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1) Nárůst páchání protiprávní čin−
nosti v lokalitě Americká ulice
(střed města Plzně) a Borská pole.
2) Problematika ubytoven a pronají−
mání domů a bytů cizincům, kteří
přicházejí do města za prací, fy−
zickými osobami.
3) Nárůst lidí bez domova, kteří od−
mítají nabízenou pomoc. Ti se
často dopouštějí znečišťování ve−
řejného prostranství, pohybují se
načerno v MHD a obtěžují občany
Plzně.
V období 1. 1. – 25. 5. 2017 odbor
cizinecké policie Krajského ředitel−
ství policie Plzeňského kraje provedl
300 policistů celkem 14 kontrolních
pobytových akcí na území města
Ministr vnitra Milan Chovanec

... pokračování na straně 6

s

V Plzeňském kraji byl v roce
2016 zaznamenán pokles kri−
minality, ovšem na druhé stra−
ně došlo k nárůstu vykazované
výše škod způsobené trestnou
činností. V roce 2016 byly ško−
dy odhadnuty na cca 529 milio−
nů Kč, což je o 174 milionů více
než v předchozím roce. Nej−
větší koncentrace náporu trest−
né činnosti spadá do krajského
města Plzeň. To momentálně
řeší tři hlavní problémy, které
souvisejí s přílivem cizinců do
města za prací prostřednictvím
agentur práce:

Dobrovolníci z ČEZ pomáhali v neziskovkách
Čas pro dobrou věc nastal opět po
roce pro zaměstnance Skupiny ČEZ
v Plzeňském a Karlovarském kraji.
V rámci skupinových dobrovolnic−
kých aktivit se vydali pomáhat do
šesti neziskových organizací.
Svůj klasický „čezácký“ pracovní
den strávilo 28 zaměstnanců za par−
ného počasí prvního letního dne nej−
různějšími způsoby pomoci potřeb−
ným. Organizace hlavně potřebovali
pomoci s údržbou zařízení, na kterou

Radka Lavičková v plzeňském středisku Človíček Diakonie Západ

Pomáhala i Irena Votrubcová
z ČEZ Zákaznické služby

jim v běžném provozu nezbývá čas.
Energetici tedy hojně natírali, pomá−
hali s údržbou zahrad či upravovali
prostor pro budoucí podlahu dílny.
Ve dnech 21. a 22. června se po−
máhalo v těchto neziskovkách:
Pomocné tlapky, Diakonie ČCE –
středisko Západní Čechy, občanské
sdružení Ledovec, Centrum Klášter
Chotěšov, SOS dětské vesničky a ZO
ČSOP Berkut.
Tereza Smitková z ČEZ Zákaznické
služby v Plzni pomáhala se svými
kolegy v Bečovské botanické zahra−

dě ČSOP Berkut: „Naše skupina mě−
la deset členů převážně z oddělení
Business reportingu, Podpora řízení
výkonnosti a bývalých členů Con−
trollingu. V botanické zahradě nás
po příjezdu přivítal správce, vysvětlil
základní informace a vzhledem k ex−
trémnímu horku nabídl občerstvení.
Zároveň jsme obdrželi pracovní ná−
činí – rukavice, barvy, štětce. Naše
práce spočívala v natírání téměř
všech dostupných dřevěných ploch
– mola u rybníčku, lehátka, venkovní
kuchyně, dřevěné dekorace atd. Po

poledni jsme měli připravený výbor−
ný oběd z místních surovin. Po
skončení prací jsme ještě absolvo−
vali komentovanou prohlídku bo−
tanickou zahradou. Všem se nám
dobrovolnický den v Bečovské bota−
nické zahradě velice líbil.“
„V tomto parném dni nám děvčata
z ČEZ pomohla s generálkou výběhu,
který mají naši psi k volnočasovým
hrátkám. Děvčata umývala zděné
sloupky a natírala oplocení. Také vi−
děla týdenní štěňátka, speciální vý−
cvik asistenčních psů a byla značně
pocákána při hrátkách našich hafanů
v napuštěném bazénku. Děkujeme
všem za pomoc,“ uvedla na závěr do−
brovolnického dne cvičitelka psů
z Pomocných tlapek Olga Tomášů.
Program Čas pro dobrou věc fun−
guje již devátým rokem. Jeho pro−
střednictvím Skupina ČEZ daruje kaž−
dému zájemci jeden den, kdy se mů−
že věnovat dobrovolné práci v libovol−
né neziskové organizaci. „Jsme rádi,
že svůj Čas pro dobrou věc věnuje
každým rokem stále více našich za−
městnanců. Jejich řady čítají už dobré
čtyři tisíce, které pomohly nezisko−
vým organizacím v různých koutech
republiky“, sdělila ředitelka Nadace
ČEZ Michaela Ziková.

Soutěž o vstupenky do Bavorského parku
V minulém čísle našich novin jste mohli soutěžit o vstupenky
do zábavního Bavorského parku, o kterém jsme psali.
Zdá se, že vás náš článek velmi zaujal, především samozřejmě možnosti
zábavy, které park nabízí. Kdo tedy bude moci vyrazit na výlet do tohoto
světa se vstupenkami od naší redakce?
Správnou odpověď na naši otázku (jak dlouhá je Twinbobová dráha
v Bayern parku – 600 metrů) zaslalo celkem 183 čtenářů.

Vylosovali jsme: Marii Slabou z Plzně,
druhým úspěšným je František Maršál z Tachova
a třetí je Anežka Kvapilová z Kralovic.
Všem výhercům gratulujeme a vstupenky zasíláme!
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Není třeba bát se budoucnosti,
když v sobě povzbudíme tvořivé síly
Narozen ve znamení Vodnáře
v roce 1949, vystudovaný che−
mik, který posledních 8 let
předsedal Akademii věd. Před
třemi měsíci oficiálně oznámil,
že se rozhodl kandidovat na
úřad prezidenta. Řeč je o pro−
fesoru Jiřím Drahošovi, který
v minulých dnech zavítal také
do Plzně mezi podnikatele.
w Jaké byly ty poslední tři měsíce ?
Osvěžující, v lecčems poučné a sa−
mozřejmě i hektické−:). Potkal jsem
spoustu zajímavých a inspirativních li−
dí, od kterých jsem se toho hodně na−
učil. Víte, těžko se to popisuje, ale je
opravdu úžasné setkávat se s podpo−
rovateli a příznivci třeba u mého stán−
ku, hovořit s nimi tváří v tvář. Každý
takový rozhovor mě nabíjí a ujišťuje
mě v tom, že to má smysl a že nebo−
juji jen za sebe, ale za každého člově−
ka, který si přeje změnu. Jednoduše
řečeno – jsme v tom spolu.
w Nezalitoval jste přece jen někdy,
byť třeba jen na chvíli, že jste do to−
ho šel? Je toho asi hodně, co se
změnilo a čemu se musíte přizpůso−
bit – ztráta soukromí, slovní útoky,
kritika, nepochopení, …
V žádném případě toho neli−
tuji. Když už se člověk k ně−
čemu takovému rozhodne,
tak po velmi důkladné úvaze
a s vědomím, že cesta zpět
nevede. Už kvůli všem těm
lidem, kteří do mě vkládají
své naděje, si nemůžu stě−
žovat, natož se litovat. Beru
to tak, že za všechny tyto lidi
teď svým způsobem nesu
zodpovědnost. Samozřejmě
ne každý souhlasí s mými názory, ale
i kritice musí člověk naslouchat, pra−
covat s ní. Věcná kritika může člověka
inspirovat a vést k lepším výkonům.
Proto chci všem voličům vzkázat –
vašeho názoru si vážím, ať je jakýko−
liv. Díky za něj! Je dobře, že se o dění
v naší zemi zajímáte.
w Přes to všechno, je něco, co vás
mrzí, nebo co byste zpětně udělal
jinak?
Napadá mě teď jedna věc, která mě
zamrzela. Může se to jevit jako drob−
nost, ale pro mě i tyto zdánlivé malič−
kosti mají význam. Tahle souvisí s ne−
dávnou demonstrací na Václavském
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Jiří Drahoš

náměstí, kde lidé neváhali stát dlou−
hou frontu, aby se mi podepsali na
petiční arch. Po demonstraci, když už
se náměstí vylidnilo, já byl na cestě
domů a můj štáb balil stánek, přiběhla
k němu parta lidí s českou vlajkou
a ptali se po mně. Byla to parta přátel,
která za mnou jela až
z Poličky, ale vlak se
o několik hodin zpo−
zdil. Nesmírně je prý
mrzelo, že mě neza−
stihli a mě to mrzí ta−
ké, když už tu cestu
vážili. Lidé z mého štá−
bu ještě vydolovali
z auta arch, dali jim ho
podepsat a parta odje−

la zpět do Poličky s konstatováním, že
ten den měl přece jen smysl. Často si
na to vzpomenu a vždy si řeknu –
ano, opravdu to má smysl. Právě kvůli
takovým lidem.
w Jak to všechno prožívá vaše žena?
Jak s oblibou říká, když jsem jí ozná−
mil, že bych chtěl kandidovat, přešel
ji humor. Teď je ale mou obrovskou
oporou. Jezdí se mnou na besedy,
sbírá se mnou podpisy, snaží se mi
vytvořit perfektní zázemí a já jí za to
jsem nesmírně vděčný. Smířila se
i s tím, že když se teď dostaneme
na naši chatu, tak spíše na otočku,
abychom tam posekali trávu. Jsme

w Konkrétně − jak toho docílit?
Začít můžeme u dodržování Ústavy.
V ní je totiž řečeno vše podstatné. A je
s podivem, že se občas někdo pokou−
ší o opravdu bizarní výklady nebo spíš
ignoraci Ústavy. Jistě, některé pasáže
nejsou zcela přesným návodem, jak
postupovat, ale pak musí nastoupit
respekt k duchu Ústavy. A ten je jas−
ný. Je to jedinečný návod, jak spravo−
vat zemi.
w A další témata?
Tak třeba vzdělání. Tím vůbec ne−
myslím tituly, ale prostor pro lidskou
tvořivost. Náš nejcennější obnovitel−
ný zdroj je lidský potenciál. Nejen vy−
sokoškolsky vzdělaní lidé, ale třeba
i šikovní řemeslníci. V tom chci
Českou republiku posunout mezi ev−
ropskou elitu. Všichni přece chceme,
aby se naše děti, ale i naše vnoučata,
uplatnily.
Dalším důležitým tématem
je oblast sociální. Úcta k ro−
dině. Rychle například roste
počet seniorů a péče o ně
se musí stát trvalou sou−
částí promyšleného sociál−
ního systému. Každý si za−
slouží prožít stáří důstojně.
Kromě toho mám ještě
jednu agendu – otevření
Hradu. Hrad musí být přá−
telským místem pro všech−
ny. Každé ze zmíněných té−
mat by ale zasluhovalo
samostatnou kapitolu.
w To, co lidi dlouhodobě
zajímá, je také uprchlická
Na každém setkání s lidmi hovoří Jiří Drahoš krize. Jak byste ji řešil vy?
o problémech, které je zajímají.
Nedávno jsem na tentýž do−
věl dvougenerační domek. Docela taz odpovídal a moc mě potěšilo, že
jsme se při tom nadřeli. Občas jsem se lidé právě s mou odpovědí ztotož−
sice záviděl kamarádům, že se jdou nili nejvíce, navíc v anonymním hlaso−
koupat, zatímco my s bratrem jsme vání, kdy nevěděli, která odpověď patří
makali na stavbě, ale stejně bych ne− jakému kandidátovi. Odpověděl jsem,
měnil. Bylo to naše velké rodinné dílo že musíme kromě následků krize řešit
a každé takové rodinu stmeluje. A ko− také příčiny. Evropa musí lépe hájit
neckonců jsem pak zkušenosti využil svou vnější hranici a kontrolovat
i při dostavbě chaty. Několik sezón všechny, kdo k nám přicházejí.
jsme o víkendech kopali základy, be− Současně je nutné posílit všechny
tonovali, zdili, prostě stavěli a stavěli. složky ochrany, včetně tajných slu−
A jsme na sebe pyšní.
žeb. Jen tak omezíme riziko útoků
w O čem se bavíte s lidmi, kteří vás teroristů. Problémy je třeba řešit
osloví?
v místech jejich vzniku, k tomu máme
Obecně řečeno bych chtěl především ekonomickou sílu Evropy. Jak říkám,
v lidech obnovit naději, že politika se každá nová studna nebo závlahový
dá dělat slušně a ve prospěch země. systém v subsaharské Africe snižují
Přesvědčit je, že není třeba bát se bu− motivaci místních obyvatel migrovat.
doucnosti, když v sobě povzbudíme Tam musí Evropa nasměrovat úsilí.
tvořivé síly.
Ne do nucených kvót.
(red)
manželé 43 let, máme dvě dcery
a dva vnuky a víme, že spolu zvlád−
neme všechno.
w Chata je tedy vaše útočiště?
Ano, to rozhodně. Je to útočiště do−
budované vlastníma rukama, o to víc
nám přirostlo k srdci. Jezdíme tam už
30 let a nikam se tak rádi nevracíme,
jako právě tam. Někdy si říkáme, proč
jezdit do ciziny, když máte sice malou,
ale krásnou a útulnou chatu v Česku?
Kam se hrabou Maledivy, když může−
te koukat na Kamýk.
w Říkal jste, že jste si chatu dobudo−
vali. Čili představa věčně zahlouba−
ného vědce nepoužitelného pro prá−
ci rukama je klišé?
Já mohu hovořit pouze sám za sebe.
Troufám si říct, a moje žena by to jistě
potvrdila, že jsem i docela technicky
zdatný a v praktickém životě použitel−
ný. Už jako náctiletý jsem s rodiči sta−
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Prázdninová štafeta začala
Velké soutěžní putování po tu−
ristických zajímavostech Plzeň−
ského kraje – Prázdninová štafeta
vstupuje do 14. ročníku. I letos se
soutěží o rodinný zájezd od cestovní
kanceláře BUSTOUR FOLTÝNOVÁ.
Soutěž je určena pro děti a mládež
do 18 let a probíhá pouze v době
letních prázdnin, tedy od 1. 7. 2017
do 31. 8. 2017. Letošní ročník
je opět v elektronické podobě. Vše
potřebné najdou soutěžící na webo−
vých stránkách http://stafeta.plzen−
sky−kraj.cz.
„Stránky se přizpůsobí i při prohlí−
žení na mobilu nebo tabletu. Stačí se
registrovat a vybrat si své cíle z bo−
haté nabídky z celého Plzeňského
kraje. Jedinou podmínkou je vyfotit
se u vybraného turistického cíle
a zaslat fotografii do webové aplika−
ce. Důležité je nasbírat co nejvíce
bodů,“ říká vedoucí odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Alena Svobodová.
Letošní ročník nabídne zúčastně−
ným větší počet turistických cílů, ví−
ce soutěžních cen a organizátoři vě−
ří, že i více zábavy. Vyrazit je možné
například za barokními památkami
z projektu Západočeské baroko, kte−
rých je v našem kraji hned několik.

Tipy na výlet najdete na webu
www.zapadoceskebaroko.cz. Pokud
vás víc láká příroda a turistické zají−
mavosti, tak se vydejte s dětmi na
Šumavu, kde si užijete obojí.
Vyhlášení a předání hlavních cen
(pro prvních deset výherců) se
uskuteční na Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP 2017 v hale TJ Lokomotiva
Plzeň, který se koná v termínu 21. až
23. září 2017. Prázdninovou štafetu
pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci
se Zoologickou a botanickou za−
hradou města Plzně, spoluorgani−
zátory čtrnáctého ročníku jsou
Správa informačních technologií
města Plzně a Středisko volného
času RADOVÁNEK.
Celkové pořadí bude určeno podle
následujících pravidel:
• pořadí bude určeno podle počtu
získaných bodů
• v případě shody bodů bude rozho−
dovat celkový počet navštívených
cílů (například dva účastníci mají
získáno 20 bodů, jeden navštívil
5 cílů a druhý 7 cílů, v pořadí bude
úspěšnější účastník se sedmi cíli)
• v případě shody bodů i počtu cílů
bude rozhodovat čas vložení po−
sledního splněného cíle účastníka

Plzeňský ortoped získal prestižní ocenění
Na XXI. Národním kongresu České
společnosti pro ortopedii a trau−
matologii v Praze převzal MUDr.
Petr Zeman Chlumského cenu za
rok 2016. Lékař Kliniky ortopedie
a traumatologie pohybového ústro−
jí FN Plzeň získal ocenění za knihu
s názvem „Artroskopie kyčelního
kloubu“, jejíž byl hlavním autorem
a společně s kolektivem 9 spolu−
autorů v ČR na ní pracoval déle
než 2 roky:
„Chlumského cena je pro mne
velká čest a odměna za naší spo−
lečnou práci. Nesmírně si toho váží−
me! Jsem velmi rád, že se nám po−
dařilo jako prvním nejen v České
Republice, ale i ve východní Evropě
vydat vysoce specializovanou mo−
nografii, ve které předkládáme od−
borné veřejnosti recentní ucelený
pohled na tuto záchovnou operační
miniinvazivní metodu, na kterou se
na našem pracovišti specializujeme
již více než 11 let. Problematika
artroskopie kyčle nebyla ve formě
monografie v České republice dosud
nikdy publikována, v Evropě knihu
na stejné téma vydal zatím jen jeden
4

autor, jsem proto velmi šťastný, že
se to povedlo právě tady v Plzni.“
MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA,
specialista na artroskopické operace
velkých kloubů a sportovní trau−

„Je to specializovaná miniinvazivní
operační metoda zachovávající
vlastní kyčelní kloub, při které se jed−
ním vpichem zavede do kyčle optika
a sledováním na monitoru se celý

matolog, pracující ve FN Plzeň od
roku 2003, v odměněné knize po−
drobně popisuje operační metodu,
kterou byl úspěšně operován např.
i slovenský prezidenta Adrej Kiska:

kyčelní kloub velice podrobně pro−
hlédne a diagnostikuje. Dalšími vpi−
chy se zavádějí do kloubu speciální
nástroje, jimiž je možné vnitřní struk−
tury kloubu dokonale vyšetřit a sou−
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časně ošetřit tkáně poškozené úra−
zem nebo různými chronickými pro−
cesy. Je nutné zdůraznit, že se jedná
o záchovné metody, při kterých se
kyčel nevyměňuje za umělý kloub!
Díky dokonalému vybavení našeho
pracoviště a letitým zkušenostem
operatéra jsme v dnešní době schop−
ni artroskopicky vyléčit většinu ni−
trokloubních i kolemkloubních patolo−
gií kyčle. Bohužel tato metoda není
doporučována pro pacienty s pokro−
čilejším stádiem artrózy kyčle. Je
vhodná převážně pro mladší pacienty
trpícími bolestmi i jinými problémy
kyčle a napomáhá lidem v produk−
tivním věku k rychlému návratu do
komfortního života či ke sportu.“
Plzeňští ortopedi z FN Plzeň mají
doposud největší soubor kyčlí odo−
perovaných artroskopicky ve vý−
chodní Evropě a díky výborné spolu−
práci s Klinikou zobrazovacích me−
tod FN v Plzni ročně vyšetří a diag−
nostikují více než 300 pacientů s bo−
lestmi kyčle, odeslaných na naše
pracoviště ke konzultaci a k případné
artroskopické operaci z jiných částí
ČR i ze zahraničí.
Plzeňský rozhled 7/2017

Se šlendrijánem se nesmířím jako člověk,
a proto ani jako politik
Dnes jsme oslovili pro rozhovor
Jana Volného z Chodové Plané.
Kdo je Jan Volný? Vystudoval na
Vysoké škole zemědělské a pra−
coval v nejrůznějších profesích.
V roce 2013 se stal poslancem
parlamentu České republiky
a v roce 2016 zastupitelem Plzeň−
ského kraje.
w Pane Volný, působení v parlamen−
tu je vaše první politická zkušenost?
Ne, to určitě ne. Vždy mne veřejné dě−
ní a život občanů zajímal a několik vo−
lebních období jsem působil v zastu−
pitelstvu a také jako starosta u nás
doma v Chodové Plané. S kolegy ze
zastupitelstva jsme se pochopitelně
na prvním místě starali o zájmy naše−
ho města. Díky tomu a našim skvělým
spoluobčanům se z Chodové Plané
stalo rozkvetlé město našeho regionu.
w Co vás dovedlo k rozhodnutí
vstoupit do celostátní politiky a kan−
didovat v roce 2013 do sněmovny?
Dovolím si připomenout, že jako tisí−
ce občanů také já jsem byl nespoko−
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Domova sociálních služeb
Liblín v Kozojedech na sever−
ním Plzeňsku, kde byla krajem
jen se situací v naší zemi, která na− provedena pořizovací i rekonstrukční
stala po roce 2006 a postupně se vy− investice v řádech desítek milionů
víjela až do roku 2011. Byl jsem zkla− korun a stavba nebyla nikdy dokon−
čena. Nikomu z odpovědných,
mán chováním některých poli−
zdá se, tato situace nevadí.
tiků tradičních stran na české
Detaily nejsou takto jedno−
politické scéně. Politická ko−
duše prezentovatelné, ale
rupce, kšeftaření s veřejnými
věřte, že naši krajští zastu−
zakázkami, přihrávání si zaká−
pitelé jako konstruktivní opo−
zek mezi politiky a vybranou
zice i tuto kauzu podrobně
skupinou regionálních firem ne−
monitorují a analy−
ní můj šálek kávy. Proto
zují. Tato a podo−
jsem se přidal k výzvě
bné akce jsou
Andreje Babiše a po−
pro mne jasnou
stupně se stal aktivním
ukázkou politic−
členem
politického
ké, ale přede−
hnutí, které v roce
Jan Volný
vším hospodář−
2012 začínalo vznikat.
w Ty důvody mohou znít jako oblí− ské neodpovědnosti bývalých před−
bené mediální klišé. Máte nějaký stavitelů vedení Plzeňského kraje.
konkrétní příklad, kterým můžete w Vy si myslíte, že se to dá změnit?
Nejsem naivní. Vím, že to není jedno−
doložit svá slova?
Málokdy mluvím jen tak do větru. duché. Ale pokud budeme jako
Mohu jen připomenout některé kauzy, občané naší země takovéto “šlen−
o kterých se mnoho nemluví, ale jsou driány” neustále tolerovat, nezmění
jasným neodpovědným přístupem se nic. Ale jsem přesvědčený, že se
minulých vedení Plzeňského kraje – o to musíme neustále pokoušet.
jedná se například o pobočný pavilon Politické strany a hnutí nejsou nic víc
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než lidé, kteří je tvoří. A pokud dnes
vládnou obcím, krajům i celé zemi
lidé, kteří nesou ať přímou či nepří−
mou politickou i manažerskou odpo−
vědnost za různé zmařené investice,
je neustále nutné pokoušet se věci
měnit. A jak říká lidové rčení “Starého
psa novým kouskům nenaučíš”, je
podle mne nezbytné lidi ve veřejné
správě neustále doplňovat o novou
a chtělo by se říci nezkaženou krev.
w Co pro to chcete udělat vy
osobně?
Po mém prvním volebním období
v parlamentu jsem získal dost zkuše−
ností a vím, že se věci měnit dají.
Proto jsem rád, že budu mít šanci
pokusit se svůj mandát obnovit
a v zahájené práci pokračovat. Máme
výborný tým lidí na kandidátce v čele
s Karlou Šlechtovou. Za sebe vím
zcela jistě, že nepřestanu ukazovat
na podobné projekty, jakým byla
stavba v Kozojedech. Nedovedu si
prostě představit, že bych si objednal
stavbu rodinného domu, nainvesto−
val několik milionů a spokojil se
s tím, že nemám ani dům ani peníze.
S tím se nesmířím jako člověk,
a proto ani jako politik.

5

Dobrý den, prosila bych
o radu. Chtěli bychom
koupit pozemek přes RK.
Zaplatili jsme rezervační
zálohu. Při sestavování
kupní smlouvy nastal
problém ze strany prodá−
vajícího. Prodávající ne−
souhlasí s podmínkami,
které bychom chtěli za−
nést do kupní smlouvy.
Konkrétně se jedná o to,
že chceme, aby výplata
peněz za pozemek byla
převedena, až v době,
kdy dojde k zápisu na ka−
tastr a budeme výluční
vlastníci na listu vlast−
nictví. Jak postupovat
dále? Kdybychom chtěli
odstoupit od koupě, která
strana nese zodpověd−
nost za zmaření prodeje?
Máme nárok na vrácení
rezervační zálohy?
Moc děkuji za odpověď.
Hezké dny.
Dobrý den, nevím, jak zní
obsah oné rezervační smlo−
uvy a zdali byl postup výpla−
ty na účet prodávajícího vy−
jasněn předem. Tak jako tak
by měla být realitní kancelář
schopna obhájit si před
prodávajícím Vámi navrže−
ný postup, který je dle mé
zkušenosti jediný správný
a bezpečný, tj. od podpisu
smlouvy kupní až do prove−
dení vkladu peníze v depo−
zitu (notář, advokát, ban−
kovní akreditiv), po prove−
dení vkladu výplata prodá−
vajícímu a poté předání ne−
movitosti. Vše ostatní je vy−
klánění hlavy z jedoucího
vlaku. Nikdo Vás nemůže
nutit přistupovat na pod−
mínku, kdy prodávající ob−
drží kupní cenu v situaci,
kdy je stále zapsán jako je−
diný vlastník. To nepovažuji
za zmaření prodeje z Vaší
strany, ale jednání dle zdra−
vého rozumu.
Děkujeme za dotaz, Váš
Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Tři ohniska problémů, které
trápí kraj i město Plzeň
s

REALITNÍ
PORADNA

... dokončení ze strany 1

Plzně. Zaměřili se na zaměstnávání
cizinců v průmyslové zóně Borská
pole (5 kontrol) a kontroly ubytova−
cích zařízení (9 kontrol).
Mezi nejčastěji zjišťovaná proti−
právní jednání cizinců patří případy,
kdy státní příslušník třetí země (nej−
častěji Ukrajina, Moldavsko), který
na území ČR pobývá legálně na zá−
kladě víza vydaného jiným státem
EU (zpravidla Polskem) nebo v rám−
ci bezvízového pobytu, pracuje na
území ČR, aniž by měl vydané povo−
lení úřadu práce, nebo si dokonce
pro účely zaměstnání na území ČR
pořídí padělaný doklad občana člen−
ského státu EU (např. Rumunska,
Litvy, atp.). Tímto padělaným dokla−
dem se pak vydává za občana EU a
neoprávněně využívá práva volného
pohybu a s tím spojeného práva pra−
covat bez povolení úřadu práce.
„Popsaná protiprávní jednání jsou
řešena ve správním řízení správním
vyhoštěním cizince z území EU,
v případě předložení padělaného do−
kladu v trestním řízení. Za období
leden až duben 2017 došlo oproti
stejnému období loňského roku
v rámci Plzeňského kraje k téměř
trojnásobnému navýšení případů po−
čtu správního vyhoštění (z 50 přípa−
dů na 140,“ uvedl ministr vnitra
Milan Chovanec.
Na území města Plzně byl zazna−
menán nárůst o 54 % (z 26 případů
na 40). V trestním řízení bylo pro
trestný čin padělání a pozměnění
veřejné listiny podle § 348 tr. zákoní−
ku realizováno v Plzeňském kraji
114 cizinců, z toho 45 přímo v Plzni.

Z pohledu ubytování cizinců je
problém v Plzni popisován násle−
dovně:
• situace se týká především občanů
EU (Slovensko, Polsko, Rumunsko,
Bulharsko), z dalších států hlavně
Ukrajinců, kteří jsou k nám dová−
ženi za prací různými pracovními
agenturami, ty jim také nejčastěji
zajišťují ubytování
• převážná část z nich je ubytována
v ubytovnách
• po propuštění z práce se však
často ocitnou na ulici, jelikož při−
jdou o možnost ubytování, které
jim pracovní agentura zajišťuje;
důsledkem je pak páchání trestné
činnosti, drogová problematika,
nárůst bezdomovectví – od

r. 2014 se počet bezdomovců
v Plzni zdvojnásobil, apod.
• v praxi to vypadá tak, že pracovní
agentura přijede do firmy např. s 20
potenciálními zaměstnanci, zaměs−
tnavatel si jich na práci vybere 10
a ostatní jsou opět odvezeni na
ubytovnu a čekají na další příleži−
tost, kterou často již nedostanou
• cizinecká policie provádí pravidel−
né kontroly ubytoven, s ubytova−
teli zpravidla není problém a dodr−
žují všechny právní předpisy
• problém představují neoficiální
ubytovny a ubytování v soukromí,

občanů jiných členských států
Evropské unie, jejichž oprávnění
k pobytu na území České republiky
vyplývá přímo z jedné ze základních
svobod EU a nepodléhá žádnému
povolovacímu řízení, ani se na ně
nevztahuje integrační politika.
„Převážná část cizinců žije v uby−
tovnách. Aktuálně je na území města
Plzně evidováno cca 460 ubytova−
cích zařízení všech typů. Cizinecká
policie provádí pravidelné kontroly
ubytoven, s ubytovateli zpravidla ne−
ní problém a dodržují všechny právní
předpisy. Problémy nastávají, když

Policie kontroluje jednu z ubytoven.

kde lidé platí příliš vysoký proná−
jem, často bydlí v naprosto nevy−
hovujících podmínkách a v přípa−
dě, že někdo zaplatí větší částku,
člověk ze dne na den o bydlení
přijde; propadají se z ubytoven do
mnohem horších podmínek uby−
tování a i do lokalit, které obývají
bezdomovci, propadají alkoholu
a jiným návykovým látkám, do−
chází k protiprávní činnosti a PČR
v těchto místech zasahuje oprav−
du velmi často
• počet takových lidí narůstá, ale
bohužel chybí mechanismy k efek−
tivní kontrole (je to podobné jako
u ubytování sociálně vyloučených
českých občanů).
V Plzni jsou aktuálním problémem
cizinci („agenturní zaměstnanci“ –
především Slováci), kterých přibývá
v souvislosti s poptávkou zaměstna−
vatelů. Některé agentury však využí−
vají fingovaných dohod o provedení
práce, často pak agenturní zaměs−
tnanci o práci přijdou. Vytváří tak
nejpočetnější skupinu lidí bez domo−
va. Problémy se týkají především

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

se cizinci ubytovávají v soukromí.
Počet těchto lidí narůstá, ale bohužel
chybí mechanismy k efektivní kon−
trole. Tito lidé často bydlí v naprosto
nevyhovujících podmínkách. V pří−
padě, že o práci přijdou, propadají
se z ubytoven do mnohem horších
podmínek ubytování a i do lokalit,
které obývají bezdomovci. Propadají
alkoholu a jiným návykovým látkám,
dochází k protiprávní činnosti
a Policie ČR v těchto místech zasa−
huje velmi často,“ dodává ministr
Chovanec.
Problém a jeho řešení podle něho
směřuje zejména do oblasti zaměs−
tnávání a materiálně existenčních
podmínek života cizinců na území
ČR, která je plně v kompetenci
Ministerstva práce a sociálních věcí,
včetně případných legislativních ná−
vrhů (zákon o zaměstnanosti, zákon
o sociálních službách).
Statutární město Plzeň je dlouho−
době zapojeno do Programu preven−
ce kriminality. Od roku 2012 bylo fi−
nančně podpořeno celkem 24 pro−
jektů v celkové hodnotě přesahující
4, 6 milionů korun.
Plzeňský rozhled 7/2017

299 000 Kč

G

849 000 Kč

G

2 199 000 Kč

G

2 299 000 Kč

Zahrada (628 m ), Mariánské
Lázně – Ušovice, okr. Cheb

Chata 4+1 (389 m ),
Vysoká Libyně

3+1 (64 m ) Čechova ul.,
Plzeň – Bolevec

Chata 3+1/G/B, (852 m2),
ul. Červnová, Plzeň – Výsluní

Zahrada se starším zahradním domkem se na−
chází v zahrádkářské kolonii v Ušovicích za polik−
linikou v Mariánských Lázních. IS: Voda – rozvod
užitkové vody na pozemku, el. cca 50 m od hra−
nice pozemku. Velmi zajímavá investice.
Vřele doporučujeme.

Chata na vlastním pozemku o zastavěné ploše
79 m2. Chata je jednopodlažní s obytným pod−
krovím IS: vlastní vrt, el. 220/380 V, topení:
lokální TP, bojler. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!

Byt v OV který se nachází v 1. patře cihlového
domu. Byt je v původním udržovaném stavu.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané
lokalitě.

Zděná dvoupodlažní chata o zastavěné ploše
55 m2. IS: elektřina 230/400 V, vlastní vrt, topení
ústřední na tuhá paliva + krb, septik. Vzhledem
k umístění parcely a s ohledem na okolí, kdy ne−
hrozí v budoucnu rušivá výstavba, se jedná o vý−
jimečnou nabídku.
& 734 319 301

2

& 734 319 301

G

2 350 000 Kč
2

2

2

& 734 319 302

2 600 000 Kč

C
2

Chalupa 5+kk/G (2287 m ),
Horní Kramolín, okr. Cheb

3+1/L (75 m ), ul. Žlutická,
Plzeň – Bolevec

RD/chalupa se nachází 5km od obce Teplá. Dům
prošel v roce 2001 rekonstrukcí prvního podlaží.
IS. el. 230/400 V, voda ze dvou studní, topení –
ústřední TP, elektrokotel + krbová kamna, kanali−
zace – septik. Velmi klidná lokalita k trvalému byd−
lení, rekreaci či podnikání. & 734 319 301

Byt v OV po kompletní rekonstrukci z roku 2012
se nachází ve čtvrtém patře panel. domu. K dis−
pozici je sklep. V blízkosti MHD, veškerá občan−
ská vybavenost. Nízké náklady na provoz bytu.
Vřele doporučujeme!

& 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky
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 – Zruč, Třemošná, Druztová
Chalupa i k rekonstrukci Manětín, Dolní Bělá, Pernarec
RD v lepším stavu Mirošov, Rokycansko, Strašice
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín
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800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

& 734 319 302

2 800 000 Kč
2

G

3 600 000 Kč

St. pozemek (5609 m ),
Kamenný Újezd, okr. Rokycany

RD 4+1 (684 m2), ul. Do Kopce,
Plzeň – Černice

Stavební pozemek v sousedství zástavby RD.
Pozemek je rovinatý a přiléhá k přístupové obecní
komunikaci. Dle Územního plánu povolena stav−
ba RD. IS – elektřina, plynofikace a kanalizace
u vedlejší zástavby. Velmi zajímavá investice.

RD s dílnou, stodolou, zemědělským stavením
a zahradou. IS. Obecní vodovod +vlastní stud−
na, kanalizace, plynovod, el. 230/400 V, topení:
ústřední plynové + krbová kamna.
Doporučujeme!

& 734 319 301

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera 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 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

& 734 319 301

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Nové zázemí pro sportovce TJ Lokomotiva

8

dem ke svému stáři nesplňoval hy−
gienické a technické normy. Zá_ze−
mí pro venkovní sportoviště bylo
v přízemí rozšířeno o recepci, dále
byly zrekonstruovány původní
šatny v přízemí a z důvodu špatné−
ho stavu stropní konstrukce bylo
s

Nově zrekonstruova−
ným objektem se šat−
nami a recepcí, který je
určen pro venkovní
sportoviště v areálu TJ
Lokomotiva Plzeň na
Slovanech, začal slou−
žit svému účelu. Cel−
kové náklady na jeho
rekonstrukci činily 12,5
milionu korun.
„Sportovní klub měl
připraven projekt na
obnovu šaten již v roce
2009 a od té doby pra−
videlně žádal minister−
stvo o podporu v rámci
investičního programu
na obnovu a rekonstrukci sportovišť.
Podařilo se to nakonec až v loňském
roce především díky podpoře města
Plzně,“ uvedl při slavnostním otevře−
ní primátor Mar tin Zrzavecký.
Město Plzeň přispělo na rekon−
strukci zázemí u venkovního sporto−
viště částkou 3,6 milionu korun, dal−
ších 7,455 milionu poskytlo minister−
stvo školství, mládeže a tělovýchovy,
spoluúčast TJ Lokomotivy Plzeň,
která patří k nejlepším sportovním

Nové šatny si prohlížejí
náměstek primátora Pavel Kotas
a radní Petr Chvojka.

areálům v Plzni se ši−
rokou nabídkou spor−
tů, pak činila 1,245
milionu korun.
„Budova půvo−
dních šaten pro vo−
lejbalová hřiště spor−
tovního areálu na
Slovanech byla po−
stavena již v roce
1976, technický stav
tohoto objektu vzhle−

potřeba vyřešit střechu budovy.
Vzniklo zde nové patro se samo−
statným vchodem, kde bylo vybu−
dováno šest nových šaten a klubov−
na. Vytvořením patra došlo k maxi−
málnímu využití objektu a vytvoření
zázemí pro kluby,“ popsal zrekon−
struovaný objekt radní pro oblast
podpory podnikání a sportu Petr
Chvojka (OPAT).

Slavnostní přestřižení pásky
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Cesta je trnitá, ale výsledky jsou za námi vidět
dotčených ulic. K úplné spokojenosti
toho prý přesto ještě hodně chybí.
Hlavně mají obavy z toho, aby jim je−
jich úsilí nepokazila nová výstavba
výrobních hal kolem dálnice.

Starostou Heřmanovy Huti na se−
verním Plzeňsku je Radek Lukáč už
11 let a po celou dobu svého dosa−
vadního působení se prý opravdu
nenudil. Když do komunální politi−
ky vstupoval, měl spoustu plánů.
Teď, s odstupem času, údajně může
říct, že se společnými silami daří
plnit vše, co si v obci předsevzali.
„Někdy je cesta sice trnitá, ale vý−
sledky jsou za námi vidět. Změnili
jsme k lepšímu v obci snad úplně
všechno. Vybudovali jsme dětské
hřiště, zrekonstruovali hasičskou
zbrojnici, ke které jsme přistavili
spolkový dům, opravili, přistavili
a zmodernizovali základní školu, zre−
konstruovali jsme budovu bývalého
1. stupně základní školy na novou
MŠ, opravili chátrající nákupní stře−
disko a vybudovali zde moderní
školní jídelnu. Taky jsme vystavěli
novou příjezdovou silnici ke sklár−
nám a zrekonstruovali několik mís−
tních komunikací, kolem jsou samo−
zřejmostí nové chodníky a parkoviš−
tě, s tím souvisí i zbudování nového
železničního přejezdu chráněného
závorami. Zviditelnila nás oprava

Plzeňský rozhled 7/2017

Starosta Hařmanovy Hutě
– Radek Lukáč

havarijního stavu vodárenské věže
a její úprava na vyhlídku,“ ještě zda−
leka neskončil s výčtem úspěchů
starosta Lukáč.
Navíc v Heřmanově Huti vyřešili
velký problém se zdrojem vody, a to
vybudováním nového vodovodního
přivaděče, stále se také staráme o re−
vitalizaci zeleně. V současné době
budují 4 km kilometry chybějící kana−
lizace a čeká je rekonstrukce všech

Starosta Radek Lukáč při masopustu

„V naší vsi máme hodně šikov−
ných lidí, kteří se starají o perfektní
chod spolků. Výborně funguje jejich
spolupráce s obcí. Jsem hrdý na
nové akce, které nám závidí spousta
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sousedů. Zmíním se proto jenom
o těch nejdůležitějších: Pohádkový
les a různé akce ke Dni dětí,
Masopust, Slet a pálení čarodějnic,
hudební festivaly různých žánrů
v krásném přírodním amfiteátru,
koncerty v novém Spolkovém do−
mě, Andělská cesta, každoroční
Rozsvícení vánočního stromu s vy−
stoupením dětí z MŠ, lampionový
průvod se zpíváním u vánočního
stromu, Kočárkiáda, sportovní tur−
naje, zápasy a turistické vycházky,
turnaje seniorů v petanque, noco−
vání dětí, kde se jen dá, hasičské
soutěže, tradiční i netradiční zábavy
a plesy. Osobně se hodně pobavím
s našimi důchodci, kteří jsou organi−
zováni ve svazu ZTP,“ doplnil další
informace starosta.
A výhled? Ten má nejenom on
sám celkem jasný: hlavně být zdra−
vý, udržet si rodinnou pohodu, po−
kračovat v projektech a společen−
ských akcích a ustát vše negativní,
co nám život přináší.
„Stálé zdraví přeji všem občanům
z Heřmanovy Huti. A kdo nevěří, ať
se přijede k nám podívat,“ dodal
Radek Lukáč.
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Střípky
z Plzně
Město přispěje na
13 projektů
na cestovní ruch
Rada města Plzně souhlasila
s poskytnutím dotací 13 projek−
tům v oblasti prezentace města
Plzně a cestovního ruchu v celko−
vé výši jeden milion korun. Do−
tace budou poskytnuty z Do−
tačního programu pro prezentaci
města Plzně a cestovní ruch
v roce 2017, které vyhlásilo sta−
tutární město Plzeň prostřednict−
vím Odboru prezentace a marke−
tingu Magistrátu města Plzně.
„Cílem vyhlášeného dotačního
titulu je především podpora reali−
zace originálních projektů rozvíje−
jících příjezdový cestovní ruch
a posílení image města Plzně.
Rada města souhlasila s poskyt−
nutím dotace například pro Finále
Plzeň ve výši 100 tisíc korun ne−
bo Západočeskému muzeu na
výstavu věnovanou osobnosti
Josefa Skupy ve výši 90 tisíc ko−
run. Dalším podpořeným projek−
tem je větší propagace katedrály
sv. Bartoloměje na náměstí Re−
publiky a zkvalitnění služeb pro
zahraniční turisty částkou 80 tisíc
korun. Gotickou katedrálu nyní
čeká oprava interiéru i části exte−
riéru za více než sto milionů ko−
run, na kterou město již přispělo
částkou 1,5 milionu korun,“ při−
blížil první náměstek Martin Baxa.
„Komise pro prezentaci města
a cestovní ruch obdržela k pro−
jednání celkem 20 žádostí k zís−
kání podpory z dotačního progra−
mu. Na základě hodnotících krité−
rií do druhého kola postoupilo
14 žádostí, jedna žádost byla
před druhým kolem žadatelem
stažena. Zbylých 13 projektů by−
lo prezentováno na jednání komi−
se a jednoznačně doporučeno
pro udělení finanční podpory.
Komise navrhla rozdělit celou
částku ve výši jeden milion ko−
run, kdy maximální výše dota−
ce je 180 tisíc korun,“ vysvětlila
Jana Komišová, vedoucí Odboru
prezentace a marketingu Ma−
gistrátu města Plzně.
Jednotliví žadatelé získají
na projekty prezentující město
a podporující cestovní ruch část−
ky od 30 tisíc korun až po částku
150 tisíc korun.
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Běhám, běháš, běháme pro zdraví
Pohyb je zdravý. Ať jsme mladí ne−
bo starší, pro všechny z nás je po−
hyb tou aktivitou, která tělu pomáhá
a přináší plusové body. Parta mla−
dých lidí, kteří milují pohyb v jakékoli
podobě, založila spolek M&M Beny
Company, jehož hlavním cílem je
pořádání a podpora rozvoje volnoča−
sových aktivit pro děti i dospělé.
Myšlenka uspořádat charitativní běh
vznikla prakticky ihned po založení
spolku. Přípravy trvaly přibližně
tři měsíce a zakladatelé M&M Beny
Company.cz společně s firmou Bor−
gers uspořádali běh, za který by se
nemusel stydět ani profesionální
organizátor soutěží.
A tak se v areálu fotbalového sta−
dionu v Rokycanech uskutečnil první
ročník charitativního běhu. Marta
Párová za společnost Borgers
i M&M Beny Company k tomu sdě−
lila: „Účastníci, kteří běželi za M&M
Beny Company a firmu Borgers, vy−
běhali pro FN Plzeň hmotný dar, me−
chanický dětský polohovací vozík
v hodnotě 11.100,− Kč a dětské cho−
dítko v hodnotě 9.430,− Kč, vše bu−
de věnováno malým pacientům dět−
ské ortopedie. Další částka z tohoto

Primářka Kliniky pneumologie a ftizeologie MUDr. Gabriela Krákorová přebírá
šek od jednatele společnosti Borgers Lubora Šabackého.

běhu, ve výši 14 014 korun, půjde
na konto Kliniky pneumologie a fti−
zeologie. Celý projekt přišlo podpořit
celkem 114 běžců, kteří zdolali více
než 620 km. Atmosféra závodu by−
la skvělá, přišly děti, nechyběli však
ani dospělí i starší ročníky.“
Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek,
který osobním startem podpořil ten−
to charitativní běh, dodává: „Je
skvělé, když se spojí neziskový sek−

Dotace pomůže bazénu
SK Radbuza k čistší vodě
Město Plzeň již druhým rokem přidě−
luje dotace menším sportovním klu−
bům na opravy, výstavbu zařízení
a související infrastruktury. SK Rad−
buza mohla díky příspěvku od města
pořídit nový pískový filtr do bazénu,
dotaci obdrží i na výměnu druhého
a další opravy. Bazén, jenž navštíví
ročně přibližně 90 tisíc dospě−
lých i dětí, tak bude mít
čistší vodu a komfor−
tnější podmínky pro
návštěvníky.
„V loňském roce
klub obdržel půl mili−
onu korun na výměnu
pískového filtru, který byl
v havarijním stavu, letos dí−
ky dotaci ve stejné výši pořídí
a vymění klub i druhý filtr,“ uvedl
radní pro oblast podpory podnikání
a sportu Petr Chvojka.
Celkové náklady na provoz bazé−
nu představují ročně zhruba šest až
sedm milionů korun. Město i cen−
trální obvod Plzeň – 3 částečně do−

tují provoz i opravy bazénu. V roce
2016 příspěvek činil celkově 2,62
milionu korun, z toho prostřednict−
vím Odboru sportu MMP přispělo
město částkou 1,62 milionu korun
včetně půl milionu korun na výměnu
pískového filtru.
„Kromě přímých transferů se nám
podařilo v roce 2016 za−
pojit bazén do společ−
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tor se soukromým a uspořádají
skvělou akci, jejíž výtěžek přispěje
k léčbě těch nejmenších. Blíží se
období prázdnin a oddělení dětské
ortopedie bude ošetřovat výrazně
větší počet dětských úrazů. Každý
rok je to podobné. Děti se radují
z prázdnin, jsou méně opatrné a ná−
strahy úrazů jsou mnohem častější.
Děkujeme organizátorům i běžcům,
opravdu jsme si běh všichni užili.“

ného balíku nákupu elektrické ener−
gie na komoditní burze. Díky tomu
ušetří na platbách za elektřinu v le−
tech 2017 a 2018 téměř půl milionu
korun,“ doplnil náměstek primátora
Pavel Kotas.
Velký bazén SK Radbuza má roz−
měr 25 krát 12 m, malý 9,3 krát 4 m.
Velký bazén ročně navštíví zhruba
55 tisíc lidí, z toho volné plavání ve−
řejnosti představuje 30 tisíc, tréninky
20 tisíc a výuka škol 5 tisíc osob.
Malý bazén využije zhruba 36 tisíc
dětí. Jde zejména o výuku dětí z ma−
teřských a základních škol (14 tisíc)
a kurzy pro veřejnost (20 tisíc), zby−
tek tvoří volné plavání.
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Střípky
z Plzně
O pomoc
s odchytem zvířat
žádá
i Starý Plzenec
Město Plzeň by mohlo zajišťovat
odchyt toulavých a opuštěných
zvířat ve Starém Plzenci. Tuto
službu již poskytuje v Chotíkově
i Třemošné, nově o ni požádalo
i vedení Starého Plzence. Činnos−
ti, tedy i převoz zvířete do útulku,
bude vykonávat Městská policie
Plzeň. Ta se o zajištění zatoula−
ných a opuštěných zvířat na úze−
mí Plzně stará už přes deset let,
službu poskytuje nepřetržitě 24
hodin, denně se hlídky postarají
minimálně o dvě zvířata.
„Výjezd k odchytu toulavého
nebo opuštěného zvířete bude
proveden pouze na základě osob−
ního či telefonického podnětu
kontaktní osoby města Starý Pl−
zenec. V případě, že celková bez−
pečnostní situace v Plzni nebude
umožňovat oslabení sil a pro−
středků naší městské policie, ne−
bo specializovaná hlídka odchytu
zvířat bude v daném okamžiku pl−
ně vytížena výkonem činnosti
v Plzni, je možné výjezd strážní−
ků zakázat, případně odložit na
pozdější dobu. Výkon odchytové
činnosti na území Plzně tak ne−
bude ohrožen,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký.
Odchytem zvířat se zabývá
v Plzni skupina zařazená pod
služebnou Bory, strážníci musí
absolvovat týdenní odborný kurz
zaměřený na odchyt toulavých
zvířat a zacházení s nimi, složit
závěrečnou zkoušku a získat
osvědčení z Veterinární a farma−
ceutické univerzity Brno. V Plzni
je takto vyškoleno kolem 20
strážníků. Ročně skupina prove−
de kolem 800 odchytů. Nejčastěji
se jedná o psy, vždy je jich zhru−
ba kolem 600, následují kočky,
jichž bývá odchyceno kolem
200, zbytek tvoří jiná domácí
i exotická zvířata. Co se týká
„planých“ výjezdů, je jich ročně
zhruba 400. Zajištění psi i kočky
jsou umístěni v Útulku pro zvířa−
ta v nouzi v Plzni, exotická zvířa−
ta převáží strážníci do zoologické
zahrady, spolupracují také se
Záchrannou stanicí živočichů
DESOP v Plzni.
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Prvenství získaly fakultka a Ibis
Vítězové 4. ročníku soutěže Cena
hejtmana Plzeňského kraje za
společenskou odpovědnost 2016
převzali z rukou hejtmana Plzeň−
ského kraje Josefa Bernarda a ře−
ditelky Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje a záro−
veň radní Plzeňského kraje Radky
Trylčové certifikát, koš s regionál−
ními potravinami a obraz, na−
malovaný klienty z Denního sta−
cionáře Človíček s mentálním
a tělesným postižením.

Kategorie Veřejný sektor:
1. Fakultní nemocnice Plzeň
2. Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
3. Bolevecká základní škola Plzeň

Kategorie Podnikatelský sektor:
1. Ibis hotel Plzeň /
Kateřinská hotel s.r.o.
2. Škoda Transportation a.s.
3. Škoda JS a.s.
Cílem soutěže je ocenit veřejný
sektor (tj. neziskové organizace,
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obce, školy, nemocnice aj.) a podni−
katelský sektor, který je v Plzeňském
kraji aktivní na poli společenské od−
povědnosti. Obecným cílem soutěže
je iniciovat zájem organizací o prin−
cipy společenské odpovědnosti,
charakterizované především zvýše−
ným zájmem o problematiku životní−
ho prostředí a sociální odpovědnos−
ti, iniciovat posun pohledu na vlastní
společenskou roli z úrovně „Profit
only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu
tří „P“ – „People – Planet – Profit“
(„lidé – planeta – zisk“).
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Primátor přijal hokejové
medailisty HC Plzeň 1929
Hokejový klub HC Plzeň 1929 má za
sebou mimořádně úspěšnou sezónu
v mládežnických kategoriích, která
skončila ziskem hned tří sad medailí.
Medailové kádry HC Škoda Plzeň
oficiálně přijal primátor Martin
Zrzavecký spolu s radním pro sport
Petrem Chvojkou v obřadní síni pl−
zeňské radnice.
Mladší dorost v ELIOD extralize
postoupil ze své skupiny z druhého
místa a probojoval se až do závě−
rečného turnaje čtyř nejsilnějších
týmů v Hradci Králové. Nakonec
z toho byly bronzové medaile. O ti−

tuly se postaral starší dorost i ju−
nioři. V NEON extralize staršího
dorostu postoupil kádr HC Škoda
Plzeň ze čtvr tého místa divize
do play−off a kráčel jím suverénně.
Ve čtvrtfinále porazil Chomutov 2:1,
v semifinále Jihlavu 2:0 a opanoval
i finále, kde porazil Kometu Brno
2:0. Zlatými medailemi se pyšní
také junioři, kteří kralovali DHL
extralize. Hned ve čtvrtfinále vyřadili
pražskou Spar tu výhrou 4:2, ná−
sledně Kometu Brno 3:2 a pro titul
si dokráčeli po jasné výhře nad
Třincem 3:0 ve finále.

Poštovní známka Heliodor Píka
Na filatelistických přepážkách a vy−
braných pobočkách je možné za−
koupit příležitostnou poštovní znám−
ku z cyklu Osobnosti: Heliodor Píka.
Její nominální hod−
nota je 37 Kč, což
odpovídá ceně za
poštovné obyčejné
listovní zásilky do
50 g do mimoevrop−
ských zemí. Náklad
je 600 tisíc kusů
známek. Vzhledem
k tomu, že známka
byla vydána jako pří−
ležitostná, není mož−
ný její dotisk.
Autorem rytiny je
pan Václav Fajt, vý−
tvarný návrh vytvoři−
la paní Eva Hašková.
Známka byla vytiště−
na rotačním ocelo−
tiskem kombinovaným hlubotiskem.
Tématem obálky prvního dne (FDC)
je věznice Bory s dobovou symboli−
kou týkající se politického procesu,
ve kterém byl Heliodor Píka odsou−
zen k trestu smrti oběšením.
Heliodor Píka byl československý
voják a legionář, významný předsta−
14

vitel zahraničního československého
protinacistického odboje a oběť ko−
munistického teroru. Absolvoval
jako jeden ze tří československých
důstojníků Vyso−
kou školu vojen−
skou v Paříži. V ro−
ce 1942 začal Píka
v Buzuluku formo−
vat jednotku čes−
koslovenské armá−
dy z českosloven−
ských vojáků v so−
větských zajatec−
kých
táborech.
V květnu 1945 se
Heliodor Píka vrátil
do Prahy, kde byl
jmenován náměst−
kem náčelníka ge−
nerálního štábu
Česko slo venské
armády. Po únoru
1948 byl zatčen a obviněn ze zrady
a v politickém procesu byl odsou−
zen k trestu smrti oběšením, který
byl vykonán 21. 6. 1949 na dvoře
plzeňské věznice Bory. V roce 1968
byl proces s Píkou obnoven, rozsu−
dek zrušen, ale k plné rehabilitaci
však došlo až po roce 1989.

Byty pro nábor pracovníků
fakultní nemocnice
Město poskytne další dva byty ve
svém vlastnictví Fakultní nemocnici
Plzeň, ta je využije pro nábor a stabi−
lizaci pracovníků. Celkem tak již bu−
de mít nemocnice v nájmu od měs−
ta sedm bytů. Nyní se nově jedná
konkrétně o byt velikosti 3+1 ve
Spojovací ulici a byt o velikosti 2+1
na Klatovské třídě. Rada města Plz−
ně uzavření nájemních smluv s Fa−
kultní nemocnicí Plzeň schválila.
„Nájemní smlouva je uzavírána
vždy přímo s nemocnicí a ta poté se
svým zaměstnancem uzavře podná−
jemní smlouvu. Toto rozhodnutí je
součástí naší bytové politiky. Chce−
me podporovat nábor nových pra−
covníků, případně udržet stávající
u vybraných subjektů. Těmi jsou
vedle fakultní nemocnice například
městská policie, ale i další složky
města a jeho příspěvkové organi−
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zace,“ přiblížil David Šlouf, radní
města pro oblast správy městských
nemovitostí.
Šance získat městský byt za stan−
dardních podmínek, avšak přednos−
tně, je jedním z bonusů, který by
mohl pomoci přilákat a udržet
zdravotní sestry a další personál
v nemocnici, u městské policie zase
chybějící strážníky. Zejména u mla−
dých lidí může hrát možnost získání
služebního bytu významnou roli
při jejich konečném rozhodnutí.
Postup při zajištění služebního bytu
pro stabilizaci či nábor pracovníků
schválila Rada města Plzně loni
v březnu. Město Plzeň spravuje
prostřednictvím městského správce
Obytná zóna Sylván zhruba 3100
obecních bytů. K pronájmu jich má
v současné době připraveno přibliž−
ně kolem stovky.
Plzeňský rozhled 7/2017

Koterov – Starý Plzenec
cyklostezka s podporou IROP
Rada města Plzně odsouhlasila pří−
pravu a podání žádosti o dotaci
z IROP na projekt Cyklostezka Kote−
rov – Starý Plzenec, na němž spolu−
pracují městský obvod Plzeň 2 –
Slovany a město Starý Plzenec.
Projekt za 24,3 milionu korun by

mohl získat dotaci z 50. výzvy Inte−
grovaného regionálního operačního
programu – Integrované projekty ITI,
a to až 20,9 milionu korun. Zbylé ná−
klady by uhradili oba partneři, kteří
na projektu pracují už tři roky. Stezka
by mohla být vybudována v příštím
roce. Podání žádosti ještě musí
schválit zastupitelé.
„Plánovaná cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec využívá nivu řeky
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Úslavy, která poskytuje rovinatý
terén v jinak kopcovitém terénu
a zároveň přírodní prostředí v urba−
nizovaném prostoru. Z hlavních pod−
porovaných aktivit půjde především
o výstavbu nové cyklotrasy, do které
patří především zemní práce a po−
zemní komunikace – cyklotrasa,“
uvedl Petr Náhlík, náměstek pri−
mátora pro oblast dopravy a život−
ního prostředí.
Jedná se o dva spojité úseky
v délce 700 metrů a 2,5 kilomet−
ru, tedy úsek Koterov a úsek Starý
Plzenec. Do fáze stavebního po−
volení jsou oba úseky připravová−
ny jako samostatné stavby s dvě−
ma stavebníky – statutárním měs−
tem Plzeň, zastoupeným městským
obvodem Plzeň 2 – Slovany a měs−
tem Starý Plzenec. Hranice obou
úseků je vymezena hranicí katastrál−
ních území. „Vzhledem k faktu, že dle
podmínek programu IROP musí mít
každý projekt vždy jen jednoho pří−
jemce dotace, bylo dohodnuto, že
příjemcem dotace bude statutární
město Plzeň a jeho partnerem město
Starý Plzenec,“ doplnil Petr Náhlík.
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Střípky
z Plzně
Obnova domu
na náměstí
Radní odsouhlasili příspěvek ve
výši 290 tisíc korun na zhotovení
kopií historických špaletových
oken v domě čp. 95 na náměstí
Republiky 7, jenž je kulturní pa−
mátkou a podílí se na charakteru
a hodnotě Městské památkové
rezervace Plzeň. Návrh na dotaci
musí ještě schválit zastupitelé.
„Rekonstrukcí souboru truh−
lářských výplní ve 2. a 3. nad−
zemním podlaží hlavního průčelí
měšťanského domu bude zahá−
jena obnova původního archi−
tektonického vzhledu této vý−
znamné kulturní památky,“ uvedl
první náměstek primátora Martin
Baxa. Odborná řemeslná obnova
domu v roce 2017 představuje
celkové náklady 751 tisíc korun.
Dům byl postaven v letech
1906–1907 podle návrhu archi−
tekta Kamila Hilberta. Jeho sou−
částí byl i charakteristický vzhled
hlavního průčelí v secesním slo−
hu s novogotickými architek−
tonickými prvky včetně sochař−
ské výzdoby.

Charita získá
nové prostory
Diecézní charita Plzeň získá do
nájmu od města prostory na
adrese Hlavanova 16. Radní
schválili rekolaudaci dvou uvol−
něných malých bytů o rozloze 20
a 36 metrů čtverečních na dané
adrese, budou z nich kanceláře
pro charitu. Ta má již v přízemí
téhož domu pronajaté kanceláře,
jsou však stísněné, nedostačují.
Opravu prostorů a rekolaudaci
na své náklady zajistí charita.
„Od charity jakožto významné−
ho poskytovatele sociálních slu−
žeb víme, že už dlouho hledá ře−
šení, jak situaci vyřešit. Oba ma−
lé byty, které upraví na kancelá−
ře, dostane do nájmu. Bude to za
sazbu 250 korun za metr čtve−
reční na rok, za takovéto ná−
jemné poskytujeme prostory ne−
ziskovým organizacím a obecně
prospěšným společnostem,“ vy−
světlil David Šlouf, radní pro
správu městských nemovitostí.
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Letní sezóna na Špičáku
je v plném proudu
Lanovka na šumavském Špičáku je
už v provozu každý den až do ne−
děle 17. září. Letní provoz končí
o víkendu 28. – 29. října. V plném
proudu je i život ve sportovním
areálu Ski&Bike Špičák, který tak
bude mít otevřeno přesně 111 dnů.
Investice do letošního léta byly
vyšší než 2,5 milionů korun. Kom−
pletní přestavbou např. prošla nej−
obtížnější trať bikeparku Struggle,
na níž se pravidelně jezdí a také le−
tos opět pojede iXS European
Downhill Cup.
„Hráli jsme si s ní celý měsíc a teď
je slovníkem bikerů opravdu parádně
„vyjšejpovaná“. Kompletní údržbu
včetně výměny kabelů má za sebou
sedačková lanovka. Nakoupili jsme
také do půjčovny úplně nová kola
pro downhill i běžné svezení od
značky Kona, ke které jsme přešli,“
vypočítává základní věci provozní
ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír
Kasík. Už samozřejmostí je možnost
půjčení elektrokol.
Ve středisku si letos dali práci
a sami vytvořili různé programy
pobytu pro rodiny s dětmi. Na webu
Špičáku nebo v infocentrech na po−
kladnách získají lidé zdarma tipy
včetně plánků cest na nejzajímavější
výlety po okolí, ať už pěšky nebo na
kole. Po vzoru zimní lyžařské školy
pojede letní Gravity Academy neboli
výuka jízdy na bikovém kole pro

všechny věkové kategorie. Letos se
tady nově postarají i o celé skupiny
včetně firemních akcí i naplánování
aktivit pro ně na celý víkend/týden.
Návštěvnost léta hraje ve
Ski&Bike Špičák důležitou roli ve
výsledcích celého roku. „Počty let−
ních turistů a bikerů už tvoří skoro
třetinu návštěvnosti celého roku.

V loňském létě jsme u nás přivítali
přes 40 000 návštěvníků (z toho cca
8000 bikerů) a v zimě 2016/17 oko−
lo 100 000 lyžařů,“ porovnává obě
období V. Kasík. Nárůst letní náv−
štěvnosti se datuje od roku 2014,
kdy byla otevřena rozhledna na
vrcholu Špičáku. Jen loni i přes
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nepříznivé počasí byl v meziročním
srovnání cca 3 procentní.
Zajímavostí je premiéra údržby
sjezdovek před zimou. Jedná se o je−
den z bodů enviromentálního rozvoje
střediska, jemuž se na Špičáku věnují
od loňska. „Začali jsme v tomto týd−
nu upravovat jejich povrch navážením
speciálního kompostu z nedalekých
šumavských luk. Jeho složení jsme
konzultovali se správou CHKO
Šumava. Musí se kupříkladu dávat
pozor, aby neobsahoval zárodky rost−
lin, které do naší oblasti nepatří,“ při−
bližuje novinku Kasík.
Lanovka v létě jezdí od 9 do 17 ho−
din, v pátek a sobotu až do 18 hodin.
Základní ceny – jedna jízda na vrchol
Špičáku 130 Kč dospělí, 60 Kč děti.
Tam i zpět za 160 Kč dospělí a 70 Kč
děti. V bikeparku přijde celodenní jíz−
denka dospělého bikera na 570 Kč,
mládež (1997−99) a seniory (od
ročníku 1951) na 470 Kč, děti (do
ročníku 2009) pak na 240 Kč.
Ski&Bike Špičák také stále jako je−
diné středisko v ČR vydává a akcep−
tuje tzv. Gravity Card, což je společná
jízdenka pro už 16 nejlepších bike−
parků v několika zemích Evropy (ta
vyjde na 11 890 Kč / 439 eur). Léta
spolupráce také letos přinesla doho−
du na celosezónní společné jízdence
pro léto s německým Geisskopfem
(dospělí 7830 Kč, mládež 6750 Kč,
děti a senioři 4320 Kč).
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Vážení spoluobčané,
vážení voliči,
podzimní parlamentní volby
jsou velkou příležitostí změnit
dění v naší zemi a napravit chy−
by, které způsobila současná
vládnoucí garnitura. Dnešní
evropské i světové události mů−
žou vytvářet emoce a pobízet

k unáhleným řešením. Řada
voličů se shlédla v politických
hnutích, o kterých si myslí, že
jejich řešení problémů naší
společnosti a i celé Evropy bu−
dou rychlá. Někdy i nedůvěra
k demokratickým politickým
stranám živená kampaní nejrůz−
nějších skupin snažící se ovlád−

nou veškeré politické dění v na−
ší zemi mnohdy nachází i pod−
poru u voličů.
Je smutnou pravdou, že v polis−
topadovém dění, naivní, neod−
povědná a někdy zbrklá politic−
ká řešení přinesla určitou nedů−
věru k nově se tvořícímu politic−
kému systému. Je to třeba změ−
nit s vědomím, že usilová−
ní o demokratický politický

Ing. Michal Šnebergr
Starosta Železné Rudy
Místopředseda regionálního
sdružení ODS, předseda
Oblastního sdružení v Klatovech
systém byť by to přinášelo
obtíže je pořád lepší ře−
šení, než předání moci
oligarchovi.
Jako starosta městečka
na Šumavě hraničícího se
sousedním Bavorskem
i jako živnostník se denně
setkávám s problémy naší
společnosti, které nám
všem denně znepříjemňují

život. Často si ani neuvědomu−
jeme stav naší životní úrovně
oproti sousedním západním
zemím. Je dramaticky nízký.
Chybí nám západoevropská
životní úroveň, spořádanost
a kultivovanost společnosti
a politiky, kterou polistopadový
samet plně nezaručil.

ZMĚŇME TO !!!

SILNÝ PROGRAM l POCTIVÁ POLITIKA l STABILNÍ ZEMĚ

Plzeňský rozhled 7/2017

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

17

Střípky
z Plzně
Školní areál
bez bariér
Plzeňská 4. základní škola v Kra−
lovické ulici podala v říjnu loňského
roku žádost o dotaci ve výzvě
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny na bezbarié−
rové úpravy areálu školy, které ob−
nášejí rekonstrukci výtahu, vybu−
dování dvou bezbariérových ramp
a dvou bezbariérových toalet. Před−
pokládaný rozpočet stavby je
2,256 milionu korun včetně DPH,
kdy dotace by mohla činit až 50
procent nákladů. Stavební úpravy
by měly být realizovány od srpna
do prosince letošního roku.
„Z důvodu realizace akce již od
srpna letošního roku je potřeba za−
hájit výběrové řízení na zhotovitele
stavby ve fázi před vydáním rozhod−
nutí o poskytnutí dotace. Zároveň
s tím je nutné zavést investiční akci
na bezbariérové úpravy 4. základní
školy do jmenovitého seznamu sta−
vebních investičních akcí rozpočtu
Odboru investic Magistrátu města
Plzně. Zastupitelstvo města Plzně
dnes schválilo převod finančních
prostředků ve výši 1,111 milionu
korun z fondu investic 4. základní
škole, aby mohla začít realizovat vý−
běrové řízení na zhotovitele stavby,“
vysvětlil ekonomický náměstek
Pavel Kotas.
Cílem projektu je odstranit pře−
kážky pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Oprava výtahu je nezbytná, neboť
zařízení se nachází v havarijním
stavu. Samotná realizace akce bu−
de zahájena až po vydání rozhod−
nutí o přidělení dotace, kterou ob−
drží základní škola od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.

Letní SPORTMANIE Plzeň 2017
Plzeň připravuje velký sportovní pro−
jekt nazvaný Letní SPORTMANIE
Plzeň 2017. Desetidenní akce by mě−
la navázat na loňský úspěšný Olym−
pijský park Plzeň 2016, který za 16
dní navštívilo zhruba 110 tisíc lidí.
Místem dění bude opět amfiteátr
a park za OC Plzeň Plaza. Akci chtějí
letos organizátoři víc zaměřit na
adrenalinové sporty. Mezi hlavní
atrakce bude patřit Jump Arena, nej−
větší outdoorová sestava trampolín
v České republice, chybět nebudou
lanové a lezecké centrum, fit park,
sektory se střeleckými sporty, vodní
svět s wakeboardingem, paddlebo−

Matrin Zrzavecký a Petr Chvojka
ardingem a další. Pořadatelé chystají
běžecké závody zdatnosti, besedy
se sportovci, ranní cvičení a podo−
bně. Vstup na akci, jejímž cílem je

rozvíjet a podporovat sport a zdravý
životní styl, bude zdarma.
Podle plzeňského radního pro
oblast podpory podnikání a sportu
Petra Chvojky (OPAT) stejně jako lo−
ni opět vzniká sportovní program ve
spolupráci s místními sportovními
kluby, park za řekou díky tomu na−
bídne 50 až 60 sportovních aktivit.
„Hlavní atrakcí se stane Jump
Arena, tedy sestava trampolín o roz−
měrech 30 krát 15 metrů. Tram−
políny jsou určeny pro vertikální ská−
kání i pro skákání z boku, užít si je
mohou dospělí i děti od čtyř let vě−
ku,“ přiblížil Petr Chvojka.

Škoda Eelectric dodá pohony pro obří důlní vozidla
Plzeňská Škoda Electric a ruská
společnost Sibelektroprivod dodají
elektrické pohony pro obří důlní
vozidla, jejichž finálním výrobcem
bude běloruská firma
Belaz. Novosibirský
Sibelektroprivod je se−
sterskou firmou Škody
Transportation, do kte−
ré patří právě i Škoda
Electric. Výsledkem
spolupráce budou vo−
zidla o nosnosti 90
tun, která slouží v po−
vrchových uhelných,
rudných a diamanto−
vých dolech zejména
v sibiřské části Ruska.
„Dodávka prvních
sad trakčních motorů a měničů je
plánovaná na první čtvrtletí roku
2018,“ upozornil generální ředitel
Škody Electric Jaromír Šilhánek
s tím, že k hlavnímu nárůstu výroby
by mělo dojít od roku 2019.

Škoda Electric, tradiční výrobce
vozidel a kompletních pohonů pro
veřejnou dopravu, se tak novou za−
kázkou znovu připomíná jako produ−

cent zařízení pro důlní průmysl. V mi−
nulosti například spolupracovala na
výrobě takových vozidel s americkou
společností Caterpillar. Americkému
zákazníkovi Škoda v minulých letech
dodala stovky motorů pro pohon ob−

řích důlních vozidel. V případě dodá−
vek pro Belaz bude ale Škoda Electric
spolu s firmou Sibelektroprivod do−
dávat kompletní elektrický pohon
včetně trakčních měničů
a generátoru.
V souvislosti s novou za−
kázkou pro Belaz stála před
Škodou Electric celá řada
technických výzev. „Důlní
vozidla totiž v provozu slouží
i při teplotách nižších než
minus 50 °C a musí dlouho−
době odolat i velké prašnos−
ti, která je právě v povrcho−
vých dolech běžná. Musíme
tedy vyvinout a dodávat ta−
kové řešení pohonu, které
plně vyhovuje náročným po−
žadavkům zákazníka,“ uvedl specia−
lista Škody Electric Viktor Vachata.
O důlní vozidla s nosností 90 tun je
vedle Ruska zájem v mnoha zemích
světa, například v jižní Americe,
Africe a Austrálii.

Cestovatelský KOMPAS láká k návštěvě památek
Už šestým rokem se mohou obyva−
telé či návštěvníci jižních Čech
a Plzeňského kraje zapojit do cesto−
vatelské soutěže KOMPAS a vyhrát
hodnotné ceny. Soutěž, kterou po−
řádá Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad, láká k náv−
štěvě turisticky zajímavých míst, je−
jichž vybudování nebo rekonstruk−
ce byly finančně podpořeny pro−
střednictvím Regionálního operač−
ního programu NUTS II Jihozápad
(ROP Jihozápad). Zájemci mohou
vybírat z celkem deseti turisticky at−
raktivních míst a objevovat tak krá−
sy jižních a západních Čech.
18

Podstatou soutěže Kompas je
cestování napříč Plzeňským a Jiho−
českým krajem a návštěva vybra−
ných projektů, které jsou vyhledáva−
ným turistickým cílem. „Na každém
takovém místě turisté naleznou sou−
těžní kód, který zadají na internetové
stránky www.rr−jihozapad.cz/kom−
pas a pak už čekají, zda vyhrají něja−
kou z hodnotných cen. Lze vybírat
z celkem deseti soutěžních míst,
konkrétně volit mezi pěti projekty
v Jihočeském a mezi pěti v Plzeň−
ském kraji,“ uvedl Karel Hron, pově−
řen vedením Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad.

V jižních Čechách mohou turisté
v rámci KOMPASu během letošních
prázdnin navštívit Strakonický hrad,
Buquoyskou hrobku v Nových Hra−
dech, sportovní areál a koupaliště
Zvíkovské Podhradí, chráněný pa−
mátkový objekt Pivovaru ve Vlachově
Březí nebo faru v Plané nad Lužnicí.
„V Plzeňském kraji pak rozhlednu
Tachov Vysoká, Kulturní centrum –
Pivovar Domažlice, zámeckou galerii
Hrádek u Sušice, pěší stezky Bož−
kovsko−Koterovského rozvoje cestov−
ního ruchu nebo rekonstruovaný
a rozšířený park v Rokycanech,“ řekl
předseda Regionální rady regionu

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

soudržnosti Jihozápad a náměstek
hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.
Po celou dobu trvání soutěže, tedy
během července a srpna, bude probí−
hat každý týden losování. Účastníci
soutěže tak mohou za své hlasování
získat zajímavé dárkové balíčky. „Po
skončení soutěže pak ještě vylosuje−
me hlavní výherce, kteří obdrží jednu
z hlavních cen – digitální fotoaparát,
GoPro kameru, outdoorovou naviga−
ci, sportovní hodinky nebo tachometr.
Zároveň také oceníme místa, která
získala nejvíce hlasů,“ doplnil místo−
předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Petr Podhola.
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Velký návrat ze zámoří
– útočník Petr Straka
HC Škoda Plzeň získala do svých
řad útočníka se několikaletými zku−
šenostmi ze zámoří. Pětadvaceti−
letý Petr Straka se po osmi letech
v zámořských soutěžích vrací zpát−
ky do mateřského klubu.

V roce 2009 odešel Straka do zá−
mořské juniorky, kde se v dresu
Rimouski Océanic hned od začátku
výrazně prosazoval. Po skvělé první
sezóně, ve které měl průměr bod na
zápas, přišel i úspěch na draftu NHL.
Ve druhém kole v roce 2010 si vybral
Petra Straku Columbus Blue Jackets.
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Během čtyř sezón v juniorské
QMJHL si Straka připsal ve 269
zápasech 273 bodů za 125 vstře−
lených branek a 148 asistencí. Po
úspěšném působení v juniorských
soutěžích přišel přechod do senior−
ského hokeje, konkrétně angažmá
v AHL. Během čtyř sezón v AHL
odehrál plzeňský rodák 230 utkání
s bilancí 46 branek a 55 asistencí.
Nyní nastal čas na návrat do mateř−
ského klubu, ve kterém podepsal
roční smlouvu.
„Petr je plzeňský odchovanec,
strávil hodně dlouhou dobu v zámo−
ří, kde nakouknul i do NHL. Rozhodl
se vrátit zpátky do Evropy a jsme
rádi, že se rozhodl jít k nám. Je to
bojovník, pracant, který je schopný
dávat góly. Věřím, že nám pomůže
ve všech činnostech,“ říká k přícho−
du Petra Straky sportovní manažer
Tomáš Vlasák.
Přesun k indiánům těší i plzeňské−
ho rodáka. „Je příjemné byt zpátky
doma. V Plzni jsem nehrál od junior−
ky. Už se hrozně těším, až si zahraju
před plzeňskými fanoušky na domá−
cím ledě,“ prozradil Petr Straka.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Obnova oken
v bývalé papírně
Radní chtějí poskytnout 150 tisíc
korun na opravu 18 historických
kovových oken v hale bývalé pa−
pírny Piette. Celkové náklady na
tuto III. etapu činí bezmála 390 ti−
síc korun.
„Pokud by se oprava co nejdří−
ve neuskutečnila, došlo by k ne−
vratnému poničení autentických
oken a vzrostly by neúměrně ná−
klady na jejich rekonstrukci,“
uvedl první náměstek primátora
Martin Baxa.
Areál papírny představuje uni−
kátní příklad kvalitní a precizní
průmyslové architektury konce
19. století. Jednotlivé objekty
vznikaly postupně, nejstarší a nej−
cennější byly postaveny v letech
1871 – 1873 v anglickém indus−
triálním stylu. Papírna neslouží již
delší dobu původnímu účelu, řada
objektů je opuštěná a chátrá.
V bývalé budově finální úpravy
papíru začaly první opravy, nyní
by měla být provedena III. etapa
obnovy historických industriál−
ních kovových oken.

300 tisíc na opravu
soch u vily Marie
Radní souhlasili s příspěvkem
300 tisíc korun na opravu soch
u secesní vily Marie (Kestřánkova
vila) v Karlovarské ulici, která je
nejcennější secesní památkou
v Plzni. Postavena byla v roce
1897, autorem je plzeňský rodák
Franz Krásný, absolvent architek−
tury na vídeňské Akademii vý−
tvarných umění. Návrh na dotaci
musí schválit zastupitelstvo.
Vzácná vila v období socialis−
mu zpustla, v polovině 90. let
20. století provedl předcházející
majitel rekonstrukci, která řadu
věcí spíše poškodila. „Nynější
vlastník se rozhodl pro postupné
opravy vily. Prvním krokem bude
oprava sochařské výzdoby. Jde
o sochu dudáka sedícího na py−
lonu zábradlí terasy od sochaře
Jaroslava Meixnera, dále dvojici
ženských hlav na schodišťové
věži a dvojici reliéfů s anděly
a slunečnicemi. Technický stav
těchto sochařských prvků je ha−
varijní,“ uvedl první náměstek
primátora Martin Baxa. Rozpočet
na provedení této etapy staveb−
ních prací činí 356 tisíc korun.
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Česká republika je pro nás
strategickým partnerem
Pracovní workshop na téma „Proč
obchodovat s Chile?“, který uspo−
řádala Regionální hospodářská ko−
mora Plzeňského kraje spolu s vel−
vyslanectvím Chile v Praze, agentu−
rou Czech Trade a Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR, se usku−
tečnil dnes v plzeňském Parkhotelu.
Součástí této velmi zajímavé akce
byla degustace vybraných chilských
specialit a vín.
Podle úvodního slova ředitelky
Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje Radky Trylčové
jsou vzájemné možnosti spolupráce
obou zemí velmi důležité a přínosné.
Zásluhou velvyslanectví Chile mají
podnikatelé Plzeňska tak jedineč−
nou příležitost načerpat potřebné
infor mace a pomoc pro případné
obchodní projekty.
„Je pro nás opravdu důležité do−
stat se do styku i s mimopražskými
podnikateli, proto jsme nyní v Plzni.
Česká republika je pro nás strate−
gickým partnerem a my se od něho
můžeme opravdu hodně naučit,“
uvedl ve svém vystoupení chilský

Na snímku zleva: Máximo Cattán, Radka Trylčová, předseda představenstva
RHKPK Pavel Karpíšek a Jorge Vidal

konzul Jorge Vidal. Chile patří mezi
20 zemí, které mají celosvětově nej−
vyšší zahraniční investice, když Chile
v tomto případě zaujímá 18. příčku.
Jak zdůraznil Máximo Cattán, ob−
chodní zástupce agentury Prochile,
možnosti vzájemné obchodní spolu−
práce tady rozhodně jsou, protože

Chile patří k jedné z nejvýkonnějších a
nejotevřenějších ekonomik v Latinské
Americe. Tomu také odpovídá sou−
časný růst HDP, který patří mezi první
země v rámci Jižní Ameriky.
Jak se obě strany na závěr do−
hodly, takové setkání by se mohlo na
podzim opakovat.

Studenti uspěli s počasím po celém světě
Plzeňská webová aplikace Ventusky,
která vizualizuje meteorologická data
z numerických modelů, uspěla na
soutěži Vodafone Nápad roku 2017.
Za aplikací stojí studenti doktorské−
ho studia Západočeské univerzity
v Plzni – David Prantl z fakulty
ekonomické a Martin Prantl z fakulty
aplikovaných věd, kteří aplikaci
vyvinuli spolu s Markem Mojzíkem.
Ze soutěže si odnesli stříbrnou me−
daili a zároveň mimořádnou cenu
za startup roku, která se uděluje pro−
jektům s největším potenciálem do
budoucna.
Porota ocenila především užiteč−
nost a zajímavé zpracování projektu
Ventusky. „Počasí na Zemi funguje
jako provázaný systém – například
hurikán v Atlantiku ovlivní i rozložení
tlakových útvarů v Evropě. Naše
aplikace umožňuje zajímavým způ−
sobem zobrazovat právě tuto prová−
zanost celého systému,“ vysvětluje
David Prantl, který na projektu spo−
lupracoval se svým bratrem Marti−
nem. Aplikace Ventusky, dostupná
na adrese www.ventusky.com, na

mapě světa zobrazí vývoj tlaku, vět−
ru, oblačnosti, srážek nebo teplot.
Kromě počasí dokáže sledovat také

výšky vln a v oblastech postižených
hurikány nebo tajfuny může pomoci
s přesnější předpovědí počasí.
Při zpracování aplikace využili
tvůrci své dlouholeté zkušenosti
v oboru. Martin Prantl se v doktor−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ském studiu na fakultě aplikova−
ných věd věnuje vizualizacím dat,
David Prantl z fakulty ekonomické již
před několika lety
založil v Plzni me−
teorologickou spo−
lečnost InMeteo,
která se zabývá
poskytováním
meteorologických
dat společnostem
v České republice.
„Do soutěže se
přihlásilo téměř
200 projektů a má−
me velkou radost,
že v silné konku−
renci uspěl právě
ten náš. Soutěž
nám pomohla na−
vázat nové kon−
takty a dostali
jsme také důležitou zpětnou vazbu
od zákazníků a potencionálních
klientů,“ dodává David Prantl.
O aplikaci Ventusky už projevily
zájem velké letecké nebo námořní
společnosti.
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Publikace o Josefu Skupovi
Brožuru nazvanou Josef Skupa –
Dnes a denně zázraky připravil
Odbor kultury Magistrátu města
Plzně ve spolupráci s Divadlem Alfa
a Muzeem loutek Plzeň, a to u pří−
ležitosti 125. výročí narození a 60.
výročí úmr tí
Josefa Skupy.
Dílo zachycu−
je životní drá−
hu význam−
ného umělce
i stopy, jež za−
nechal v Plzni.
„Publikace,
která byla vy−
dána v edici
Významné pl−
zeňské kulturní osobnosti, je
k dispozici návštěvníkům Muzea
loutek v rámci prohlídky výstavy
o Josefu Skupovi a v limitovaném
počtu i v informačním centru města
Plzně na náměstí Republiky,“ uvedla
vedoucí odboru kultury Květuše
Sokolová.
Josef Skupa se narodil 16. ledna
1892 ve Strakonicích. V jeho pěti
letech se rodina přestěhovala do
Plzně. V roce 1915 dokončil stu−
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dium na Uměleckoprůmyslové ško−
le v Praze. Poté se na krátký čas
stal středoškolským profesorem
kreslení (k jeho žákům patřil na−
příklad i Jiří Trnka), než byl odveden
a poslán na frontu. V roce 1916
byl převeden na práci v plzeň−
ské Škodovce a za−
čal spolupracovat
s městským
divadlem
a
později
s amatérským
Loutkovým di−
vadlem Feriálních
osad. Nejčastěji
vystupoval s tradiční
loutkou Kašpárka.
Na přelomu let 1919
a 1920 vytvořil řezbář
Karel Nosek podle jeho
návr hu loutku Spejbla, loutka
Hurvínka vznikla až v roce 1926.
V roce 1920 se Josef Skupa ože−
nil s Jiřinou Schwarzovou, která
od roku 1928 více než 30 let vodila
loutku Hurvínka. Josef Skupa se
od roku 1930 loutkovému divadlu
věnoval profesionálně. Zemřel v Pra−
ze v roce 1957.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Dotace
na oplocenky
lesních školek
Město požádá Plzeňský kraj o do−
taci na zřizování oplocenek les−
ních školek z fondu Podpora
ochrany lesa v Plzeňském kraji.
„O dotaci je možno žádat na vy−
budování oplocení nově založené
lesní kultury se stoprocentním
zastoupením melioračních a zpev−
ňujících dřevin,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Petr Náhlík.
O dotaci lze žádat do 31. března
2018. Žádosti jsou propláceny po
ukončení celého dotačního obdo−
bí. V případě překročení vyhraze−
ného limitu pro dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje mohou být do−
tace poměrně kráceny. Oplocení
musí vydržet minimálně sedm let.

Zahrada splněných
přání v Liticích
Rada města Plzně odsouhlasila
na žádost městského obvodu
Plzeň 6−Litice částku 180 520 ko−
run z Fondu životního prostředí
města Plzně na projekt Zahrada
splněných přání 56. mateřské
školy v Liticích.

„56. mateřská škola v Liticích
prošla celkovou rekonstrukcí.
Budova školy byla přistavěna
a došlo i k rozšíření plochy zahra−
dy školy. Projekt se týká založení
nového trávníku na ploše zahrady
školy, jeho údržby, vysazení tří ku−
sů sakury a umístění nového her−
ního prvku ve tvaru lodě,“ vysvět−
luje náměstek Petr Náhlík.
Další část projektu se zabývá
výsadbou dvou stromů v ulici
Řepná a dvou stromů v ulici
Klatovská. Celkové náklady na
projekt činí 280 520 Kč.
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Ručičky kraje představily svůj um
Jindy poklidné nádvoří Krajského
úřadu Plzeňského kraje dnes oživila
prezentace středních škol nazvaná
Ručičky kraje. Určená byla hlavně
rodičům a dětem se zájmem studo−
vat technické a přírodovědné obory
na středních školách. Svůj um
v oblasti technických oborů zde
představily střední školy zřizované
Plzeňským krajem.
Nádvoří zaplnilo 26 stánků jedno−
tlivých škol, které představily náplň
kroužků, které jednotlivé školy nabí−
zejí žákům středních nebo základ−
ních škol. Malí i velcí návštěvníci si
mohli vyzkoušet i některý technický
obor, který je zajímá. Cílem tradiční
akce je seznámit žáky i veřejnost
s technickými obory i se školami,
které je vyučují.
Akce je pořádána ve spolupráci se
Svazem průmyslu a dopravy ČR, nej−
silnějším zaměstnavatelským sva−
zem sdružujícím klíčové odvětvové
svazy a významné firmy v České

republice. Proto zde mělo své stánky
s prezentací i devět významných za−
městnavatelů, kteří nabízejí uplatnění
absolventům technických a přírodo−
vědných oborů v kraji.
Letošní ročník nově navštívili zá−
stupci delegace z Úřadu práce ve

Weidenu a Úřadu práce Plzeň, dále
z Řemeslnické komory Dolního
Bavorska a Horního Falcka a ze
Státní učňovské školy ve Wiesau.
Tato škola spolupracuje se Střed−
ním odborným učilištěm staveb −
ním v Plzni.

Městská zvonice v Dobřanech
je majetkem města
V obřadní síni města Dobřany byla
slavnostně podepsána smlouva me−
zi městem Dobřany a Koinonií Jan
Křtitel, jejímž obsahem je darování
zvonice na náměstí do majetku měs−
ta. Dokument zpečetili svými podpi−
sy starosta města Martin Sobotka
a Alvaro Grammatica ze Sdružení
křesťanů pro novou evangelizaci –
Koinonia Jan Křtitel.
Městu Dobřany se tak podařilo
dokončit dvouletý proces převodu
církevních budov v Dobřanech.
Kostel sv. Mikuláše, fara a zvonice
se nejprve staly majetkem Koinonie
Jan Křtitel, posledně jmenovaná ne−
movitost nyní přejde do rukou měs−
ta. Podpis smlouvy je určený na úte−
rý 6. června na dobřanské radnici.
Koinonia Jan Křtitel převzala po
odchodu předchozího faráře dočas−
nou duchovní správu nad dobřan−
skou farností. Spolupráce s městem
byla natolik úspěšná, že se díky bý−
valému biskupovi Františku Rad−
kovskému podařilo domluvit, že se
v Dobřanech Koinonia usadí natrva−
lo. Za tímto účelem jim darovala cír−
kev budovy na náměstí s tím, že
v budoucnu bude zvonice převede−
na do majetku města.

Po zapsání na katastr zadá město
projekt na nutné úpravy tak, aby se
věž mohla stát novou kulturní a tu−
ristickou atrakcí. Podle vyjádření
starosty Sobotky si tohoto daru

Město Dobřany se dlouhodobě
podílí na záchraně sakrálních pamá−
tek na svém území, nejvýznamnější
aktivitou byl výkup kostela sv. Víta,
jehož záchrana zatím vyšla na více
než 17 milionů Kč a další investice
lze očekávat. Letos například město
získalo dotaci na obnovu dvou ze

Smlouvu podepsali starosta města Martin Sobotka a Alvaro Grammatica ze
Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci – Koinonia Jan Křtitel.
Foto: Jakub Urbanec

město nesmírně váží a bude o věž
velmi dobře pečovat. Zajistí také,
aby se odtud pravidelně ozývalo
zvonění, což bylo podmínkou daru.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

čtyř barokních obrazů, které byly
součástí inventáře sv. Víta a jsou
kulturní památkou.
n n n
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.
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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. Spolupracovníky/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)

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

Pro výše uvedenou pozici platí:

• atraktivní ohodnocení

• činnost je velmi dobře vhodná pro ženy

• docházkové prémie

• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě
osvětlených zrcadel

• vánoční prémie

• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti

• přestávkovou místnost s kuchyňskou linkou

• pro tuto pozici není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových
kategorií jsou vítáni

• možnost částečného pracovního úvazku

• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink
Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
2. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
3. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti
při výrobě osvětlených zrcadel
4. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
5. Truhlář, příprava palet
6. Pracovník expedice.
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• příspěvek na stravování /dovoz obědů

• 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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Střípky
z Plzně
Na sociální služby
Plzeň uvolní
35,75 milionu korun

Aktualizovali seznamy domů a bytů
Seznamy určují předpokládané bu−
doucí nakládání s jednotlivými bu−
dovami, jde zejména o bytové i ne−
bytové domy. Nově je tak v domech
k prodeji či směně určeno 213 bytů
a 48 nebytových prostorů. Zhruba
93 bytů zbývá doprodat z jednotli−
vých vln prodejů. V případě, že by
došlo k prodeji všech bytů a domů
dle návrhu, zůstalo by ve vlastnictví
města Plzně přibližně 2602 bytů
(nejsou počítány byty v lokalitě
26

Sylván) a 444 nebytových prostorů.
„Uvedené počty je nutné brát orien−
tačně, neboť se jedná o takzvaný živý
materiál a počet se s ohledem na po−
kračující prodeje, směny a další na−
kládání s nemovitostmi průběžně
mění. Jednotlivé seznamy budou
zveřejněny na stránkách města, kde
se s nimi mohou občané seznámit,“
uvedl David Šlouf.
Navržené změny v jednotlivých se−
znamech jsou konzultovány a připo−

mínkovány s ostatními odbory
Magistrátu města Plzně, které s ne−
movitostmi nakládají. Zejména se
pak jedná o odbor evidence majetku,
odbor majetkový a odbor příjmů
z pohledávek a prodeje. Ke změnám
se také vyjadřují jednotlivé městské
obvody, konečný návrh je projednán
v Komisi bytové Rady města Plzně a
Komisi pro nakládání s majetkem
Rady města Plzně. Konečné slovo
má Zastupitelstvo města Plzně.

PRACOVNÍ NABÍDKY

Rada města Plzně schválila
vyhlášení dotačního programu
Kofinancování sociálních slu−
žeb pro rok 2018. Dotace po−
skytne město na zajištění pro−
vozu sociálních služeb na
svém území včetně souvi −
sejících fakultativních služeb,
jako je například doprava uži−
vatelů do organizací. Snahou
radnice je zachovat stávající
komplexní síť sociálních slu−
žeb. Předpokládaný objem pe−
něz pro tento program na rok
2017 je 35,75 milionu korun,
vloni činil 33,75 milionu ko−
run. „Je potřeba kvalitních so−
ciálních služeb, které respek−
tují a podporují plnohodnotný,
důstojný a svobodný život
těch, jimž jsou určeny. Snahou
sociálních služeb je umožnit li−
dem, kteří jsou v nepříznivé
sociální situaci z důvodů vě−
ku, zdravotního či sociálního
znevýhodnění, stát se či zůstat
rovnocenným členem společ−
nosti a využít jejích přiro −
zených zdrojů žít nezávisle
a v kontaktu s ostatními lid−
mi, tedy žít kvalitní a plnohod−
notný život,“ uvedla náměst−
kyně primátora pro oblast
školství a sociálních věcí Eva
Herinková.
Podle Aleny Hynkové, ve−
doucí magistrátního odboru
sociálních služeb, má město
Plzeň v regionu největší a nej−
komplexnější síť poskytovatelů
sociálních služeb. „Město ga−
rantuje dostupnost všech so−
ciálních služeb, které mu uklá−
dá zákon, a řadu aktivit a slu−
žeb nad zákonné vymezení.
Reaguje tak pružně na potřeby
svých občanů a síť služeb do−
plňuje dle jejich požadavků.
Základní vizí je udržet poten−
ciál této sítě a finančními pro−
středky podpořit její rozvoj,
dostupnost služeb, jejich kva−
litu a efektivitu,“ uvedla Alena
Hynková.
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