přehrady. Chata je dvoupodlažní, kompletně pod−
sklepena. IS: el. 230/400 V, topení: lokální TP,
suché WC, voda užitková na pozemku.
Doporučujeme!

Dřevěná chata s kamennými základy o zastavěné
ploše 35 m2. IS. voda − vl. zdroj, el. 230/400 V,
topení: lokální TP, septik. Chata stojí na pozemku
obce Vranov s ročním poplatkem 450,− Kč.

2

& 734 319 301

& 734 319 301

G

G

G

1 049 000 Kč

2

& 734 319 301

3 499 000 Kč

& 734 319 301

G

4 999 000 Kč

Chata 2+1/G (60 m ) Trnová,
okr. Plzeň – sever

Chata 2+1/G (27 m ) Slabce,
okr. Rakovník

Pozemek (2 250 m ),
Zruč−Senec

Komerční objekt (1 500 m )
Mirotice, okr. Písek

Krásná dřevěná chata o zastavěné ploše 48 m2.
IS: voda zavedena v chatě, el. 220/380 V, jímka,
topení: lokální TP. Nemovitost stojí na pozemku
lesů ČR s ročním nájemným 840,− Kč.
Doporučujeme!

Dřevěná chata s balkonem, garáží se nachází
v malebné lokalitě Křivoklátských lesů, cca100 m
od řeky Berounky. Nemovitost stojí na pozemku
lesů ČR s ročním náj. 550,− Kč.
Vřele doporučujeme!

Pozemek v ul. Vřesová určen v územním plánu
obce pro výstavbu lehké průmyslové výroby
(sklady, kanceláře atd.). Přístup k pozemku po
zpevněné obecní komunikaci.
Vřele doporučujeme!

Činžovní dům určen ke kancelářským účelům,
ubytování či podnikání. V objektu se nachází
4 byt. jednotky, dílna, sklepy a sklady. Na po−
zemku se dále nachází budova kovovýroby a re−
kreační chata.

& 734 319 302

2

& 734 319 302

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

Plzeňský rozhled 10/2016

700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

2

& 734 319 302

2

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

& 734 319 301

900 000 Kč
730 000 Kč
940 000 Kč
960 000 Kč
1 250 000 Kč
1 400 000 Kč
1 400 000 Kč
1 600 000 Kč
1 500 000 Kč
1 750 000 Kč
1 900 000 Kč
2 100 000 Kč
3 900 000 Kč
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Kvalitní vzdělání – nejlepší dar nejmladší generaci
Především o školství a jeho pod−
poře a hlavně budoucnosti jsme
si popovídali s krajským zastupi−
telem a starostou obce Vejprnice
Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, kte−
rý je na kandidátce ODS do nad−
cházejících krajských voleb
w Nedávno jste otevřeli ve Vejpr−
nicích nástavbu základní školy. Co
vás vedlo k tomu realizovat tak
náročnou investici?
Vejprnice jsou jako řada míst v těsné
blízkosti Plzně a navíc s velmi dob−
rou dopravní obslužností a atraktiv−
ním místem pro klidné bydlení. Jsou
vyhledávány především mladými ro−
dinami, což nás samozřejmě na jed−
nu stranu velmi těší, ale na druhou
stranu nás zavazuje vytvářet dosta−
tečnou kapacitu v mateřské škole,
ale především kvalitní zázemí ve
škole základní.
w Realizací zmiňované nástavby
mají tedy Vejprnice ohledně školy
nyní klid?
Klid není nikdy, i když v současné do−
bě odpovídá kapacita školy potřebám
obce. Vedle vybudovaných prostor
včetně kvalitního vybavení učeben

doucí zaměstnání
však chceme nadále školu
prohlédnout?
modernizovat. Znovu jsme
Ten problém je tro−
připravili učebnu na pra−
chu složitější. Dnes
covní činnosti, kterou
střední školy nabí−
chceme postupně dovyba−
zejí podstatně více
vit. Jen praktická výuka
míst, než vychází
může motivovat žáky, aby
žáků. Při systému fi−
přemýšleli i o výběru něja−
nancování školství
ké technické školy, jejichž
na žáka se každá
absolventů je v Plzeňském
škola snaží co nejví−
regionu dlouhodobě velký
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
ce míst zaplnit a tím
nedostatek.
w Narazil jste na nedostatek tech− se, bohužel, snižuje kvalita a zároveň
nicky vzdělaných lidí v Plzeňském motivace dětí se více snažit, neboť
regionu. Čím myslíte, že je to způ− vědí, že se na nějakou školu vždy do−
stanou. Nedívají se tedy, a často ani
sobeno?
Není to jen v Plzeňském regionu, jejich rodiče, zda najdou v životě se
i když zde v tradičním technicko− svým vzděláním uplatnění, ale snaží
průmyslovém regionu je to o to se často jen nejjednodušší cestou do−
smutnější. Těch důvodů je celá řada. jít k maturitě. Navíc, i učitelé v základ−
Obecně platí, že došlo k výraznému ních školách, kterých si velmi vážím
odklonu na stranu humanitních obo− (sám jsem na ZŠ učil) a na které se
rů. Ale také tím, že technika je rela− stále valí kromě učení více administra−
tivně složitá a děti jsou dnes asi tro− tivních povinností a odpovědnosti,
chu pohodlnější. A navíc dnes chybí a to za relativně nízké finanční ohod−
možnost si zaměstnání prohlédnout. nocení. Ten stav v počtu žáků je nenutí
Já jsem se například rozhodl pro organizovat exkurze a jiné aktivity, ne−
studium na průmyslovce na základě boť tím jednak podstoupí obrovské
riziko, že se něco stane, jednak to ne−
exkurze ve Škodovce.
w Domníváte se, že dnes nemají mají ani zaplacené. To v současné do−
žáci základních škol možnost si bu− bě dělají jen opravdoví nadšenci.
w A dá se s tím něco dělat?
Jsem přesvědčen, že ano. Nejde to
určitě mávnutím kouzelného prout−
ku, ale systematickými postupnými
kroky. Kraj je zřizovatelem středních
škol, chce to najít více shody a poli−
tické odvahy. A začít výrazně upřed−
nostňovat ty obory, které region
a zaměstnavatelé potřebují. Nemusí
se rušit školy, ale dají se přizpůso−
bovat studijní obory.

w Chcete říci, že současné krajské
zastupitelstvo v tomto směru nepo−
stupovalo správně?
To neříkám, kritizovat je jednoduché
a laciné. Určitě se snažili, ale výsled−
ky se dostavují velmi pomalu. A vždy
se dá dělat něco navíc...
w Vaše odpovědi jsou trochu pesi−
mistické, nezdá se vám?
Tak to určitě není, jsem totiž velký
optimista. Navíc vím, že máme v kraji
řadu perfektních škol s množstvím
skvělých učitelů. Měli bychom, aspoň
podle mého, však jasněji říci, co
chceme a intenzivně přesvědčovat
i rodiče, že se vyplatí dát své dítě na
perspektivní obor. Doba, kdy na kaž−
dé fabrice visí plakát, že přijmou i ne−
kvalifikované, nebude trvat věčně.
w Vidíte tedy roli kraje především
v oblasti školství?
To určitě ne. Je to však velmi důle−
žité. Kvalitní vzdělání je to nejlepší,
co nejmladší generaci můžeme dát.
Vedle toho má kraj řadu kompe −
tencí a povinností, jako je oblast
kvalitní dopravní obslužnosti, kva−
litních silnic, dostupného zdravot−
nictví a také kvalitní a důstojné péče
o seniory, kteří se starali o nás,
když oni byli v produktivním věku
a my mladší.
w To je ovšem na podstatně delší
rozhovor. Tak snad poslední dotaz.
Jaké je vaše přání v nadcháze−
jících volbách?
Přál bych si zastupitelstvo, které bu−
de řešit problémy věcně. Ale přede−
vším bych všem přál hodně zdraví
a pohody, pak se v našem krásném
kraji dá vyřešit určitě vše.
Děkujeme za rozhovor.

Likvidace elektra je zase jednodušší
Od začátku roku 2016 je po celé České
republice o 300 červených kontejnerů
více. Celkem jich tedy již je 2 552. Staré
elektrozařízení totiž nepatří do směsné−
ho odpadu, kam jej běžně vyhazujeme,
ale do červeného kontejneru. Odtud je
nebezpečný elektroodpad svezen na tří−
dicí a zpracovatelské linky. Víte, že již
v České republice dosahuje 80 % zpět−
ného materiálového využití? A jak jsme
na tom v jednotlivých krajích? Zjistíte na
www.cervenekontejnery.cz Plzeňský
kraj má 115 červených kontejnerů.
Proč staré elektro neskladovat doma?
– Obsahuje látky s negativními účinky
na lidské zdraví – Kadmium, Rtuť,
Chrom a další
– U baterií ve spotřebičích navíc hrozí
riziko samovznícení
Co patří do červeného kontejneru?
Veškeré drobné elektrozařízení: Tele−
8

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

fony, Počítače, Laptopy, Elektrické ná−
řadí a hračky, Domácí kuchyňské
i koupelnové spotřebiče, Baterie tuž−
kové a další
Proč neházet elektro do směsného
odpadu?
Dopady nebezpečných látek na lidské
zdraví
Kadmium – v těle se hromadí v ledvi−
nách a játrech, je karcinogenní, po−
škozuje kostní tkáň a imunitní systém
Rtuť – narušuje nervový systém člo−
věk je rtuti vystaven vdechováním,
přes trávicí trakt i pokožku
Dopady materiálů a odpadů na životní
prostředí
Plast – rozkládá se velmi pomalu,
po rozložení se nemění na úrodný
humus, ale na jedovaté látky
Polystyren – doba jeho rozkladu se
odhaduje až na tisíce let
Plzeňský rozhled 10/2016
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Stát se chová k obcím a občanům jako k nepřátelům
Lumír Aschenbrenner
Ve slavném filmu režiséra Tony−
ho Scotta Nepřítel státu (z roku
1998) je oním „nepřítelem“ jistý
Thomas Brian Reynolds, kterého
skvěle zahrál americký herec
Jon Voight. Kdo je ale nepřítelem
našeho státu – České republiky?
Podle zákonů, které jsou schvalo−
vány v obou komorách našeho par−
lamentu, by se dalo domýšlet, že
nepřítelem státu jsou obce. Krásně
a výstižně se jim také říká samo−
správa. Během posledních 15 let totiž
převládá trend, podle kterého jsou
stále další a další kompetence státu,
což bývá práce navíc bez zabez−
pečení adekvátních finančních pro−
středků a lidí, přenášeny na obce.
Výkon státní správy, tedy to, co
dělají obce za stát, dnes již význam−
ně převyšuje výkon samosprávných
činností. Bohužel obce se dostaly
do situace, že toho stále méně mo−
hou reálně vykonávat pro své vlast−
ní občany. Statistiky uvádí, že zatím−
co v 90. letech byl poměr práce,
kterou obec vykonávala v rámci
samosprávy, a práce obcí ve výkonu
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státní správy 70 ku 30, dnes je vána motivační složka z výběru da−
tento poměr přesně opačný. A to je ní, obce tedy logicky nemají finanční
absurdní!
motivaci pro podporu rozvoje podni−
Samozřejmě, že uváděný poměr kání. Proč? Výnos jde do stání po−
není vždy stejný, záleží i na velikosti kladny. To se musí jistě líbit i mi−
obce. To ale není největším pro− nistru Andreji Babišovi, který tak rád
blémem. Tím je skutečnost, že vý− hovoří o tom, jak obcím „pomáhá“.
kon státní správy, který je na obce Jenže nepomáhá.
přenesen, není státem
Dalším zákonem,
financován. Obce tak
který obce význam−
dávají peníze ze svých
ně poškodil, je nový
mnohdy skromných
zákon o hazardu.
rozpočtů především na
I on výrazně snižuje
financování státní agen−
příjem obcí tím, že
dy, a to namísto toho,
snižuje jejich podíl
aby tyto prostředky po−
na výnosu z hazardu.
užily pro vlastní rozvoj,
Je to jako podle
pro svoje občany. Pří−
kopíráku – výnos jde
kladů je dost a stále se
převážně do státní
Lumír Aschenbrenner
množí.
pokladny.
Mezi zákony, které obce vážně
Další povinnosti pak přináší v ob−
poškodily v minulosti, patří přede− lasti mateřských škol například
vším zákony týkající se rozpočto− Školský zákon. Když se podíváme
vého určení daní. V roce 2012 byl do budoucnosti, ani tam není výhled
obcím výnos z daní snížen a do pro obce zrovna růžový. Zákony,
dnešního dne nedošlo k nápravě. které přicházejí do Poslanecké sně−
Přitom krajům peníze vráceny byly. movny, zatěžují obce dalšími po−
Že by souvislosti s blížícími se říjno− vinnostmi. Například nový zákon
vými krajskými volbami? Současně o sociálním bydlení. Stát podle něj
je v průběhu let systematicky snižo− ukládá obcím povinnost stavět
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a provozovat sociální byty, ale za
obecní peníze. Podobným směrem
mířil i zákon o vodách, který by ra−
zantně zdražil vodu všem občanům.
Jsem starostou městského obvo−
du (obce) již více než 18 let. Dalo
by se proto předpokládat, že jsem
stižen „profesní slepotou“, ale není
tomu tak. Stát se, alespoň dle při−
jímaných zákonů soudě, chová stej−
ně macešsky i k soukromníkům
a podnikatelům. Přitom právě tyto
skupiny agilních lidí patří mezi ty,
kdo v našem státě vytváří hodnoty.
Za to jsou „trestáni“ daněmi a ne−
konečnými změnami různých před−
pisů, vyhlášek a regulací. Obce
jsou pak tím subjektem, který se
dle daných možností, to znamená
dle množství finančních pro−
středků určených státem, snaží pře−
tvářet část těchto daní ve služby
pro občany.

A tak se tedy ptám, kdo je na−
konec tím skutečným nepřítelem
našeho státu? Že by snad jeho
vlastní občané?
Autor je senátorem za obvod
Plzeň−město a starostou městské
části Plzeň−Slovany
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Pracovní nabídky
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PRACOVNÍ NABÍDKY
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení.
Zájemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

hledáme

nabízíme

1. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)
2. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce ve výrobě

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

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

• docházková prémie

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
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
6. Pracovník pro ruční lakování skla

Plzeňský rozhled 10/2016

PRACOVNÍ NABÍDKY

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

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Hynkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)
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Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
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

Vzdělání pro dospělé:
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium
– 2leté nástavbové denní studium.
bližší info: borikova@seznam.cz, 728 531 441.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol

Dětem zpříjemní cestu
vlakem Elfíkova cesta
České dráhy dokončují instalaci
stolní hry Elfíkova cesta v 64 multi−
funkčních osobních vozech, ve kte−
rých je vyhrazený oddíl pro cestují−
cí s dětmi. Moderní klimatizované
vagóny jsou vybaveny větším roz−
kládacím stolem, na kterém je stol−
ní hra umístěna. Na větších stolech
lze také malovat a díky elektrickým
zásuvkám lze během cesty neome−
zeně napájet notebooky nebo další
elektronická zařízení cestujících, na
kterých mohou nejmenší cestující
sledovat například pohádkové
příběhy.
„Přestože se naši nejmenší ces−
tující mají během cesty čím zabý−
vat, chceme jim cestu ještě více
zpříjemnit. Proto jsme připravili do
64 multifunkčních vozů s vyhraze−
ným oddílem pro cestující s dětmi
populární stolní hru Elfíkova cesta,“
řekl Michal Štěpán, člen předsta−

venstva Českých drah odpovědný
za osobní dopravu.
„Ta je umístěna přímo na velkém
rozkládacím stole v oddíle. Elfíkovu
cestu najdou nejmenší cestující ta−
ké na vyhrazených dětských mís−
tech v railjetech nebo v pendoli−
nech národního dopravce. V sou−
časnosti je touto oblíbenou stolní
hrou vybaveno skoro 80 vozů, což
představuje několik stovek spojů
denně od pendolin a expresů jezdí−
cích mezi Ostravou, Prahou a Che−
bem, přes vlaky railjet z Prahy přes
Brno do Rakouska, až po obyčejné
rychlíky z Prahy do Chebu, Čes−
kých Budějovic, z Prahy přes
Vysočinu do Brna nebo z Brna do
Ostravy,“ doplnil Michal Štěpán.
Cestující tyto vozy poznají již na
nástupišti, protože jsou na vnější
skříni vyzdobeny hravými postavič−
kami slona Elfíka a dětí.

Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením:
n Veřejná správa a právo n Diplomatický protokol n Cestovní ruch
Floristka – čtyřleté denní studium
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:
n Veřejná správa n Cestovní ruch
Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru
nebo maturita

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
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Můj život v pěstounské rodině má své vítěze
Radní pro oblast sociálních věcí
Zdeněk Honz ocenil vítěze výtvarné
soutěže Můj život v pěstounské ro−
dině. Soutěž vyhlašuje Plzeňský
kraj ve spolupráci s neziskovými
organizacemi, které doprovázejí
pěstounské rodiny. Kromě trojice
vítězů tradičních věkových katego−
rií letos porota udělila jednu zvlášt−
ní cenu, a to za tvůrčí přístup.
Do soutěže bylo v letošním roce
odevzdáno celkem 91 kreseb. Sa−
motné doprovázející organizace, kte−
rými byly Akademie nadání, Diako−
nie Západ, Domus – Centrum pro ro−
dinu, Latus pro rodinu, Salesiánské
středisko mládeže Plzeň, Rozum
a cit a Sdružení pěstounských rodin,
vybraly do užšího kola 48 kreseb.
Poté v každé kategorii odborná ko−
mise vyhodnotila tři nejzdařilejší vý−
tvarná díla. Jejich malí autoři obdrže−
li hodnotné dárky, kterými pro ne−
jmenší byly sestavy stavebnice
Lego. Hodnotitelé dále rozhodli, že
bude udělena i jedna zvláštní cena,
a to za tvůrčí přístup. Zkrátka nepřišli
ani ti, kteří nezískali ocenění za první
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pěstounství. Pokud není možné, aby
dítě setrvalo ve své původní rodině,
je pěstounská péče tou zásadní
z uvažovaných alternativ řešení. Má
totiž přednost před péčí o dítě
v ústavních zařízeních. Plzeňský kraj
proto vnímá pěstounskou péči jako
prioritní a snaží se dělat vše, aby se
dařilo získávat další zájemce o tuto
společensky prospěšnou činnost.
Vítězové jednotlivých kategorií:
I. kategorie (do 6 let)
1. místo:
Dominika Mertová, 4 roky,
Vanessa Mertová, 6 let

Vítězky nejmladší kategorie
Dominika a Vanessa Mertovy s radním Honzem

tři místa, všichni účastníci výtvarné
soutěže obdrželi malé dárky v podo−
bě upomínkových předmětů.
„Jsem velice potěšen, že tato
soutěž, jako jedna z forem propaga−
ce pěstounské péče, má tak hojnou
účast. Všechna díla, která jsme do−

stali, byla krásná a nebylo jednodu−
ché vybrat ta nejlepší,“ uvedl radní
Zdeněk Honz, který nad soutěží i le−
tos převzal záštitu.
Výtvarnou soutěží pro děti v pěs−
tounských rodinách Plzeňský kraj
pokračuje v propagaci všech forem
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II. kategorie (6 – 11 let)
1. místo:
Zdeněk Peňáz, 10 let
III. kategorie (12 – 18 let)
1. místo:
Linda Vokáčová, 12 let
Zvláštní cena byla udělena
Taře Heryánové, 8 let, a Tobiasovi
Heryánovi, 12 let, za model „Nové
bydlení“.
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Střípky
z Plzně
Miliony
na revitalizaci
oblasti Zátiší
Částku deset milionů korun dá
město Plzeň na projekt týkající
se oblasti Zátiší, v níž chce po−
stupně v následujících letech
vybudovat 18 bytových domů
s menšími sociálními byty pro
zdravotně postižené, rodiny pe−
čující o postižené dítě, pro sa−
moživitelky s nízkými příjmy
a pro seniory. Za peníze pořídí
dokumentaci potřebnou k získá−
ní stavebního povolení.
Na samotnou realizaci se rad−
nice pokusí zajistit peníze z růz−
ných zdrojů, mj. i z výzev v rám−
ci ITI či z prodeje městských by−
tů. Výstavba je plánována do
čtyř etap, během nichž by mělo
být vybudováno 195 bytů o veli−
kostech 1+KK a 2+KK, od−
hadované náklady jsou zatím
328 milionů korun včetně DPH.
„Během příštího roku bychom
chtěli vysoutěžit a zadat zhoto−
vení projektové dokumentace
pro stavební povolení pro celou
lokalitu Línská – Kreuzmannova.
Začátek výstavby by mohl začít
v roce 2018,“ uvedl radní pro
oblast správy městských nemo−
vitostí David Šlouf.
Lokalita v Zátiší slouží pro
bydlení, v územním plánu je ur−
čena pro funkční využití jako
bydlení čisté. V místě se nachází
25 dřevěných typových domů,
které byly vystaveny v polovině
minulého století jako součást
válečných reparací. Budovy
i pozemky jsou v majetku měs−
ta, jejich technický stav ale není
dobrý a jsou na hraně životnosti.
Domky z energetického hlediska
dlouhodobě nesplňují standardy,
jejich rekonstrukce prakticky ne−
ní možná, proto radnice navrhla
komplexní přestavbu celé lokali−
ty včetně vybudování technické
infrastruktury. Stávající objekty
budou postupně v rámci jednot−
livých etap odstraněny, součas−
ným nájemníkům bude nabídnu−
to náhradní bydlení v této lokali−
tě, případně v jiných domech ve
vlastnictví města.
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Osobnosti regionu ve Dvoraně slávy
Dvorana slávy hejtmana Plzeňské−
ho kraje se dnes otevřela už po
osmé, aby do ní v malém sále Měš−
ťanské besedy v Plzni vstoupilo dal−
ších pět významných osobností re−
gionu v oblasti, vědy, sportu, umění
a společenského života. Všichni tito
lidé se narodili nebo jsou spjati
s Plzeňským krajem a svojí pracovi−
tostí, houževnatostí, profesiona−
litou, ale i morálními a lidskými
vlastnostmi překračují jeho hranice.
Bývalý československý hokejový
útočník Bohuslav Ebermann, bývalý
rektor Vysoké školy strojní a elektro−
technické v Plzni a později Západo−
české univerzity Jiří Holenda, profe−
sor vnitřního lékařství Univerzity
Karlovy a přednosta 1. interní kliniky
Fakultní nemocnice a Lékařské fakul−
ty Univerzity Karlovy v Plzni Martin
Matějovič, dlouholetý starosta Hrád−
ku u Rokycan a jeden ze zakladatelů
Sdružení měst a obcí České republiky
Jaroslav Perlík a legenda české ro−

ckové muziky Oldřich Říha. To je pěti−
ce osobností, kterou uvedl hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs do po−
myslné Dvorany slávy a která z rukou
hejtmana převzala pamětní list a cha−
rakteristický kámen – achát.
„Osobnosti, které dokáží usku−
tečnit svůj životní sen a zároveň jsou
příkladem pro ostatní, je třeba

v dnešní uspěchané době vy−
zdvihnout. Tyto osobnosti nás ostat−
ní inspirují, posunují o kousek dál
a my se od nich můžeme učit. Jsou
to vzory nejen pro mladé, ale pro
nás pro všechny,“ řekl hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs, který
se letos Dvorany slávy účastnil jako
hejtman potřetí.

O kotlíkové dotace byl obrovský zájem
Během pouhých dvou hodin vyčer−
pali zájemci o kotlíkové dotace část−
ku alokovanou pro tuto výzvu. Po−
dáno bylo 582 žádostí. Plzeňský kraj
začal přijímat žádosti o dotace na
pořízení ekologického vytápění v do−
mácnostech, a to prostřednictvím
elektronického systému eDotace.
Podávání žádostí v rámci dotační−
ho titulu „Pořízení ekologického vytá−
pění v domácnostech I/2“ bylo ote−

vřeno na webových stránkách Plzeň−
ského kraje v pondělí 19. září v 8:00
hodin. Kapacita tohoto dotačního titu−
lu byla naplněna v 10:13 hodin, kdy
muselo být podávání žádostí uzavře−
no. Na výzvu je alokována částka 73
milionu korun a během více než dvou
hodin bylo podáno 582 žádostí.
„V současné chvíli je v ´Zásobníku´
podáno 140 žádostí za 16 milionů ko−
run. Šance pro další žadatele v zásob−
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níku je tedy již velmi nízká,“ vysvětluje
radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Václav Štekl a dodává:
„Předpokládáme, že v průběhu ledna
budeme vyhlašovat speciální výzvu
na tepelná čerpadla kotle na biomasu
s alokací cca 23 milionů korun.“
V první výzvě, která proběhla na
začátku letošního roku, bylo vyhově−
no 1 309 žádostem z Plzeňského
kraje za celkem 149 000 000 korun.
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ZLATÁ A STŘÍBRNÁ HOREČKA
Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí.

Podívej se na video a staň
se jedním z nás!
Hráči hokejového klubu HC Plzeň za podpory svého sponzora, společnosti
BIOTRONIK, natočili pro své fanoušky nové netradiční video. Jeden a půl mi−
nutový spot ukazuje indiánské bojovníky s odvahou v tradičním tee−pee a po−
té jako hráče v plné výzbroji v hokejové aréně. Soudržnost a touha po vítěz−
ství v rámci fair play motivuje nejen hráče, ale i fanoušky.
„Využili jsme našeho poměrně unikátního indiánského znaku HC Plzeň
a chtěli jsme vyjádřit soudržnost hráčů a našich fanoušků. Navíc hokej, nebo
něco tomu velmi podobného, hráli původně právě severoameričtí indiáni, po−
dobalo se to lakrosu,“ říká Magdalena Bočková, marketingová ředitelka ho−
kejového klubu HC Škoda Plzeň.
K vidění bude spot před každým domácím zápasem na kostce
v Home Monitoring Aréně. Vy ho můžete zhlédnout na youtubu a sociál−
ních sítích klubu. https://www.facebook.com/hcplzen1929/?fref=ts
a https://www.youtube.com/watch?v=LFjtgnJxpL8
Samotné natáčení hokejisty velmi bavilo i přesto, že se natáčelo dvě noci
od soumraku do rozbřesku! Filmovalo se v areálu plzeňského Westparku
a hokejové záběry se natáčely v Home Monitoring Aréně.Ve videu si hlavního
náčelníka zahrál Martin Straka, který k tomu uvedl: „Má role náčelníka plyne
z toho, že jsem byl dlouhou dobu kapitánem mužstva a teď jsem majitelem
klubu, tak asi proto.“
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Mnoho z nás většinou ani netuší, jaké
poklady máme doma. Ať už se jedná
o staré, poškozené zlaté či stříbrné

šperky, staré mince, zlaté zubní
korunky, stříbrné příbory či z módy
vyšlé šperky. Výkup drahých kovů
je v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své pení−
ze znovu zhodnotit. Aktuální hod−
nota je na Londýnské burze okolo
31000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem hodnoty české koruny se cena
zlata od začátku roku 2016, vyšplhala
až na 1000,− Kč za 1 gram ryzího zla−
ta. „Své zlaté či stříbrné šperky může−
te snadno proměnit i na částky přesa−
hující desetitisíce,“ konstatuje mana−
ger Zlaté Investiční Banky, který podle
svých slov za poslední dobu pocítil
značně stoupající počet zákazníků.
Paní Marie Tichá se rozhodla na−
vštívit Zlatou Investiční Banku v Plzni
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na náměstí Republiky a informovat se
o výkupních cenách. „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala mě
Zlatá Investiční Banka, která má
dlouhodobě vysoké ceny za vý−
kup. Nabídnutou cenou jsem byla
skutečně mile překvapena, obdr−
žela jsem přes 10 tisíc korun,“
pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při výku−
pu drahých kovů je samozřejmostí.
Pobočka je pro Vás otevřena:

Náměstí Republiky 3/4,
Plzeň – v blízkosti staré radnice

Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka
otevřena po předchozím
telefonickém objednání na čísle:

+420 374 446 552
Neváhejte a přijďte se přesvědčit ke
skutečným profesionálům.
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Plzeň dá volné zdroje rozpočtu na investice
V Zahořanech
mají novou silnici
Hlavní cílem projektu rekonstruo−
vané části průtahu silnice o cel−
kové délce cca 750 m byla sta−
vební úprava komunikace pro
zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. „Cena za stavební práce
byla 10,9 Kč mil. Kč. Na financo−
vání se 7,8 Kč mil. Kč podílela
SÚS PK a 3,1 Kč mil. Kč obec

Město navýší o téměř 193 milionů
korun objem svého rozpočtu pro le−
tošní rok, a to v návaznosti na analý−
zu pololetního plnění a očekávané
skutečnosti plnění rozpočtu. Navý−
šení ovlivnilo příznivé plnění příjmů
z cizích daní, promítly se do něj také
příjmy z prodejů, úspora provozních
výdajů i zapracované vratky prostřed−
ků od Plzeňských městských doprav−
ních podniků. Většinu peněz město
využije na investiční akce v následují−
cích letech. Mimo jiné na rekonstruk−
ce domů Plachého 44 až 48, rekon−
strukci Sedláčkovy ulice i na projek−
tovou přípravu bytové výstavby v lo−
kalitě Zátiší. Rozpočtové opatření
v návaznosti na aktuální vyhodnocení
volných zdrojů schválili zastupitelé.
„Co se týká plnění příjmů z cizích
daní, došlo k navýšení rozpočtu

těchto příjmů o 70 milionů korun,
z toho 7,7 milionu korun tvoří podíl
městských obvodů. Optimisticky se
vyvíjí také příjmy z prodeje majetku,
zejména z prodeje pozemků. V úhrnu
bylo možné navýšit rozpočtové pří−
jmy z prodejů o celkem 74 milionů
korun,“ vysvětlil ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas.
Dalším významným zdrojem roz−
počtu je zapracování vratky prostřed−
ků od Plzeňských městských doprav−
ních podniků, a to zejména z vyúčto−
vání úhrady prokazatelné ztráty za rok
2015. „Městem zaplacené zálohy
převýšily vykázanou skutečnost
o 10,9 milionu korun,“ doplnila ředi−
telka ekonomického úřadu Hana
Kuglerová. Pozitivní vliv na rozpočet
má i úspora provozních výdajů sou−
visející se změnou legislativy, kdy do−

chází k rozšíření osvobození od plat−
by daně z nabytí nemovitých věcí pro
územní samosprávní celky. Město tak
v roce 2016 ušetří částku 34 milionů
korun, se kterou v rozpočtu uvažova−
lo jako daňovou povinností při prodeji
vodárenského majetku.
Většina získaných prostředků, cel−
kem 137 milionů korun, je adresně
převedena do Fondu rezerv a rozvoje
ve prospěch investiční činnosti měs−
ta v následujících letech. Jedná se
zejména o prostředky na rekons−
trukce domů Plachého 44 – 48
(40 milionů korun), na rekonstrukci
Sedláčkovy ulice (30,6 milionu ko−
run), projektovou přípravu bytové
výstavby v lokalitě Zátiší (10 milionů
korun), na projektovou dokumentaci
k novému zázemí Archivu města
Plzně a další.

Každý strážník – okrskář bude mít svůj rajón
Zahořany. Jednalo se o vzorový
příklad spolupráce mezi obcí
a krajem, respektive SÚSkou,“
uvedl generální ředitel SÚS PK
Pavel Panuška.
Vedle rekonstrukce vozovky
bylo provedeno odvodnění, vý−
stavba nových chodníků, úprava
sjezdů na sousední pozemky
a úprava autobusových zastávek.
Stavba se nachází v intravilánu
obce Zahořany. V úseku začátku
úpravy je navržený extravilánový
charakter komunikace v rozsahu
frézování vozovky s úpravou kraj−
nice. V navazujícím úseku (od
0,235 km) je již navržený intravi−
lánový profil komunikace s obru−
bami a jednostranným chodní−
kem. Zde se jedná o kompletní
výměnu konstrukce vozovky.
Komunikace je v převážné dél−
ce navržena jako obousměrná
dvoupruhová místní komunikace
s šířkou jízdního pruhu 2,75 m
(5,50 m mezi obrubami). Veške−
rá napojení místních komunikací
a sjezdy do navazujících nemo−
vitostí jsou řešeny jako vjezd do
obytné zóny přes sníženou
obrubu (chodníkový přejezd).
Odvodnění vozovky je řešeno
prostřednictvím vpustí a trativodů
se zaústěním do stávající dešťo−
vé kanalizace. Chodník o min.
šířce 1,5 m je navržen při levé
straně vozovky. Součástí stavby
je i nezbytná úprava dopravního
značení.
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V Plzni se do ulic začínají vracet
strážníci−okrskáři, kteří mají přispět
k zajištění bezpečnosti a pořádku.
První z nich budou nasazeni do te−
rénu začátkem září, působit začnou
zejména v okrajových částech měs−
ta, postupně obsadí i ostatní lokali−
ty. Jde o další krok v naplňování no−
vé koncepce Městské policie Plzeň,
kterou schválilo Zastupitelstvo
města Plzně v loňském roce.
„Chceme, aby se strážník – okrskář
stal pro občana jistotou, pomáhal mu
řešit záležitosti spojené s oblastí bez−
pečnosti a pořádku. Budete−li znát
člověka, který má na starost Vaši lo−
kalitu, posílí to i celkovou důvěru
v městskou policii,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.
Když na počátku ledna roku 2009
Plzeň spustila tehdy ojedinělý bez−
pečnostní projekt pod názvem „Bez−
pečné město“, který byl zaměřen

na spokojenost občana–zákazníka
v oblasti bezpečnosti a veřejného po−
řádku, bylo území města rozděleno
na více než 60 okrsků. Ty měly sice
přiděleny své strážníky−okrskáře, ale
ti z kapacitních důvodů vykonávali roli
spíše administrátora. Aby bylo mož−
né plně naplnit filozofii projektu, dnes
již nazvaného Bezpečná Plzeň, byl
počet okrsků snížen na 30 s důrazem
na jejich faktické naplnění strážníky−
okrskáři. Strážníci−okrskáři nově po−
kryjí okrsky zejména v okrajových
částech města. Postupně budou
obsazovány další okrsky. Na pozici
strážníků−okrskářů byli vybráni starší,
zkušení, komunikativní strážníci.
„Okrskáři budou mít na starosti
každý pouze určitou svěřenou lokali−
tu, tu by měli znát, vědět, kde jsou
problémová místa, budou mít o svém
rajónu dokonalý přehled, čímž získají
takzvanou osobní a místní znalost.
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V rámci své pochůzkové činnosti bu−
dou úzce spolupracovat zejména
s občany těchto lokalit, přenášet in−
formace o aktuálním stavu ve věcech
místních záležitostí veřejného po−
řádku přímo dotčeným orgánům
města, starostům jednotlivých obvo−
dů, Policii ČR a ostatním orgánům
veřejné moci,“ dodal Karel Mach.
Na strážníka−okrskáře se budou
moci lidé obrátit s širokou škálou pro−
blémů, týkajících se například volně
pobíhajících psů, nepořádku v ulicích,
černých skládek, problémů v dopra−
vě, upozornit je rovněž mohou na
skupinky lidí, které obtěžují ostatní,
na rušení nočního klidu a mnoho dal−
šího. Ve svých okrscích budou stráž−
níci−okrskáři k zastižení prakticky kaž−
dý den, od pondělí do pátku. Kontak−
tovat je budou moci občané s žádostí
o pomoc, či radu, a to buď osobně
nebo elektronicky e−mailem.
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Nabitá podzimní sezóna
v Měšťanské besedě
„Během celého podzimu si k nám lidé
můžou přijít zazpívat se známými pís−
ničkáři. Na pódiu se v říjnu vystřídají
Pavel Dobeš, Věra Martinová a kapela
Hradišťan po 20 letech opět společně
s Vlastou Redlem. V listopadu je bu−

de následovat Jaroslav Uhlíř, který si
u příležitosti 40. výročí spolupráce
se Zdeňkem Svěrákem připravil
koncert pro celou rodinu,“ říká Hana
Rendlová, manažerka programů.
První dáma české country Věra
Martinová odehraje svůj koncert
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v Měšťanské besedě 6. října. Vloni
se po pauze způsobené zdravotními
komplikacemi vrátila a postavila
kolem sebe novou kapelu. Nových
aranžmá se dočkaly i songy jako
Nebe, peklo, ráj, Toulavý džíny nebo
Na vrcholky hor. Jen o tři dny později
se představí Moravská cimbálovka
Hradišťan s Jiřím Pavlicou a folkro−
ckový AG Flek Vlasty Redla na jed−
nom pódiu. Během vystoupení nej−
prve hraje každá kapela zvlášť, po−
tom se spojí a hrají dohromady, a to
jak starší, tak nové věci.
Přes 500 písní už vytvořila autor−
ská dvojice Jaroslav Uhlíř – Zdeněk
Svěrák. 40 let partnerství oslaví prv−
ní jmenovaný koncertem pro všech−
ny generace. Písničky z pohádek
a filmů, písničky o zvířátkách i sklad−
by napsané pro známé hudební
interprety dokážou na koncertech
rozezpívat celé publikum. Jaroslav
Uhlíř zahraje v Měšťanské besedě
s rockovou kapelou, kterou sestavil
před čtyřmi lety (5. 11.).
Začátkem listopadu bude Měš−
ťanská beseda hostit dva koncerty
hudebních hvězd světového formá−
tu. Nejprve vystoupí baskytaristka
Nik West (1. 11.), která je považo−
vána za jeden z největších talentů
současnosti a bývá označována jako
Lenny Kravitz v ženském vydání.
O několik dní později se na stejném
pódiu představí nejlepší jazzový
bubeník na světě Billy Cobham
(6. 11.). Kompletní program a de−
tailní informace o plánovaných
akcích jsou uvedeny na www.
mestanska−beseda.cz.
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Proč je dobré jít k volbám a nerezignovat
Nenechte za sebe rozhodovat druhé, nenechte
se oklamat planými sliby, nenechte se uplatit
Pokud si člověk váží sám sebe,
neměl by dovolit, aby za něho
rozhodoval někdo jiný. To jsme
tu měli v dávné minulosti. A za
tuto svobodu, za volební právo,
položilo život mnoho odváž−
ných.
I dnes jsme na velikém rozcestí.
Lidé sice mohou jít volit, ale toho−
to základního práva nevyužívají.
Stačí si zanadávat a doufat, že to
nějak dopadne, že to za ně vyřídí
ti ostatní. Je otázkou, kteří ostat−
ní? Ti odvážnější, kteří se nebojí
dát hlas levicové straně, nebo ti
ostatní, volící pravici. Pak je tam
ale zbytek, který se veze a tiše
doufá… Politickou žumpou pro−
pagovanou především pravicí
jsou lidé znechuceni, a tak k vol−
bám nejdou. Je to škoda. Část li−
dí také při každých volbách laví−
ruje a volí někoho jiného. Doufá,
že se něco změní. Ale situace zů−
stává opět stejná.
Vzpomeňte si, měli jsme tady ta−
kové demokraty jako ODA, Věci
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Jan Rejfek
veřejné, další hnutí a platformy,
které jsou v propadlišti politických
dějin. I dnes zde máme populisty,
rozdávají pivíčko, koblihy, buřty,
upozorňují na to, jak vládnoucí
elity kradou a podvádějí, jejich
billboardy vidíte všude. Občané
by měli vědět, že jeden takový
stojí cca 7–8.000 Kč na měsíc.
Spočítejte si, co by se dalo s ta−

kovouto finanční injekcí vyřešit v
obcích a městech, jaké by bylo
zdravotnictví, celá sociální sféra,
ale i například záchranný systém,
jaká opatření bychom mohli na
základě těchto peněz realizovat
například při záchraně přírody?
Nemuseli bychom například vů−
bec uvažovat o zdražování vody,
strategické suroviny, na které za−
tím parazituje část zahraničních
provozovatelů a kde vláda uvažu−
je o zvýšení ceny. Proč se nikdo
neptá v čím zájmu? Je to skuteč−
ně z klimatických důvodů? Kam
zisky poputují? Jsem přesvěd−
čen, že vodovody a kanalizace
v rukou obcí a měst by hospoda−
řily s veřejnou kontrolou podstat−
ně lépe. Našim představitelům
budou od nového roku zvýšeny
platy, přidáno dostanou v ozbro−
jených složkách, školách, přidá−
no dostanou úředníci od těch ve
vrcholových orgánech až po ty
obecní. Nic proti tomu, ale kde
jsou ti ostatní, především senioři.
Ti se podíleli na tom, co dnes
můžeme užívat. Ale jim přidáme
jako obyčejně 40 korun nebo
možná 200 Kč se zdůvodněním,
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že na víc nemáme. Tedy takové
poslance a senátory nepotřebu−
jeme, stejně tak jako mnohé mi−
nistry.
Jsem si vědom toho, že z této in−
formace je většině z vás na zvra−
cení. Přitom chci říci, že je zatím
ještě napsána velmi slušně bez
dalších argumentů. Není na to
ani místo, ani prostor. Právě pro−
to bychom ale za sebe neměli
nechat rozhodovat druhé, nebo
lépe řečeno ty samé, neměli by−
chom se nechat oklamat planými
sliby a hlavně bychom se neměli
nechat uplatit, jak se v některých
případech děje. Občané by si
měli přečíst program a tomu, kte−
rému rozumí a je jim blízký, by
měli dát hlas. Stejně tak dát hlas
jeho kandidátovi.
Myslím si, že KSČM takový pro−
gram má. Zkuste volit změnu,
zkuste nahradit modrou a oran−
žovou, které tu po celé období
od vzniku Senátu byly.

Litovat nebudete. Volte č. 5.
Jan Rejfek, váš kandidát
do Senátu ve VO č. 7 Plzeň a
Zastupitelstva Plzeňského kraje
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Plzeň má nové znění Strategie ITI metropolitní oblasti
Vvypořádala se tak s připomínkami
Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Upravenou verzi klíčového
materiálu nyní město zašle zpět mi−
nisterstvu k posouzení. Pokud mi−
nisterstvo strategii akceptuje, otevře
se Plzni a dalším 116 okolním obcím
z okresů Plzeň−město, Plzeň−jih,
Plzeň−sever a Rokycany možnost
čerpat evropské finanční prostředky.
Oblast s celkem 309 tisíci obyvateli
si tak bude moci sáhnout na přibliž−
ně 4,6 miliardy korun z evropských

dotací, přičemž z vlastních zdrojů
musí zajistit spolufinancování ve vý−
ši zhruba 800 milionů korun. Sou−
časně Plzeň podá žádost o podporu
ve výši 7 milionů korun, která má
pokrýt náklady spojené s přípravou
a realizací strategie.
„Připomínky ze strany minister−
stva se týkaly dílčích detailů, upřes−
nění a dovysvětlení jednotlivých díl−
čích kapitol strategie. Zároveň se po−
dařilo zapracovat do strategie i vý−
voj, kterým prošly jednotlivé operač−

ní programy od doby předložení
a schválení první verze v lednu
2016,“ uvedl Erich Beneš, šéf Útva−
ru koordinace evropských projektů,
který má Strategii ITI plzeňské me−
tropolitní oblasti na starost. Pokud
už nebudou ze strany ministerstva ji−
né výhrady, mohla by mít strategie
definitivní souhlas do 14. října.
Strategie řeší klíčové problémy
oblasti a stanoví priority. Při přípravě
projektů se zaměří na podporu apli−
kovaného výzkumu, technické vzdě−
lávání, dopravu i životní prostředí.
„Hlavním potenciálem území plzeň−
ské metropolitní oblasti je rozvoj
technických oborů, a to vzhledem
k tradičním výrobním a technickým
oborům a velkému množství v nich
působících podniků, fungování dvou

univerzit, mnoha vědecko−výzkum−
ných organizací včetně vybudované−
ho centra excelence a řadě subjektů
s vazbou na technická odvětví,“ při−
blížil primátor Martin 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 výzku−
mu, technické obory a obory s vy−
sokou přidanou hodnotou. Oblast by
se dále také měla profilovat jako
region bez rizik a bariér, čemuž mají
pomoci opatření v oblasti vzdělávání
a zaměstnávání, sociální a zdravotní
služby a také technická infrastruktu−
ra a životní prostředí.

Stopy člověka v přírodě
Zoologická a botanická zahrada vydala
opět další zajímavou knihu. V Muzeu
knihtisku a knihy v Plzni se konal její
křest, jejímž autorem je Ing. František
Hykeš. Publikace mapuje stopy člově−
ka v přírodě. V 17 kapitolách popisuje
jeho negativní, ale i pozitivní působení
na přírodu a krajinu od minulosti až po
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současnost. Na zvolenou problemati−
ku se snaží nahlížet v souvislostech
a k jednotlivým tématům přináší řadu
příkladů od nás i ze světa. I když má
publikace především environmentální
poslání, desítky fotografií, v řadě pří−
padů celostránkových, z ní činí i zají−
mavou dárkovou publikaci.
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Fejeton

Před pár týdny by oslavila svátek
moje babička, která dostala jmé−
no po přemyslovské kněžně, a ta−
ky moje kamarádka Lída. S Lídou
jsme společně chodily do divadla,
na country muziku, koncerty,
a taky na tanečky pro střední ge−
neraci. Při loňské oslavě svého
svátku ještě netušila, že do konce
života jí zbývá už jen necelých půl
roku. Vlastně jsme tenkrát byly tři.
Ještě Jana, nadaná houslistka,
měla ráda hudbu, tanec, i obyčej−
nou zpívanou. A byla to tehdy po−
slední srpnová sobota, kdy jsme
měly domluveno jít společně na
večeři, když mi v poledne Lída vo−
lala, že Jana nepřijde, protože je
po smrti. Autonehoda. Jela kolem
půlnoci od dcery, a přestože měla
ve zvyku se svojí červenou fabií
jezdit opatrně a důsledně opisovat
zatáčky, zfetovaný mladík v su−
perbu naopak jezdil, co to dá,
a zatáčky řezal. V plné rychlosti
se obě vozidla čelně střetla a Jana
vůbec neměla šanci. Postupně
jsme si s Lídou zvykly chodit spo−
lečně ve dvojce, a protože byla
přespolní, posílaly jsme si téměř
denně e−maily. Na léto jsme si
plánovaly společnou dovolenou.
Po novém roce jsem dostala
e−mailem parte. Lídu srazil auto−
bus a vůbec neměla šanci.
„Takový je život,“ zjednodušu−
jeme si flegmatičnost a lhostej−
nost, protože počet lidských tra−
gédií už nám přerůstá přes hla−
vu. Došlo mi, že musím jít občas
někam sama, abych se nezbláz−
nila meditacemi nad veškerým
tím zmarem. Asi jsem dříve ne−
vnímala, že jsou většinou všude
samé „zajeté“ party. Když po
mně jedna blondýna od stolu,
kam jsem se blížila, střelila po−
hledem, pod kterým by určitě
odprýskla i barva z bitevní lodě,
pochopila jsem. U prázdného
stolu mi bylo smutno, přestože
zpěvák zrovna zpíval, že „pod
třetím džbánečkem smutno ne−
ní“. Jenomže já nejsem zrovna
džbánečkový typ, a i když pís−
nička moudře pokračuje „…
jsme tady jenom chvíli, buďme
teď k sobě milí,“ proč jsou k to−
mu nutné džbánečky? Nedoká−
žeme být k sobě navzájem milí
24
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Prvenství pro Modravu
Jsme tady jenom chvíli a Železnou Rudu
l

l

l

l

prostě pořád a všude? Jinou
oblíbenou písní sympatický zpě−
vák občas všem přítomným
ještě připomene, že … „jednou
je málo, desetkrát moc, pětkrát
to stačí na celou noc“… Sou−
hlas. Místo temperamentního fe−
šáka mě stejně budí ze spaní jen
nahromaděné problémy, a hlav−
ně obavy z toho, co nás – díky
našim politikům a médiím – nej−
spíš už brzy čeká, jenom nevíme
dne ani hodiny, a to mi pětkrát za
noc stačí bohatě.
Byla jsem na dovolené ve
Španělsku. Přímořské městečko
Lloret de Mar je malé, ale plné
zábavních podniků, barů, disko−
ték, kavárniček i taveren, otevře−
ných do pozdních nočních ho−
din. Nikdy se tam nestane, že
někam vejdeš a vzápětí odejdeš
kvůli obsazenosti nebo tak, pro−
tože sotva začneš u vchodu bez−
radně postávat, hned přiskočí
řada lidí a zvou tě – ba přímo tě
tahají – ke svému stolu. I při plné
obsazenosti personál vždycky
odněkud přinese židli. Rozto−
milé, ale na naše poměry na−
prosto nezvyklé. To je pak radost
si někam mezi lidi vyrazit, zatím−
co u nás odevšad čiší chlad, ne−
zájem a nepřátelství.
Vzpomínám si, jak kdysi náš
profesor dějepisu při úvahách nad
životem pralidí nás poučil i o lid−
ské malosti. Že ve srovnání se
stářím Země se lidský život jeví ja−
ko život jepice, která se ráno na−
rodí, v poledne dospěje a večer
umírá. V letech, kdy byl celý náš
jepičí život před námi, jsme odmí−
tali takhle uvažovat, ale vychází
to. Tak proč se lidi nesnaží více
ten krátký život pro sebe nějak zú−
ročit, třeba radostí, láskou, poho−
dou a přátelstvím se sousedy?
Byla slova příjemně modulova−
ného hlasu, který bohužel také
příliš brzy utichl v hlubinách mo−
ře. „…Jak jdem tím zdejším svě−
tem, uniká nám, v čem se ple−
tem, a jen zřídka najdem vlastní
kaz, to možná marná sláva – cosi
dál nám našeptává, že slunce,
hvězdy, měsíc i čas, vše se točí
kolem nás… a pak tu nejsme,
a stejně svítá.“
Dagmar Hermanová

Již 11. ročník soutěže My už odpad
třídíme zná své vítěze, kterými jsou
obce Modrava a Železná Ruda.
Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a auto−
rizovaná obalová společnost EKO−
KOM, a.s., ve spolupráci s Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského
kraje, kteří společně realizují v na−

zaveden i sběr čirého skla, nápojové−
ho kartonu či kovů a hustota sítě ba−
revných kontejnerů na různé uvedené
druhy odpadů v obci, které mají obča−
né možnost sbírat a třídit. Hodnocena
byla i účinnost tříděného sběru.
Do kola druhého pak postoupilo 15
obcí z kategorie do 1 000 obyvatel,

šem kraji projekt na podporu a roz−
voj třídění odpadů. Smyslem soutě−
že je více zapojit samosprávy obcí
do aktivit odpadového hospodářství.
Letošního ročníku se zúčastnilo cel−
kem 486 obcí a měst Plzeňského kra−
je. Soutěž je rozdělena do dvou kate−
gorií, v první kategorii soutěžily obce
do 1000 obyvatel, ve druhé pak měs−
ta a obce nad 1000 obyvatel.
V prvním kole se hodnotila statistic−
ká a samotnými obcemi vykazovaná
data ze systému EKO−KOM za celý
rok 2015, především množství vy−
tříděných odpadů, včetně odpadů
z obalů papíru, skla a plastů na jedno−
ho obyvatele. Dále pak zda je v obci

10 obcí z kategorie měst a obcí nad
1 000 obyvatel. Tyto obce a města
navštívila odborná komise složená
ze zástupců vyhlašovatelů soutěže
a hodnotila umístění kontejnerů
a sběrných stání na vytříděný odpad,
čistotu okolo kontejnerů včetně čisto−
ty samotných kontejnerů či např., zda
na kontejneru jsou pro obyvatele
informace o tom, který vytříděný
odpad lze do kontejneru vhazovat.
První tři vítězné obce obou vyhla−
šovaných kategorií obdržely upo−
mínkové předměty, diplom a šek
v hodnotě 10 tisíc, 20 tisíc a 30 tisíc
korun, přičemž nejvyšší částku zís−
kala vždy obec vítězná.

Kufříky s nářadím zamířily
k budoucím technikům
První ze slavnostních předání sad
ručního nářadí žákům 1. ročníků
technických oborů zakončených vý−
učním listem proběhlo v aule Střední
průmyslové školy strojnické a Střední
odborné školy profesora Švejcara.
Kufřík převzalo 64 žáků, z toho pro
studium technického tříletého oboru
„obráběč kovů“ se rozhodla i jedna
dívka, a to Simona Šachová.
Plzeňský kraj dlouhodobě podpo−
ruje technické odborné vzdělávání
mládeže, a tak opět přistoupil k moti−
vaci žáků technických oborů zakon−
čených výučním listem. V letošním
školním roce mj. obdrží školy od
Plzeňského kraje pro své žáky 1. roč−
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níků celkem 660 sad ručního nářadí,
které využijí nejen při výuce, ale
i k vlastní potřebě. Podpora je zamě−
řena na obory strojní, elektrotech−
nické a stavební. Do projektu je zapo−
jeno celkem 16 středních škol v Pl−
zeňském kraji, které vzdělávají žáky
v tříletých technických oborech.
Plzeňský rozhled 10/2016

Střípky
z Plzně
Domy v Plachovce
čeká revitalizace
Město Plzeň poskytne 40 milionů
korun na kompletní revitalizaci
svých objektů na adrese Plachého
44, 46 a 48, tedy v takzvané loka−
litě Plac. Cílem je zlepšit stav bytů
a zklidnit problémovou část měs−
ta. V každém ze tří vchodů vznikne
12 nebo 13 bytů, osm nebo 9 bu−
de 1+1 o velikostech 39 a 45
metrů čtverečních, čtyři budou
garsoniéry o ploše 24 metrů čtve−
rečních. Byty budou určeny pro
seniory, zdravotně postižené, ro−
diny pečující o postižené dítě, pro
samoživitelky s nízkými příjmy
a pro další občany.
„Letos chceme vysoutěžit zho−
tovitele, revitalizaci bychom rádi
zahájili na jaře 2017 a skončili
na jaře 2018. Úpravy se dotknou
společných prostor, nově firma
zhotoví vnitřní rozvody všech
instalací, budou vyměněny ku−
chyně, okna, dveře, udělána fa−
sáda,“ přiblížil David Šlouf, radní
pro oblast správy městských ne−
movitostí.
Opravené byty město nabídne
žadatelům, kteří splňují podmínky
dané Směrnicí pro nakládání
s byty, ale i dalším občanům, ze−
jména seniorům, zdravotně po−
stiženým, samoživitelům s nízký−
mi příjmy a dalším. Kandidáty na
ubytování může navrhovat nejen
bytový odbor, odbor sociálních
služeb, odbor státní sociální pé−
če, ale i sociální odbory jednotli−
vých městských obvodů a Obyt−
ná zóna Sylván.
Součástí bloku je i vchod Pla−
chého 42, v tomto případě již
město soutěží zhotovitele, na jaře
2017 chce mít již tento vchod
zrevitalizovaný. Objekt Plachého
42 bude určen pro takzvané tré−
ninkové bydlení, z něhož se lidé
dodržující pravidla budou moci
dostat ke standardnímu nájem−
nému bytu. Obyvatele doporučí
magistrátní odbor sociálních slu−
žeb, který bude garantovat i so−
ciální práci, zajištěna bude i te−
rénní služba. Rekonstrukce vyjde
na zhruba 8,5 milionu Kč včetně
DPH. S žadateli bude uzavírat
ubytovací smlouvy. Město Plzeň
počítá se snížením nájemného
oproti ostatním městským bytům
s koeficientem 1.
Plzeňský rozhled 10/2016

Zemědělské pozemky k pronájmu
Radní města Plzně schválili uzavření
prvních deseti pachtovních smluv na
městem vlastněné zemědělské po−
zemky nacházející se mimo území
Plzně. Smlouvy uzavřela s vítězi ve−
řejné soutěže. K vypisování veřej−
ných soutěží na uzavření pachtov−
ních smluv na využití zemědělských
ploch ve vlastnictví města Plzně při−
stoupilo město proto, že chce jejich
pomocí zajistit cenově nejvýhodnější
podmínky pro pacht.
Zemědělská půda ve vlastnictví
města se nachází na pozemcích o cel−

kové výměře 7545 hektarů v 73 ka−
tastrálních územích. Zemědělské plo−
chy v jednotlivých katastrech jsou sou−
středěny do 43 bloků. Pozemky jsou
určeny k provozování zemědělské čin−
nosti a jsou rozděleny do funkčních
celků neboli bloků, které mimo ornou
půdu a pastvinu obsahují i pozemky,
které jsou s těmito funkčně spojeny, te−
dy například remízy, rokle a polní cesty.
„Formu veřejné soutěže jsme zvolili
vzhledem k velkému množství zájem−
ců z řad zemědělců, kteří se na město
Plzeň obracejí a chtějí si městské po−
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zemky pronajmout. Soutěž se jeví jako
nejtransparentnější způsob výběru
nejvhodnější nabídky. Očekáváme, že
zisk z pronájmu našich ploch země−
dělcům bude i výrazně vyšší, což po−
tvrdily nabídky zájemců o městské po−
zemky,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek
primátora pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí. Očekávaný příjem do
městské kasy z pachtovních smluv
uzavřených na všech 43 bloků země−
dělských ploch bude v řádu milionů
korun ročně a mohl by být až trojná−
sobný oproti stávajícímu příjmu.
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Střípky
z Plzně

Silnice přispěje k bezpečí v dopravě

Den lesa
na Sofronce
Arboretum Sofronka v Plzni−
Bolevci, svého času jediné vě−
decko−výzkumné lesnické pra−
coviště v České republice za−
bývající se evolucí lesa, slaví
60 let své existence. Založit
světovou sbírku borovic se
v roce 1956 rozhodl Karel
Kaňák. Sofronka je od roku
2010 odborným výzkumným
pracovištěm Správy veřejného
statku města Plzně.
S veřejností pracovníci Sof−
ronky oslaví její výročí ve stře−
du 5. října akcí „Den lesa na
Sofronce“. Dopolední program
bude patřit plzeňským základ−
ním školám, děti budou na sta−
novištích plnit úkoly týkající se
přírody, lesnických a myslivec−
kých činností. Odpolední pro−
gram je připraven pro širokou
veřejnost, jeho součástí bude
exkurze po arboretu a prohlídka
environmentálního areálu včet−
ně zookoutku. Vstup do arbore−
ta bude zdarma a program pro
veřejnost se uskuteční od 15
do 18 hodin.

Přestřižení pásky se zúčastnil: (zleva) spolumajitel společnosti Berdych plus Radek Kolář, starosta Kostelce František
Trhlík, náměstek hejtmana PK pro dopravu Jaroslav Bauer a generální ředitel SÚS PK Pavel Panuška

Obce Kostelec a Ostrov u Stříbra
se dočkaly opravy úseku silnice,
který je dlouhý 2 549 metrů. Ná−
klady dosáhly 11,8 mil. Kč včetně
DPH. Oprava silnice byla ře še −
na technologii studené recyklace
s následnou pokládkou nové
ložné a obrusné vrstvy mimo průtah
obcí Alfrédov, kde po odfrézování
starého povrchu byla položena lož−
ná a obrusná vrstva asfaltobeto −

nových vrstev ve stejné skladbě ja−
ko po recyklaci.
Dále byla při opravě silnice prove−
dena oprava čel silničních propustků
a osazení silničního zábradlí dle
ČSN. Pro zajištění bezpečnosti byla
osazena silniční svodidla v místě
rybníka na Beránku, byla provedena
úprava silničních svahů v nevyhovu−
jících místech, zhotoveny a dosypá−
ny krajnice silnice, pročištění příko−

pů a zhotoveno nové vodorovné do−
pravní značení v trvanlivém plastu.
Oprava silnice byla provedena za
úplné uzavírky s mimořádnými opat−
řeními pro zajištění místního provo−
zu, což pro zhotovitele stavby bylo
poměrně náročné. Úplná uzavírka
byla o 14 dnů zkrácena a dokončo−
vací práce proběhly za částečné
uzavírky z důvodu minimálního ome−
zení veřejné dopravy.

Rokycanské koupaliště přitažlivější hlavně pro děti
Koupaliště v Rokycanech prošlo
během tohoto roku dvěma etapami
přestavby za účelem zatraktivnění
pro návštěvníky. Největší proměnu
prodělalo původní pískoviště u dět−
ského brouzdaliště. To nahradila
unikátní písková plocha s interak−
tivními herními prvky využívajícími
tekoucí vodu.
„Nová atrakce na místě původní−
ho pískoviště využívá soustavu ko−
rýtek, do kterých děti mohou vlastní
silou pumpovat vodu a dle svého
uvážení měnit její tok. Součástí jsou
i bagry na písek, díky kterým lze bu−
dovat další nádrže a hráze,“ říká
Jaromír Kafka, výkonný ředitel spo−
lečnosti Sportakcent, která stojí za
návrhem a realizací interaktivního
hřiště u bazénu v Rokycanech.
Součástí první etapy přestavby
byl i přesun 42 m dlouhého tobogá−
nu z krytého bazénu na venkovní
koupaliště. Na místo demontova−
ného tobogánu je v těchto dnech
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v rámci druhé etapy přestavby
umisťován whirlpool pro deset osob.
Přibylo i brouzdaliště s atrakcemi
pro batolata. Během měsíce října

bude ještě krytý bazén doplněn
o devadesátimetrový nový tobogán
s unikátním prosvětlením. Plavecký
areál v Rokycanech byl postaven
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v roce 2002. Původně obsahoval
pětadvacetimetrový bazén, dětský
výcvikový bazén, protiproud a chrli−
če vody, parní kabinu a saunu.
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FINPEX 2016 přinese zajímavou diskuzi
o budoucnosti Plzeňského kraje
Dvacet sedm architektonických
a projekčních kanceláří, staveb−
ních firem a investorů se bude pre−
zentovat na letošním 9. ročníku
fóra realitních, stavebních a inves−
tičních příležitostí FINPEX 2016.
Hlavní program se bude konat
v úterý 4. října v Měšťanské bese−
dě v Plzni. Na sérii odborných
workshopů a slavnostní galavečer
naváže doprovodný program,
v němž nebude chybět prezentační
výstava v OC Plzeň Plaza či oblíbe−
ný Den otevřených dveří na zají−
mavých stavbách.
Prezentaci všech přihlášených
účastníků FINPEXU si mohou ná−
vštěvníci prohlédnout při Dni work−
shopů 4. října v Měšťanské besedě.
Od 13 hodin jsou pak připraveny dva
workshopy na aktuální témata, které
povedou přední odborníci. Soudní
exekutoři budou mluvit o vymáhání
pohledávek a o insolvencích.
„Ředitel Odboru práva veřejných
zakázek a koncesí Ministerstva pro
místní rozvoj Vlastimil Fidler přijede
zájemce seznámit s novými prová−
děcími vyhláškami k Zákonu o zadá−
vání veřejných zakázek,“ doplňuje
informace k druhému workshopu
Miloslav Zeman, předseda Okresní
hospodářské komory Plzeňsko, kte−
rá je odborným garantem fóra.
Po workshopech bude následovat
už tradiční setkání lídrů politických

Slavnostní galavečer si v loňském roce nenechali ujít hejtman Plzeňského kra−
je Václav Šlaj a děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Ilona Mauritzová.
Uprostřed předseda Okresní hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman.

stran na téma Rozvoj Plzeňského
kraje a priority v období 2016 až
2020, zvláštní důraz bude kladen na
oblast dopravy a podnikání. Vzhle−
dem k blížícím se krajským a senát−
ním volbám bude diskuze mimořád−
ně zajímavá.
Hlavní program FINPEXU 2016 vy−
vrcholí slavnostním galavečerem,
který začne v Měšťanské besedě v 18
hodin. Vystavovatelé si na něm pře−
vezmou certifikáty a Okresní hospo−
dářská komora Plzeňsko udělí oceně−

ní za nejlepší investiční počiny roku.
Na galavečeru bude prostor i pro mé−
ně formální setkání podnikatelů, od−
borníků a zástupců státní správy.
Následující den, tedy středa 5. říj−
na, bude ve znamení Dne otevře−

ných dveří na stavbách. Ve 13 a 14
hodin se budou konat prohlídky no−
vého hřiště pro TJ Slovan Spoje
Plzeň s odborným výkladem stavby−
vedoucího společnosti EUROVIA
CS. Od 15 hodin si pak zájemci mo−
hou projít bytový dům u Kalikov−
ského mlýna opět s odborným vý−
kladem projektantky domu.
Ve středu 5. října bude také slav−
nostně zahájena Expozice FINPEX
2016 v Obchodním centru Plzeň
Plaza. Měsíc se zde budou prezen−
tovat všichni vystavovatelé z letošní−
ho ročníku fóra FINPEX. Expozici do−
plní panelová výstava staveb přihlá−
šených do soutěže Stavba Plzeň−
ského kraje 2015.
FINPEX 2016 – 9. ročník fóra rea−
litních, stavebních a investičních pří−
ležitostí je pořádán pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje Václava
Šlajse a primátora města Plzně
Martina Zrzaveckého. Odborným
garantem akce je Okresní hospodář−
ská komora Plzeňsko. Dalšími spo−
lupořadateli jsou: Česká komora au−
torizovaných inženýrů a techniků
v ČR, Svaz podnikatelů ve staveb−
nictví a Obec architektů.

Den workshopů – úterý 4. října,
Měšťanská beseda v Plzni:
13.00 – Vymáhání pohledávek – vztah exekuce a insolvence
JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň−
sever, JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 1
– procesní nástroje vymáhání pohledávek,
– právní účinky insolvenčního řízení na probíhající exekuční řízení.
Garantem programu je JUDr. Vendula Flajšhansová.
15.00 – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek
a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
– nové vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek,
– metodika
Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
spolupořadatelem ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
16.00 – Setkání lídrů politických stran
Téma: Rozvoj Plzeňského kraje a priority v období 2016–2020
– v oblasti dopravy
– rozvoj podnikání
Garantem workshopu je Okresní hospodářská komora Plzeňsko.
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Doprovodný program
Středa 5. října − Den otevřených dveří na stavbách:
13.00 a 14.00 Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň
– prohlídka nové výstavby hřiště s odborným výkladem
stavbyvedoucího společnosti EUROVIA CS.
Místo srazu: u vstupu do areálu – pěší cesta od Křimické ulice,
Plzeň−Skvrňany.
15.00 Bytový dům u Kalikovského mlýna, Plzeň
– prohlídka s odborným výkladem projektantky bytového domu
a zástupcem prodejce RE/MAX Cross.
Místo srazu: před vchodem do novostavby bytového domu.
5. října – 5. listopadu OC PLZEŇ PLAZA
Veřejná expozice panelů firem FINPEX 2016 a panelová výstava výsledků
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
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