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„Dobrý hospodář peníze na investice vždycky najde,“
Novým náměstkem hejtmanky Pl−
zeňského kraje pro oblast ekono−
miky, investic a majetku se pro pří−
ští čtyři roky stal Pavel Karpíšek
(ODS). Protože resort, který do−
stal na starost, není právě jedno−
duchý, a dvojnásob to platí v dneš−
ní těžké době, požádali jsme pana
náměstka o následující rozhovor.
n Mít na starosti oblast financí,
to asi není nic záviděníhodného.
Zejména v dnešní době, kdy eko−
nomika bojuje doslova o své živo−
bytí. Jaký byl Váš start do letošní−
ho roku?
q Pro start nového roku bylo pro
Plzeňský kraj rozhodující schválení
rozpočtu na rok 2021. Některé kraje
se rozhodly jít do nového roku s roz−
počtovým provizoriem, což u nás ne−
bylo myslitelné. Bylo to náročné, ale
rozpočet jsme zvládli schválit ještě

v polovině prosince. Jeho
v kapsách občanů více
parametry byly perfektně
jejich peněz, ale zároveň
připraveny mou předchůd−
vzala část prostředků kraji.
Do nového roku jsme
kyní v pozici ekonomické
proto vstoupili s předpo−
náměstkyně – Marcelou
Krejsovou. V novém funkč−
kladem příjmů krajského
rozpočtu ve výši necelých
ním období krajského vede−
ní jsme se ale museli
4,9 miliardy korun. V minu−
hlavně ujistit o výši
lých letech, za časů
daňových výnosů
hojnosti, naštěstí Pl−
zeňský kraj hospo−
v měnící se legisla−
Mgr. Ing. Pavel Karpíšek
dařil příkladně, takže
tivě. To nebylo jed−
noduché, ale vše jsme nastavili tak, teď můžeme z dříve ušetřených fi−
aby bylo v novém roce dostatečně nancí použít 837 milionů. Navíc na
zajištěno financování všech organi− předfinancování projektů dotovaných
zací Plzeňského kraje, zůstaly zacho− z národních či evropských financí
vány potřebné dotační tituly a zbyly můžeme čerpat až 475 milionů ze
peníze také na klíčové investice.
sjednaného revolvingového úvěru.
Při sestavování rozpočtu jsme se n S čím vším musíte počítat,
navíc potýkali s pandemickou situací abyste ukočíroval krajskou kasu?
a zohlednili změnu daňového systé− q I když jsem se musel vyrovnat
mu v souvislosti se zrušením su− s nižšími daňovými příjmy, tak
perhrubé mzdy. Ta správně nechala v žádném případě nebyly poníženy

prostředky na zásadní investice.
Nejvyšší podíl na nich má rozestavě−
ný západní okruh města Plzně, dále
se jedná o energetická opatření na
budovách škol a další podpořené
projekty. V návrhu rozpočtu je pláno−
váno na investice celkem téměř
3,3 miliardy korun. Určitý nedostatek
příjmů se může projevit v investicích
do silniční sítě (cca 300–400 milio−
nů), který ale doufejme nahradí slíbe−
ná dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Letošní rok také nebu−
de nejhojnější v oblasti investic do
krajského majetku. Na druhou stranu
ale bude zřejmě ještě možné, a to
na základě definitivních výsledků
loňského hospodaření kraje, posílit
letošní rozpočet i dalšími 180 miliony
korun, které chceme nasměrovat
zejména do oblasti dopravy a rozvoje
jednotlivých částí kraje.
... pokračování na straně 3
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říká náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek

“Vakcína proti covid-19 je bezpečná a povedená,”
říká primářka infekční kliniky z Plzně
Lékařka Jana Váchalová je pri−
mářkou Kliniky infekčních nemo−
cí a cestovní medicíny Fakultní
nemocnice Plzeň. Právě na tuto
kliniku se dostávají od jara loň−
ského roku závažné případy ne−
moci covid−19, a právě tým léka−
řů, sester a dalšího personálu se
pod jejím vedením snaží už více
než rok fyzicky i psychicky ná−
ročnou situaci zvládnout. Jak se
dívá na možnost očkování i jak
složitý je samotný proces, pro−
zradí následující rozhovor.
n V rámci očkování přicházejí jako
první na řadu nejstarší občané nad
80 let. Jak důležité je pro ně očko−
vání?
q Senioři jsou nejvíce ohroženou
skupinou. Ukazuje nám to i zkuše−
nost z naší infekční kliniky, kde
v podstatě s covidem bojujeme
už od jara loňského roku. Staří
lidé jsou opravdu ohroženi nej −
těžším průběhem a často bohužel
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na onemocnění doplatí i životem.
Podle mého názoru je proto navr−
žená strategie očkování v České
republice v pořádku, očkování mů−
že seniory zachránit. Tím, že se
sníží počet covid pozitivních pa −
cientů, kteří potřebují hospitalizaci,
pomůže to odlehčit nemocnicím,

které jsou v současné době velmi
přetížené.
n Jak složitý je proces očkování?
q Samotná vakcinace je otázkou
pár minut, jde to poměrně rychle.
U skupiny starších občanů může být
vše o trochu pomalejší, ale jsme na
to připraveni. Máme připravený
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personál, který seniorovi pomůže.
Spíše apelujeme na správnou
obser vaci po očkování. To zname−
ná, že opravdu dbáme na to, aby byl
pacient po dobu půl hodiny po
očkování pečlivě hlídán a pozoro−
ván, aby se nic nestalo.
n Co by mělo přesvědčit seniora,
který ještě například s očkováním
váhá a není rozhodnut?
q Většina seniorů žila v době, kdy
se vyskytovala velmi nebezpečná
infekční onemocnění, která zabíjela.
Příkladem mohou být pravé nešto−
vice. Všichni víme, že očkováním se
podařilo toto onemocnění zcela
vymýtit. Proto si myslím, že právě
senioři by s vakcinací a vůbec s pře−
svědčením nechat se očkovat ne−
měli mít problém. Vakcína je oprav−
du bezpečná, podle mého názoru
velmi povedená, na podobné bázi
jsme si přáli mít vakcínu již dlouhou
dobu. Nyní je k dispozici, z čehož
máme opravdu velkou radost.
Věříme, že to pomůže.
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„Dobrý hospodář peníze na investice vždycky najde,“
s

říká náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek
... dokončení ze strany 1
A samozřejmě máme i dlouhodo− i vámi zmíněný les. Máme dokonce
Vzhledem k nejistotě dalšího prů−
bější výhled. Začali jsme s projek− i svůj krajský rybník. Ale určitě i dal−
běhu pandemické krize a s tím spo−
tem kompletní rekonstrukce a do− ší druhy nemovitostí. Je jich zkrátka
jených dopadů na daňové příjmy
stavby Rokycanské nemocnice opravdu hodně.
obcí a krajů musíme vývoj ekono−
a pokračujeme v projektování nové n Jak se dá starat v krajském mě−
mické situace ale neustále velmi
budovy Západočeské galerie v loka− řítku o takové majetky?
bedlivě sledovat a být připraveni
litě U Zvonu. A k tomu samozřejmě q Určitě máte na mysli to, že
rychle reagovat na případné výpad−
máme řadu menších investičních objem krajského majetku je obrov−
ky příjmů. Situaci může krátkodobě
ský a je rozptýlen skutečně po ce−
akcí, které postupně připravujeme.
vyřešit dojednaný revolvingový úvěr,
n Váš odbor má na starosti také lém kraji. Ano, je to náročná čin−
ale zejména máme ještě v rezervě
majetek kraje. Kromě nemovitostí, nost, ale péče o krajský majetek je
dříve uspořené finanční prostředky,
např. budov – vlastní kraj také po− zajištěna prostřednictvím jednotli−
Se znakem obce v kanceláři
uložené v Rezervním fondu. V dal−
zemky, lesy, na co jsme ještě za− vých příspěvkových organizací,
ve Vejprnicich
ších letech budeme samozřejmě
pomněli?
které ho spravují přímo v místě,
chtít využít i slibované finanční pro− n Které investiční akce nás čekají q Rozmanitost krajského nemovi− kde se nachází. Jedná se přede−
středky Evropské unie na obnovu v nejbližších měsících, případně tého majetku je značná. A to i ve vším o zajišťování potřebné každo−
ekonomik zasažených koronaviro− letech?
denní péče o tyto ne−
vou pandemií.
movitosti. Vedle toho
q V letošním roce do−
n Téměř všichni si stěžují na sku− končíme a předáme do
na centrální úrovni za−
tečnost, že není na investice. Jak užívání několik důleži−
jišťujeme například po−
je na tom Plzeňský kraj, co si bu− tých investičních akcí.
jištění krajského majet−
deme moci dovolit, co můžeme od− Pro potřeby Konzer −
ku jako celku, což díky
dálit a o čem se už nyní ví, že zřej− vatoře Plzeň například
velkému objemu toho−
mě budeme muset oželet?
to majetku zajistí mimo
dokončíme rekonst−
q Ono je jednoduché říkat, že není rukci objektu Tylova
jiné i nižší pojistné.
na investice a že kdyby bylo, tak 15. Investujeme ve
n Někdo by mohl uva−
všechno postavíme a opravíme. všech částech kraje,
žovat o tom, jestli není
Dobrý hospodář i v dnešní ekono− což potvrzuje i to, že
lepší prodej, který by
micky nelehké době finanční pro− v Tachově dáme letos
nahradil pronájem?
středky na investice najde. A Plzeň− do provozu dvoupod−
q Zde platí, že téměř
ský kraj dělá vše pro to, aby tím lažní tělocvičnu v areá−
veškerý nemovitý ma−
dobrým hospodářem byl. Jde totiž lu místního gymnázia.
jetek kraje je využíván
o to, abychom do
prostřednictvím jednot−
S ředitelkou Irenou Bukačovou
majetku kraje inves−
livých krajských orga−
v perle baroka – Mariánské Týnici
tovali účelně a s co
nizací k plnění veřejné−
největším dopadem
vztahu k budovám, kte− ho účelu, ke kterému byly zřízeny.
na kvalitu života ob−
ré zmiňujete. Jejich vy− Jedná se například o školy, zdravot−
čanů. Je nutné vždy
užití je opravdu široké. nická zařízení, domovy sociální
pečlivě zvážit nejen
Kraj vlastní a spravuje péče, dětské domovy, muzea či ga−
výši vstupních nákla−
školské budovy, budo− lerie. O možném pronájmu nemo−
dů, ale i náklady na
vy sloužící ke zdravot− vitostí kraje lze proto hovořit jen ve
budoucí provoz no−
ním účelům, k účelům vztahu k malému množství majetku.
vého nebo rekonst−
poskytování sociálních Navíc se aktuálně jedná především
ruovaného díla. Sna−
služeb i k účelům slou− o pozemky využívané k zeměděl−
žíme se co nejvíce
žícím kulturním potře− ským činnostem, například polnosti
zapojit i možné ná−
bám. Specifickým dru− v okolí Horšovského Týna. I zde
rodní a unijní dotační
hem majetku jsou i ne− však dochází k dalšímu využití toho−
programy, protože
bytové budovy sloužící to majetku pro účely kraje, protože
kombinací finančních
pro potřeby správce je zde přímo u pachtýře zajištěn
Projizdka na kole krásným Plzeňským krajem
prostředků kraje a do−
pozemních komunika− praktický výcvik studentů v oboru
tačních zdrojů se často dostáváme Pokračujeme také v rekonstrukci cí. Kromě budov a pozemků pod ni− zemědělství.
na velmi efektivní investování.
Pokud ale kraj vyhodnotí, že vlast−
oddělení léčebny dlouhodobě ne− mi kraj vlastní i další druhy pozem−
Vedle toho platí, že Plzeňský kraj mocných ve Stodské nemocnici, ků. Zejména se jedná o pozemky sil− nictví konkrétní nemovité věci už pro
provozuje řadu zařízení z oblasti kde letos bude zprovozněno západní niční, které se nacházejí pod po− něj opravdu nemá smysl a nelze
zdravotnictví, sociální sféry, kultury křídlo a do jara příštího roku i vý− zemními komunikacemi II. a III. třídy. předpokládat ani jeho budoucí vy−
či školství, kde je pro nás klíčové, že chodní křídlo. V nejbližší době nás Těch je velké množství. Dále se jed− užití, pak tento konkrétní majetek
občané kraje budou nové a re− čeká výstavba atletického tunelu ná o pozemky zemědělské, zejména nabízíme k prodeji. Každý rok se ně−
konstruované objekty využívat a bu− na pozemcích mezi naším areálem pozemky po bývalých školních stat− jaký takový majetek najde a jeho
dou s jejich provozem spokojeni. SOU elektrotechnického v Plzni na cích, dnes využívané především pro prodeje se průběžně realizují. V cel−
A na takové investice prostředky Vejprnické ulici a Atletickým stadio− potřeby praktické školní výuky. kovém objemu krajského majetku
vždy najdeme.
V majetku kraje určitě najdeme jde ale o velmi malé záležitosti.
nem města Plzně.
Plzeňský rozhled 3/2021
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Plzeň má strategii
na ochranu měkkých cílů
Zastupitelé města Plzně schválili
strategický dokument, který se tý−
ká zajišťování ochrany měkkých
cílů na území města do roku 2023.
K dispozici je na webu Bezpečná
Plzeň v sekci Strategické dokumenty.
Jeho cílem je komplexně zpraco−
vat ochranu měkkých cílů na území
města Plzně, navrhnout technická
a organizační opatření, řeší ale na−
příklad i komunikaci zásad ochrany
měkkých cílů směrem k veřejnosti.
Důvodem vzniku dokumentu je v ce−
losvětovém měřítku rostoucí počet
incidentů mířených na měkké cíle, te−
dy na místa různých kulturních, vol−
nočasových i jiných akcí či například
na obchodní centra, nádraží a další
lokality s velkou koncentrací osob.
Při jeho tvorbě byla navázána spolu−
práce se zástupci složek integrova−
ného záchranného systému i se zá−
stupci provozovatelů měkkých cílů
a město Plzeň chce i nadále posky−
tovat komunikační platformu pro
všechny dotčené složky.
„Bezpečnostní situace není stabil−
ní a přibývá incidentů motivovaných
například extremistickými postoji.
S nižší intenzitou je možné pozoro−
vat podobný trend také u nás. České
republice se teroristické útoky pro−
zatím vyhýbaly, avšak s rasistickými
či extremisticky motivovanými bez−
pečnostními incidenty se již bylo
možné setkat. Důsledkem je fakt,
že již v minulosti došlo k několika
mírnějším incidentům také na území

statutárního města Plzně, a to napří−
klad na úrovni výhrůžek,“ uvedl rad−
ní města Plzně Martin Zrzavecký.
Dokument se tak zaměřuje zej−
ména na to, jak ochránit místa
s vysokou koncentrací osob a níz−
kou mírou zabezpečení. Jeho jedi−
nečnost spočívá především v záj−
mu města navázat úspěšnou spo−
lupráci i se soukromými subjekty,
které měkké cíle provozují či pořá−
dají hromadné akce. „Vzhle dem
k citlivé povaze zpracovávaných
dat je dokument v některých svých
částech neveřejný. To se týká pře−
devším návrhové části a dále
jednotlivých příloh, kde je praco−
váno s citlivými daty, konkrétními
opatřeními, a které zůstávají po čas
trvání projektu ‚živé‘, tzn. budou se
do nich doplňovat data na základě
budoucí činnosti pracovních sku−
pin,“ dodal Martin Zrzavecký.
Součástí této vize nejsou jen
technická či režimová opatření zvy−
šující bezpečnost budov, veřejných
prostranství a kulturních, sportov−
ních či jiných veřejných akcí, ale
také zvyšování povědomí veřejnosti
o správném postupu při možné
mimořádné či krizové situaci.
Dokument je k dispozici na:
https://www.bezpecnaplzen.eu/be
zpecna−plzen−1/strategicke−doku−
menty/dokumenty/strategie−zajis−
tovani−ochrany−mekkych−cilu−pro−
obdobi−2018−2023.aspx

Na sociální služby vyšší dotace
Zastupitelé Plzeňského kraje schvá−
lili rozdělení 947 milionů korun na
sociální služby pro letošní rok. Ve
srovnání s rokem 2020 došlo k na−
výšení částky pro žadatele o dotace
v sociálních službách o 90 mil. Kč.
Pro rok 2021 podalo žádost o do−
taci na sociální služby celkem
105 organizací pro poskytování 236
sociálních služeb.
„V letošním roce rozdělíme mezi ža−
datele o dotaci na poskytování sociál−
ních služeb o zhruba 90 milionů korun
více než v loňském roce, což je velmi
dobrá zpráva v kontextu s tím, že v so−
ciálních službách současně dochází
k navýšení mezd o 10 % pro pracovní−
4
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ky přímé obslužné péče. O tomto na−
výšení, které poskytovatelé musí za−
městnancům sociálních služeb vypla−
tit, jednáme s ministerstvem a paní
ministryně Maláčová přislíbila dorov−
nání navýšených mezd během roku,“
uvedl náměstek hejtmanky pro oblast
sociálních služeb Rudolf Špoták.
Plzeňský kraj potřebuje na pokrytí
mezd, platů a odměn pracovníků
v sociálních službách celkem 1 mld.
13 mil. Kč. Dotace MPSV v součas−
né době činí 979 mil. Kč, přičemž
z této částky je 32 mil. Kč alokováno
na reformu psychiatrické péče.
Pro sociální služby tak zbývá částka
947 mil. Kč.
Plzeňský rozhled 3/2021

Mráz a vzduchová tepelná èerpadla
Vzduchové tepelné čer−
padlo získává energii ze
vzduchu. Díky této získa−
né energii dodává teplý
vzduch přímo do vytápě−
ného prostoru, nebo do
radiátorů či podlahového
topení. Metoda dodávání
tepla do radiátorù èi po−
dlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje
kotle plynové i kotle na pevná
paliva. Zastavme se u této va−
rianty získávání energie, abychom
si vysvìtlili systém fungování
vzduchového èerpadla a jeho výho−
dy. Málokdo si umí pøedstavit, že
i pøi extrémních mrazech −20 OC te−
pelné èerpadlo topí, a proto stále
ještì pøežívají klasické zpùsoby
vytápìní.
Princip vzduchového te−
pelného èerpadla je velmi
jednoduchý, bezpeèný a spo−
lehlivý. Teplonosná látka (tzv.
chladivo) odebírá teplo ze
vzduchu i pøi vysokém mrazu.
Chladivo má schopnost vy−
paøovat se i pøi velmi nízkých
teplotách. Díky procesu vypa−
øování se odebírá okolnímu
prostøedí teplo.
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Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují vo−
dou z otopného systé−
mu a kondenzují. Tímto
se teplo získané při
vypařování předá do
otopného systému. Bì−
hem kondenzace chla−
diva se teplo uvolòuje
a ve výmìníku tepelné−
ho èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vo−
dy v otopném systému.
Letošní zima potvrdila, že te−
pelné čerpadlo systému vzduch –
voda pracuje i při velkých mrazech.
Samozřejmě efektivita různých te−
pelných čerpadel a rozsah, do jaké
teploty vytápí, jsou rozdílná. Rádi
vám doporučíme značku a model,
který nejlépe odpo−
vídá vašim podmín−
kám a vašim poža−
davkům na vytá−
pění, ohřev teplé
vody nebo bazénu.
Nemusíte se obávat
ani hlučnosti kvalit−
ních tepelných čer−
padel. Navíc, pokud
je zapotřebí zařízení
s extremně tichým

provozem, máme
k dispozici novou
řadu od společnosti
Viessmann, která je
vhodná pro hustou
zástavbu, řadové do−
my a další místa, kde
tepelné čerpadlo ne−
ní vůbec slyšet.
Podobný princip
založený na výparu
a kondenzaci platí
i pro zemní tepelná
èerpadla (energii zí−
skáváme z vrtù èi zemního kolekto−
ru), nebo pro systém voda – voda
(využíváme energii ve vodì). Pøesto,
že se zdá využití vody jako nej−
vhodnìjší zdroj energie, je z více
dùvodù možno použít tuto technolo−
gii jen zøídka. Blíže rádi vysvìtlíme.
Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do zem−
ního primárního okruhu tepelného
èerpadla (což mùže být vrt nebo
zemní kolektor), doporuèujeme
vám vynikající tepelná èerpadla
znaèky NIBE. Toto øešení je více
využíváno v horských, klimaticky
drsnìjších podmínkách než v mís−
tech s mírnìjším klimatem.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì−
hání kolem stávajícího kotle. Vy−
zkoušejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!
INFORMUJTE SE
O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH !!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, rádi bychom
koupili byt v družstevním
vlastnictví s výhledem
převodu do OV do 2 mě−
síců. Anuita splacena,
bezdlužnost, prodávající
je člen družstva s odpo−
vídajícím podílem. Nic −
méně dům je dělen: 49%
družstevníci, 51% město.
Ráda bych se zeptala, co
za problém by mohlo
vyvstat při takovémto po−
měru dělení. Předem dě−
kuji za odpověď.
Dobrý den, základní právní
poučka zní, že ve spolu −
vlastnictví se skrývá ďábel.
Tím Vás nechci strašit, jen
poukázat na to, že výkon vlast−
nického práva více osob na
jedné věci může působit potí−
že. Ve Vašem případě je nutné
posoudit, zdali se budou do
osobního vlastnictví převádět
všechny družstevní byty, ne−
bo byty jen těch, kteří o to
projeví zájem. V tomto dru−
hém případě nastane situace,
kdy po čtvr tém převedeném
bytě musí ze zákona vznik−
nout společenství vlastníků
jednotek, tedy třetí subjekt
nadaný určitými právy a po−
vinnostmi k domu. V zásadě
spolu mohou bez problému
všichni vycházet do okamži−
ku, kdy dojde například k ha−
várii vody, střechy atp. a bude
nutné vynaložit vyšší výdaje
nad rámec fondu oprav.
Spoluvlastníci se podílejí soli−
dárně a bude nutné zejména
majoritního vlastníka – obec
donutit vynaložit prostředky,
jistě nad rámec rozpočtu
obce, na tyto opravy.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Plzeňská #COPATUTOJE
už vynesla statisíce
Téměř 600 tisíc korun na péči
o onkologické pacienty vynesl do−
sud společný projekt města Plzně
a plzeňské značky Horsefeathers.
Ta uvedla loni na podzim na trh
reedici kolekce oblečení HORSE−
FEATHERS#COPATUTOJE.
A právě část z prodeje nových
produktů nyní získá Onkologická
a radioterapeutická klinika Fakult−
ní nemocnice Plzeň. Šek na částku
592 588 korun předali v úterý
2. února primátor Plzně Mar tin
Baxa a spolumajitel značky Hor −
sefeathers Pavel Kubíček do rukou
ředitele Fakultní nemocnice Plzeň

Václava Šimánka a přednosty klini−
ky Jindřicha Fínka.
„Cílem naší spolupráce se znač−
kou Horsefeathers bylo podnítit
Plzeňany k tomu, aby stejně jako
v roce 2015 vyjádřili svou náklon−
nost k Plzni. Prodej pořád pokraču−
je, přičemž my nyní předáváme prv−
ní část výtěžku, který je úžasný
i vzhledem k tomu, že na prodeje
má velký vliv uzavření obchodů.
Plzeňáci ukázali, že chtějí podpořit
dobrou věc. A podporovat ji mohou
i nadále,“ řekl primátor Martin Baxa.
Tento ikonický produkt vzešel ze
spolupráce značky Horsefeathers

a Plzně, jež tehdy nesla titul Evropské
hlavní město kultury 2015.
„Chtěl bych poděkovat všem za
obrovskou podporu celého projektu
#COPATUTOJE. Díky vám se podaři−
lo vybrat neuvěřitelnou částku dosa−
hující takřka 600 tisíc korun. Přes
všechny komplikace a překážky, které
našemu projektu klade do cesty
dnešní nevyzpytatelná doba, se jedná
o výsledek, který nám dává chuť
v tomto projektu pokračovat i v celém
roce 2021. I po pěti letech se zase
staly kšiltovky hitem celé kolekce
#COPATUTOJE,“ přiblížil spolumajitel
značky Horsefeathers Pavel Kubíček.

Prevenci kriminality podpoří
7,6 milionu

Plzeň každoročně poskytuje
z Odboru bezpečnosti, pre−
vence kriminality a krizové−
ho řízení Magistrátu města
Plzně provozní transfery organiza−
cím, jejichž činnost je zaměřena
na projekty v oblasti prevence kri−
minality a protidrogové prevence.
„V letošním roce poskytneme
provozní transfery v celkové výši
7,614 milionu korun devíti organiza−
cím, a to Spolku Ulice Plzeň, PONIT
14, Středisku křesťanské pomoci,
Centru protidrogové prevence a te−
rapie, Salesiánskému středisku

mládeže – dům dětí a mládeže
Plzeň, Společnosti Tady a Teď, o. p.
s., Salesiánskému hnutí mládeže –
Klub Plzeň, Pontonu – občanskému
sdružení a Člověku v Tísni o. p. s.,“
uvedl radní pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
V podpořených projektech jsou
programy zaměřené na terénní pro−
gramy zaměřující se na osoby závislé
na nelegálních látkách, ale i na děti

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a mladé lidi, Terapeutická ko−
munita Vršíček, která přijímá
do léčby osoby závislé na ná−
vykových látkách, podpora
směřuje také pro děti, které nemají
svůj volný čas nikterak organizovaný,
případně jsou v organizaci svého vol−
ného času finančně, sociálně či vý−
chovně znevýhodněné, těm nabízí
zázemí například Klub Balón. Pod−
poru od města získala také organiza−
ce Člověk v tísni, a to na probační
programy Na cestě k odpovědnosti
pro mladistvé i dospělé, ale také na
poradenství obětem trestné činnosti.
Plzeňský rozhled 3/2021

340 000 Kč
2

Lesní pozemky (23 718 m ), Zvotoky,
okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním
území Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní
pozemky o výměrách 9333, 966, 8355, 5064 m2,
celkem 23 718 m2.
Doporučuji osobní prohlídku.
& 734 319 302

2 500 000 Kč
2

St. pozemek (5 809 m ), Ústaleč, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5 809 m2 na okraji
zástavby rodinných domů v obci Ústaleč 20 km od centra Klatov
a 13 km od centra Sušice. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkovské.
IS na pozemku: elektřina 230/400V u pozemku, vlastní studna na po−
zemku. K pozemku vede zpevněná přístupová obecní komunikace.
V místě běžná občanská vybavenost, dostupnost do centra Sušice do
15ti minut. Pozemek se nachází na velmi klidném místě s krásným
výhledem. Vhodné pro milovníky koní, přírod či chovu domácích zví−
řat. Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá investice. Na nemovi−
tost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdarma pomů−
žeme. Vřele tuto nemovitost doporučujeme. & 734 319 301

G

Nabízíme k prodeji podezděnou dřevěnou chatu o zastavěné
ploše 16 m2 na vlastním pozemku o velikosti 386 m2 v rekre−
ační oblasti Rozhrání nedaleko centra Klatovy. Chata je dvou−
podlažní a dispozičně řešena jako 2+kk. V 1.NP se nachází
pokoj s prostorem k vybudování kuchyňské linky, chemické
WC a verandička. V 2. NP se nachází ložnice. IS: el. 230/400V,
voda ze sezónního obecního vodovodu + vlastní kopaná stud−
na. Součástí prodeje je podíl na zpevněné přístupové cestě,
která vede až k chatě. Krásná, klidná lokalita s výbornou do−
stupností z centra Klatov. Doporučujeme. & 734 319 301

4 000 000 Kč
2

Chata 2+kk/B ( 394 m2), ul. K Višňovce,
Holýšov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk
v Holýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojící
na vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se nachází
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balkonem
a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodovod, el.
230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché WC.
V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky. Chata se
nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti je možno
financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. Doporučujeme
& 734 319 301

E

4 550 000 Kč
2

1 899 000 Kč

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2 o zasta−
věné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Domažlice. Nemovitost
o dvou nadzemních podlažích má dispozici 5+2 a je částeč−
ně podsklepena. IS: voda: obecní vodovod, obecní kanaliza−
ce, el. 220/380V, plynofikace v komunikaci u objektu, vytá−
pění: ústřední tuhá paliva. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

8 476 000 Kč

4+kk (40 m + 39 m ), ul. Živnostenská,
Plzeň−Doubravka

3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské
Lázně

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku v Mariánských
Lázních, v ulici Jiráskova. Jedná se o pozemek vedený jako zahrada o výměře
558 m2 nacházející se ve vilové rezidenční čtvrti Mariánských Lázní v památkové
zóně. Nachází se v klidném místě přitom nedaleko centra a bezprostředně u lázeň−
ských parků. IS. – veškeré sítě na hranici pozemku. Na pozemku je dle ÚP možné
stavět rodinný dům. Součástí kupní ceny je stavební dokumentace (1.NP – 3 gará−
že, technická část, hostinský pokoj, koupelna, výtah. 2NP – obytná část, terasa,
výtah. 3NP – terasa jacuzzi, sauna, odpočinková místnost, výtah) a platné stavební
povolení. Přístup až k pozemku po asfaltové komunikaci. Vynikající dostupnost
občanské vybavenosti. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám
rádi a zdarma pomůžeme. Doporučujeme vidět.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni Doubravce v Živnostenské
ulici, avšak na přání majitele prodávané společně. První byt je kompletně zrekonstru−
ovaný o dispozici 2+kk a podlahové ploše 40 m2, druhý byt je v původním ale velmi
hezkém udržovaném stavu o dispozici 1+1 a podlahové ploše 39 m2. Byty se na−
cházejí ve zvýšeném přízemí cihlového domu a jsou kompletně vybaveny. Byt mají
plastová okna, plovoucí podlahy. V bytě možnost připojení internetu. Topení ústřední
dálkové, ohřev teplé vody karma, resp. bojler. Oba byty jsou nyní pronajaty solven−
tním nájemcům s měsíčním ziskem 14.000,−Kč. Okolí nabízí možnost vycházek do
přírody podél břehu řeky Úslavy. Velmi zajímavá nabídka bydlení či investici v blíz−
kosti centra města. Doporučujeme!
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86 m2, který
se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad kolonádou
v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt 3+kk se skládá
ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které lze propojit, nebo ne−
chat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o ploše 57m2 a byt 1+kk
o ploše 29 m2. Majitel však tyto byty chce prodat jako celek.
Cihlový dům je situován v samém lázeňském centru Mariánských
Lázní. Koupi bytu je možno financovat hypotéčním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. Velmi zajímavá nabídka k prodeji,
vřele doporučujeme osobní prohlídku.
& 734 319 301

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
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RD 5+2 (233 m2), Milavče

Stavební pozemek (558 m ), ul. Jiráskova,
Mariánské Lázně, okr. Cheb

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

Plzeňský rozhled 3/2021

999 000 Kč

799 000 Kč

Chata 2+kk (400 m2), Rozhrání, Klatovy

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

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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Střípky
z Plzně
Akční plány
v sociální oblasti
Zastupitelé města schválili
strategické dokumenty zpraco−
vané Odborem sociálních slu−
žeb Magistrátu města Plzně.
Každé dva roky jsou tyto roz−
vojové akční plány, nejdůle−
žitější strategické programy
aktualizovány, nyní na roky
2021 a 2022 v sociální oblasti
města Plzně. Ty určují směr na−
šich dalších aktivit.
„Akční plány byly přijaty pro
čtyři cílové skupiny obyvatel –
seniory, zdravotně postižené,
cizince a národnostní menšiny,
rovněž pro širokou oblast rodin
s dětmi a osob sociálně vylou−
čených či ohrožených sociál−
ním vyloučením. I když tato do−
ba přináší nepředvídatelné, zá−
roveň však nezbytné finanční
náklady a města jsou nucena
provádět redukci ve všech
oblastech, jsem přesvědčena,
že opatření schválená ve zmí−
něných dokumentech přinesou
navzdory nelehkým časům vý−
znamné zkvalitnění a rozvoj slu−
žeb pro širokou plzeňskou ve−
řejnost,“ vysvětlila náměstkyně
primátora pro oblast kultury,
památkové péče a sociálních
věcí Eliška Bartáková.
„Ačkoliv se postupem let
město od střednědobého ko−
munitního plánu odklonilo
k efektivnějšímu a strategič−
tějšímu modelu dvouletých
akčních plánů, pracovní skupi−
ny, vzniklé v rámci projektu
Komunitní plánování sociálních
služeb v Plzni v roce 2005, mají
klíčovou pozici v procesu vzni−
ku strategických dokumentů,
vyhodnocování uplynulého ob−
dobí a určování budoucí po−
doby služeb v Plzni. Společně
se studiemi, mapujícími po−
třeby občanů města, mají pra−
covní týmy, složené ze zástup−
ců města a odborné i laické ve−
řejnosti, nezastupitelnou roli
pro naši činnost,“ přiblížila ve−
doucí magistrátního odboru so−
ciálních služeb Alena Hynková.
8

Miliony na rekonstrukce sportovišť
Město Plzeň rozdělí mezi 22 spor−
tovních organizací 9,5 milionu ko−
run, které jsou určeny na rekon−
strukce, opravy, výstavby sportov−
ních zařízení, areálů a související
infrastruktury.
„Odbor sportu, Smart Cities a pod−
pory podnikání Magistrátu města
Plzně na podzim minulého roku vyhlá−
sil dotační program s názvem
Rekonstrukce, oprava a výstavba
sportovních zařízení, areálů a souvise−
jící infrastruktury na území města

Plzně. Zájem byl veliký, sešlo se 45
žádostí,“ uvedl náměstek primátora
města Plzně pro správu a řízení majet−
kových účastí města Plzně v obchod−
ních korporacích a pro oblast sportu
a cestovního ruchu Roman Zarzycký.
Žádosti posoudila sedmičlenná
hodnotící komise a doporučila přidě−
lit dotaci 22 žadatelům v celkové výši
9 499 631korun, návrh schválili pl−
zeňští zastupitelé.
Přidělené dotace se pohybují
v rozmezí od 50 tisíc do 750 tisíc ko−
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run a podmínkou jejich poskytnutí je
finanční spoluúčast žadatele v rozsa−
hu minimálně 15 procent poskytnuté
dotace. Další podmínka je u dvou
úspěšných žadatelů: Tělocvičné jed−
noty Sokol Plzeň – Doubravka
a Tělovýchovné jednoty Plzeň –
Litice. Tyto dvě organizace dostanou
dotaci ve výši 750 tisíc korun pouze
za splnění podmínky, že obdrží dota−
ci také od Národní sportovní agentu−
ry v rámci dotační výzvy Regionální
sportovní infrastruktura 2020–2024.
Plzeňský rozhled 3/2021

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2021/2022:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

SLEDUJTE

Obce významně pomáhají
ochráncům přírody
I přes stále trvající pandemická
opatření je činnost rokycanských
ochránců přírody velice pestrá
a mnohostranná. Od ekologické vý−
chovy přes výchovu mladé genera−
ce až po praktické aktivity v přírodě
či záchranu volně žijících živočichů.
Toto si uvědomuje nejen široká ve−
řejnost, ale i celá řada městských
a obecních úřadů, které se snaží
ochráncům přírody pomáhat.
Každoročně se na obecní a měst−
ské úřady ochránci přírody obracejí
s dopisem o finanční pomoc a ani le−
tošní rok nebyl výjimkou. V nedávné
době odešel dopis s žádostí o podpo−
ru na všechny obce, městyse či měs−
ta Berounska, Hořovicka a Roky−
canska, tedy místa, kde rokycanští
ochránci přírody zajišťují pomoc vol−
ně žijícím živočichům, kteří se dosta−
nou do nesnází. Vzhledem k ekono−
mické situaci, která v současné době
není ani pro obce či města nijak pří−
znivá, nejde jen o získání finančních
prostředků pro činnost ochránců pří−
rody, ale především o informování ve−
řejnosti o našich aktivitách. Ty však
museli také omezit a v této době se
zabývají především záchranou volně
žijících živočichů. A nutno podot−
knout, že je jich i v této době poměrně
dost. Na vině je nejen nepříznivé po−
časí, ale i skutečnost, že se lidé, více
než kdy jindy, dostanou do přírody.

„Ohlédneme−li se za loňským ro−
kem, musíme konstatovat, že se po−
čet těch, kteří pomáhají, pozvolna zvy−
šuje, za což jsme pochopitelně rádi.
Zároveň to svědčí i o kvalitně odvá−
děné práci rokycanských ochránců
přírody. Rádi bychom tedy poděkovali
všem, kteří menší či větší částkou při−
spěli na naši celospolečensky pro−
spěšnou činnost,“ sdělil Pavel MOU−
LIS, předseda ZO ČSOP Rokycany.
Zvláštní poděkování zaslouží Obec
Hlohovice, která každoročně půjčuje
ochráncům přírody svůj areál k usku−
tečnění dětského přírodovědného
soustředění, byť se v loňském roce
neuskutečnilo. Zanedbatelný není ani
podíl individuálních dárců.
„Existují i další formy podpory naší
činnosti. Na provoz, údržbu a fungo−
vání organizace je kromě finančních
prostředků zapotřebí i celá řada důle−
žitých materiálů, vybavení, krmiv atd.
I zde je tedy možnost nějakým způ−
sobem pomoci. Zájem máme přede−
vším o krmivo pro nejrůznější druhy
chovaných či volně žijících živoči−
chů, občerstvení či drobné dárky pro
účastníky našich akcí či materiálů
pro neustálé vylepšování areálu (ná−
těrové hmoty, hřebíky, šrouby …).
Možností v této oblasti je však zcela
jistě mnohem více a záleží jenom na
každém, jakou formu aktivní pomoci
si vybere,” dodal Moulis.

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.
Plzeňský rozhled 3/2021
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Další masakr u Velkého Boru.
Adaptační
opatření k ochraně
přírody
Dotace bude poskytována
zejména na praktická opatření
ke zvyšování, případně za −
chování druhové rozmanitosti,
ochranu biotopů a stanovišť
zvláště chráněných a vzác−
ných druhů.
Týkat se bude i údržby vý−
znamných stromů, zachování
původních krajových odrůd
ovocných dřevin a zakládání,
obnovu a údržbu neproduk −
čních sadů ve volné krajině se
zaměřením na původní krajo−
vé odrůdy ovocných dřevin.
Peníze jsou určeny také na
údržbu a zřizování naučných
stezek s tématem ochrany pří−
rody, pořízení základního mo−
biliáře a vybavení pro potřeby
praktické výuky ekologické
výchovy, výsadbu ve volné
krajině, obnovu nebo zakládá−
ní větrolamů a trvalých rozčle−
ňovacích pásů s dřevinami
a podporu netradičních forem
výuky, školních a mimoškol−
ních aktivit v oblasti EVVO.
Celkem budou rozděleny
4 miliony korun. Příjem žá −
dostí bude probíhat do 15. 3.
2021.

Na podporu
včelařství
Dotace je určena na podporu
začínajících a stávajících vče−
lařů a realizaci ozdravných
a preventivních opatření proti
závažným onemocněním včel−
stev. Jejím účelem je stabili−
zace počtu včelstev, zkvalit −
nění včelích chovů a rozšíření
a zlepšení opylovací služby
včelstev. U stávajících včelařů
je podporováno pořízení no−
vých nástavkových úlů, u za−
čínajících včelařů navíc poří−
zení minimálního nutného vy−
bavení k úspěšnému včela −
ření. Celkem bude rozděleno
2,5 mil. Kč.
10

Čtyři otrávení orli mořští!
Pocit marnosti, vztek a bez−
naděj. O tomto víkendu na−
šli členové Dobrovolného
ekologického spolku –
ochranaptactva, Záchranná
stanice živočichů Plzeň,
další čtyři otrávené mořské
orly u Velkého Boru na
Klatovsku. Tito majestátní
králové nebes s rozpětím
křídel přes dva metry uhy−
nuli v nervové křeči se za−
tnutými pařáty, sedící na
patách s poloroztaženými
křídly a skloněnou hlavou.
„Pro nás jeden z nejdrastičtějších
úhynů mořských orlů jsme řešili na
začátku února kousek od hnojiště
uprostřed ohradníkem obehnané
pastviny pro skot pod Velkým Borem
na Klatovsku. Místo, kam z laiků má−
lokdo přijde a místo, kam někdo na
hromadu hnoje vyváží i vedlejší živo−
čišné produkty (zbytky) z jatek.
Vývrhy, kůže, peří, běháky od drůbe−
že a jiné organické zbytky však
tentokrát někdo polil jedem (Karbo−
furanem),” uvedl Karel Makoň ze
Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Ptáci, kteří zároveň v přírodě fun−
gují i jako zdravotní policie a likvi−
dují hlavně mršiny, se sem pak na−
učili na zbytky chodit, a právě to se
jim stalo osudným. Z hromady je−
dovatých zbytků si každý něco od−
nesl a obzvláště trýznivá smr t je
zkroutila hned po několika prvních
soustech. Případ byl předán k šet−
ření Policii ČR, která podle pitvy
a analýzy obsahu volete uhynulých
dravců a zajištěné nástrahy násled−
ně rozhodne, jak bude případ klasi−
fikován a vyšetřován.

„Už dnes si však troufám
tvrdit, že jde na 99 %
o úmyslný trestný čin, týrá−
ní zvířat, nelegální manipu−
laci a používaní jedovatých
látek, nepovolenou likvidaci
vedlejších živočišných pro−
duktů, pytláctví a usmrcení
hned několika zvláště chrá−
něných a kriticky ohrože−
ných živočichů! Navíc v této
oblasti se bohužel ani zda−
leka nejedná o ojedinělý
případ, podobné kauzy tu
mají svou tradici. S ohle−
dem na závažnost případu a vznik−
lou škodu zvažujeme vypsání fi−
nanční odměny za pomoc při objas−
nění tohoto případu. Zatím však mu−
síme počkat na jednotlivé analýzy,
další průběh vyšetření a hlavně sta−
novisko orgánů, které by se přípa−
dem měly ze zákona zabývat jako
první. Pokud však už dnes by měl
někdo k těmto případům konkrétní
poznatky, budeme rádi, když nám
pomůžete tento masakr vzácných
dravců objasnit. Děkujeme,“ sdělil
Karel Makoň.

Lvi berberští dostanou nový moderní výběh
Nový moderní vý−
běh dostanou lvi
berberští, které cho−
vá plzeňská zoo−
logická zahrada. Město Plzeň po−
skytne osm milionů korun na úpra−
vy venkovního zázemí těchto še−
lem, peníze půjdou také na změnu
okolí výběhu.
„Jsem rád, že můžeme takový−
to dárek nadělit právě lvům. Jsou
jedním z největších lákadel naší
zoologické zahrady. Ta je chová
od roku 2002, přičemž už pátým
rokem se daří lvy v naší zoo od−
chovávat. Tento projekt mě těší
o to více, že v uplynulém týdnu
bylo půl roku nejmladším lvím od−
chovancům zoo, lvíčatům Faza−
novi a Faridě, jejichž kmotry jsem
se stal,“ uvedl první náměstek pri−
mátora Roman Zarzycký, který
má zoo ve své gesci.
Výběh pro velké kočky byl posta−
ven v roce 2002. Součástí jeho mo−
dernizace bude úprava a doplnění

výběhu o nové bezpečnostní prvky
tak, aby vyhovoval nově přijatým le−
gislativním a veterinárním požadav−
kům týkajících se chovu lvů. Roz−
šiřovat se tak bude například vodní
příkop, nové budou izolační folie,
práce zahrnou i utěsnění betono−
vých bazénů příkopů. Kolem expozi−

ce lvů se nacházejí informační ob−
jekty a také vyhlídky, ze kterých mo−
hou návštěvníci šelmy pozorovat.
Záměrem je tyto doplňkové
objekty koncipovat v berberském
stylu s doplňkovými informacemi
pro návštěvníky o kultuře a také
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o tom, jaký vliv měl právě lev ber−
berský na tuto kulturu. Přesahem
této myšlenky je část věnovaná in−
formacím o výskytu lva v českých
dějinách a české heraldice.
Lvi berberští jsou v Plzni chová−
ni od roku 2002, kdy vznikl stávají−
cí výběh. Do té zdoby v zoo žili
pouze lvi pustinní neurče−
ného poddruhu v klecích
a od roku 1974 nedošlo
k odchovu. Lvi berberští se
v Plzni množí od roku
2016. Dosud bylo odcho−
váno osm mláďat. Nejmlad−
ším, Fazanovi a Faridě bylo
4. 2. 2021 půl roku a žijí
nyní spolu s rodiči Mate−
sem a Tamikou.
„Odchovaní lvi jsou například
ve Francii ve třech různých zoo,
v rakouském Herbersteinu, kde
se již prvorozená Amira rozmno−
žuje a také v ZOO Chleby,“ dopl−
nil mluvčí plzeňské zoo Martin
Vobruba.
Plzeňský rozhled 3/2021

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.

Plzeňský rozhled 3/2021

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Peníze
na cyklotrasy
Plzeňský kraj vyhlásil nový
dotační program nazvaný Pod−
pora výstavby cyklostezek,
cyklotras a specializované do−
provodné cyklistické infra−
struktury v Plzeňském kraji pro
rok 2021.
Vyhlášením tohoto progra−
mu dojde k naplňování cíle
Koncepce rozvoje cykloturisti−
ky a cyklodopravy v Plzeň−
ském kraji, který byl schválen
v roce 2012. Tím je podpora
vybudování infrastruktury cyk−
listické dopravy a rozvoj cyklo−
turistiky na území Plzeňského
kraje s dosahem za jeho hrani−
ce a podpora systému bezpeč−
ných mezinárodních nadregio−
nálních a významných regio−
nálních dálkových cyklotras.
Podpořeny budou výhradně
projekty investičního charakte−
ru, zejména výstavba cyklo−
stezek a cyklotras, případně
stavební objekty podmiňující
jejich funkci (lávka, podjezd,
rampa, atd.) a vybudování
specializované doprovodné
infrastruktury (přírodě blízká
stezka, naučná stezka, pump−
trek, MTB trasa, in−line trasa,
atd.) Celkem bude poskytnuto
20 milionů korun.

Strom není plakátovací plocha
Stromy zejména ve městech
zkrášlují a zpříjemňují náš život.
Přesto se najdou tací, kteří je ničí,
ať už záměrně nebo nechtěně.
Tady je příklad. Bezohlednost – tak
by se dalo jedním slovem popsat
jednání příznivců malovaných pu−
tovních kamínků, kteří na řadě
míst ve městě Rokycany umisťují
informační plakátky.
Plakátky vysvětlují, co dělat, když
lidé najdou malovaný kamínek s čís−
lem. Problémem je, že kdosi letáčky
připevňuje pomocí napínáčků přímo
na stromy. A ty časem zarostou do
jeho kmene.
„V poslední době se objevily tře−
ba na mladém muchovníku v ulici
Míru naproti Střelnici, na okrasné
třešni na Masarykově náměstí, na
kulovitém kultivaru javoru v Jirás−
kově ulici nebo na bříze v ulici Na
Pátku,“ uvádí Tereza Maixnerová,

zení dřevin je přestupkem podle zá−
kona o ochraně přírody a krajiny.
Doporučujeme proto autorům
a příznivcům malovaných kamínků,
aby pro svoji propagaci využívali ve−
řejné plakátovací plochy, kterých je
v Rokycanech k dispozici celkem
deset, a to zcela zdarma.

mluvčí rokycanské radnice. Strom
není plakátovací plocha! Je to živý
organismus, a podle toho bychom
se k němu měli také chovat. Poško−

Lípy u piaristické koleje nahradí nová výsadba
Mnoho desetiletí rostou v Nepo−
muku na náměstí před budovou
bývalé školy (piaristické koleje) lí−
py. Byly zde před cca 80–100 lety
vysazeny trochu nevhodně – jed−
nak příliš blízko sebe a jednak pří−
liš blízko budovy školy.
A tak jednou došlo k tomu, že se
provedla tzv. dekapitace – odstraně−
ní koruny stromu cca 4 metry nad
zemí. Vznikla tak torza, která však
obrostla novými výhony, na nichž
byly časem zapěstovány tzv. hlavy.
Lípy musely být od této doby pravi−
delně řezány tzv. na hlavu, a to jed−
nou za 1–2 roky v předjaří. Po řezu
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chvíli lípy vypadaly hodně „ohole−
ně”, ale již během května obrostly
hustým porostem nových výhonů
a v létě tak vytvářely na pohled
„pěknou” kulovitou hustou korunu.
Jak radikální dekapitace, tak pravi−
delné ořezy si však za těch posled−
ních 20 let vyžádaly značné poško−
zení stromů. Vzniklé rány se staly
opakovaně branou pro vstup houbo−
vé infekce do stromu a jejich kmeny
se pomalu šířila hniloba. Bohužel to
došlo už do stavu, kdy jsou nebez−
pečné pro pracovníky města, kteří
na nich provádějí řez. (Uhnilé hlavy
se vylamují a nelze na ně stoupnout,
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

některé stromy se silně viklají, jak−
mile se o ně opře žebřík.)
Jsou to časované bomby a byla by
jen otázka času, kdy by se zde něco
stalo a někdo by to odnesl na zdraví.
Došlo tedy k rozhodnutí tyto stromy
dále nákladně neudržovat a provést je−
jich pokácení do konce letošního ob−
dobí vegetačního klidu, aby hned na
jaře mohly být vysazeny stromy nové,
vhodnější, které nebude nutné každo−
ročně řezat a nebudou s tím tak vzni−
kat městu náklady. Přesný druh a kul−
tivar nové výsadby nyní prochází od−
bornou diskusí a bude zvolen do kon−
ce února. Václav Kovář, zastupitel
Plzeňský rozhled 3/2021

Netradiční komplex Unicity
nabízí stovku nových bytů
Hledáte moderní a komfortní byd−
lení v Plzni? Tak přesně takové
najdete v blízkosti Borského par−
ku a vodní nádrže České údolí.
Jde o netradiční projekt Unicity
Plzeň, jehož třetí a poslední fáze
byla právě dokončena. V součas−
né době se jedná o jediný již zko−
laudovaný rezidenční projekt na
plzeňském trhu. Byty ve třetí eta−
pě jsou určeny zejména pro vlast−
ní bydlení. Jsou koncipovány od
velikosti 2kk až po 4kk (od 44 m2
až po 98 m2).
„Samozřejmostí je to, že každý
byt disponuje balkonem či terasou,
parkovacím stáním a sklep−
ní kójí. Není proto divu, že
o tyto byty je velký zájem.
Obec ně spatřujeme velký
rozdíl mezi zájemci o bydle−
ní v Praze a Plzni, zatímco
pražští kupci jsou ochotni si
na výstavbu nového pro −
jektu i delší dobu počkat,
v Plzni je situace odlišná
a většina zájemců cílí na
dokončené byty připravené k na−
stěhování,“ uvádí Tomáš Kellovský
ze společnosti Daramis.
Svoje auto budete moci zapar−
kovat v podzemních garážích, které
jsou sledovány bezpečnostním ka−
merovým systémem. K dispozici
vám bude také váš vlastní sklepní
prostor, kam můžete uložit třeba
sezónní nezbytnosti či věci, které
nechcete skladovat ve svém bytě.
Plzeňský rozhled 3/2021

Samozřejmostí je také výtah v kaž−
dém z bytových domů.
Zájemce zaujme zejména koncept
projektu s vlastním vnitroblokem, kde
se nachází multifukční hřiště, ven−
kovní posilovna, grily a vybavení pro
relaxaci. Rezidenti také ocení blízkost
vodní nádrže České údolí, včetně

přilehlých parků, které lze využít jak
na procházky, tak i na aktivní vyžití,
jako jsou jízda na kole, na in−line
bruslích, běh apod. Ke spokojenému
bydlení přispívá také Bistro Rose−
mary a Pekařství Kuri Stříbro, které
se nacházejí přímo v projektu Unicity.
Unicity najdete v sousedství Zá−
padočeské univerzity, odkud je vý−
borná dopravní dostupnost do cen−
tra Plzně, kam se dostanete za
15 minut. Zajišťuje ji několik autobu−
sových spojů a tramvajová linka,
která vede přímo do středu města se
zastávkou u projektu. Nedaleko za
domy je navíc možné se napojit na
hlavní silniční tah na Klatovy a přiva−
děč k dálnici D5, odkud je to nece−
lou hodinu do Prahy či na hraniční
přechod Rozvadov.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Letos chce Trojka proinvestovat
téměř 23 milionů korun
Nepříznivá situace v boji s koronavirem se projevuje v ce−
lé společnosti a významně zasáhla i do rozpočtu plzeň−
ského centrálního obvodu, který musel výrazně zkrátit
výdaje včetně těch na investiční akce. Přesto chce
v tomto roce proinvestovat téměř 23 milionů korun.

Zejména motoristé jistě ocení zrekonstruovanou Lábkovu ulici

„Rozdíl oproti minulému roku je v investicích obrovský, kdy jsme do
rekonstrukcí a nových stavebních prací investovali téměř 77 milionů
korun,“ informuje Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního
obvodu, který má investice ve své gesci. „I přes tuto nepříznivou situaci
budeme v tomto roce provádět investiční akce tak, abychom pokud možno
vyhověli požadavkům občanů a zároveň se budeme věnovat projektové
přípravě plánovaných investic,“ dodává.
Ve veřejnosti oblíbeném Škodalandu bude od března pokračovat jeho re−
vitalizace, a to vybudováním brouzdaliště u koupacího jezírka, úpravou po−
břežní zóny včetně plážové části, případně i rekonstrukcí a modernizací ska−
teparku. Občané Zadních Skvrňan jistě ocení úpravu tolik diskutované kři−
žovatky ulice Lábkova s Vejprnickou tak, aby byl zvýšen komfort pro moto−
risty při vjezdu do nově zrekonstruované
Lábkovy ulice. Dále v ulici Lábkova bude
vybudována louka pro psy podobná té,
která již stojí v Borském parku.
Investiční akce budou pokračovat
i v dalších částech obvodu. Na Valše se
na základě požadavku obyvatel bude
upravovat povrch části ulice Osiková, na
Borech se v ulici U Borského parku na−
váže na investiční akci z roku 2020 a ve
dvou etapách přibyde dalších 37 parko−
vacích míst. V téže ulici pak také vznikne
nový přechod pro přecházení, který zde
aktuálně chybí.

bývalých jeslí a dlouhodobě tak neodpovídá výškovým a plošným uspořá−
dáním potřebám mateřské školy. Rekonstrukce střechy, která byla napadena
dřevomorkou, se pak dočká 32. MŠ v Resslově ulici. V mateřince v Má−
nesově ulici se bude rekonstruovat garáž na dílnu pro manuální aktivity dětí
a zahradní sklad. Děti 27. MŠ ve Dvořákově ulici pak osvěží voda ze za−
hradních pitných fontán, které již v minulém roce začaly užívat děti
z 63. MŠ v Lábkově ulici.

Nový pavilon 55. MŠ v Mandlově ulici

„Je nám líto, že letos nemůžeme kvůli
omezeným finančním prostředkům inve−
stovat tolik, kolik v minulém roce, nicmé−
ně jsem rád, že jsme se v prioritách shodli
a budeme moci provést alespoň ty inve−
stiční akce, na které naši občané čekají
nejvíce,“ doplnil David Procházka, staro−
sta plzeňského centrálního obvodu.

S investicemi se počítá i do mateřských škol, které má
městský obvod Plzeň 3 na svém území ve správě.
„K mé velké radosti dokončujeme výstavbu nového pavilonu v 55. MŠ
v Mandlově ulici, který znamená navýšení kapacity a pomůže tak řešit
dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách jižní části našeho obvo−
du. V této souvislosti bych rád opakovaně poděkoval všem zúčastněným
včetně paní ředitelky Wolmutové, všem zaměstnancům i rodičům dětí za
spolupráci a trpělivost po dobu výstavby,“ uvádí Petr Baloun.
V 55. MŠ dále dojde k úpravám dožitých vstupů stávajících pavilonů
a k rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu B, které je pozůstatkem
Plzeňský rozhled 3/2021
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Zelenou na Americké třídě
Dotace na udržení
vody v kraji
Účelem dotačního programu,
který vyhlásil Plzeňský kraj, je
zajistit podporu pro projekty,
které jsou primárně zaměřeny
na udržení vody v krajině a na
snižování dopadů sucha na ži−
votní prostředí.
Podpora je určena na náklady
na realizaci projektů zlepšujících
vodní bilanci a zvyšujících sta−
bilitu ekosystémů při hydrolo−
gických extrémech prostřed−
nictvím navracení krajiny do pří−
rodě blízkého stavu, schopnost
udržení vody v zemědělské půdě
a srážkových vod z nepropust−
ných ploch v zastavěných úze−
mích obcí.
Předmětem dotace jsou zej−
ména náklady na realizaci pro−
jektů, primárně zaměřených na
zlepšení míry retence vody ve
volné krajině nebo v zastavě−
ných územích obcí. Celkem bu−
dou rozděleny dva miliony ko−
run. Dotační program bude vy−
hlášen do 1. 3. 2021. Příjem
žádostí bude probíhat od 1. 4.
do 30. 4. 2021.

Peníze podpoří
spolky na venkově
Dotační program Plzeňského
kraje je určen také na podporu
spolkové činnosti na venko −
vě, konkrétně jde například
o opravy, rekonstrukce a mo−
dernizace nemovitého majetku
v roce 2021.
Cílem programu je vytvářet
a zlepšovat podmínky pro za−
bezpečení činnosti nestátních
neziskových organizací ve ven−
kovských oblastech Plzeňského
kraje. Je určen pro spolky, po−
bočné spolky se sídlem v Pl−
zeňském kraji v obci do 30 tisíc
obyvatel. Vztahuje se na opravy
nemovitého majetku, moderni−
zaci vlastní nemovitosti nebo
nemovitého majetku ve vlast−
nictví obcí Plzeňského kraje,
který má spolek v nájmu nebo
výpůjčce. Celkem budou roz−
děleny tři miliony korun. Příjem
žádostí probíhá až do 18. břez−
na. 2021.
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dostanou chodci, cyklisté i MHD
Zastupitelstvo města Plzně schvá−
lilo změnu organizace dopravy na
Americké třídě. Nejpozději do kon−
ce prázdnin by měla být její část
uzavřena pro individuální automo−
bilovou dopravu.
Konkrétně tak už motoristé ne−
zajedou do úseku od Škroupovy
ulice po Resslovu ulici a v opačném
směru od Goethovy ulice po ulici
V Šipce. Do uzavřených částí Ame−
rické třídy bude povolen vjezd pouze
vozům městské hromadné dopravy,
cyklistům, taxi, vozidlům IZS, záso−
bování a místní obsluze. Cílem úpra−
vy je dopravně zklidnit tuto význam−
nou městskou obchodní třídu, zlep−
šit podmínky pro pěší, cyklisty i pro
MHD. Změna umožní zkvalitnit ve−
řejný prostor a vysázet stromy.

Americkou trápí vyso−
ká dopravní zátěž. V pra−
covní den jí projede
14400 osobních automo−
bilů, MHD po ní ve svých
1200 vozidlech přepraví
24 tisíc cestujících. Jen
za jednu odpolední špič−
ku tam prostojí v trolejbu−
sech a autobusech navíc 141 ho−
din. Stojí i řidiči trolejbusů a auto−
busů. Například za říjen 2019 tam
nečinně prostáli čas vyjádřený ve

mzdách částkou 74 tisíc korun.
„Veřejná doprava jede úsekem
v délce 500 metrů zhruba 12 mi−
nut, rychlost je 2,5 kilometru za
hodinu. Odpolední zdržení spojů
bývají v rozsa−
hu 7 až 16 mi−
nut. Zame ze −
ním tranzitu
automobilové
dopravy začne
Americká ko−
nečně fungo−

vat pro veřejnou dopravu a bude
atraktivní i pro pěší a cyklisty,“ do−
plnil náměstek primátora Michal
Vozo bule, jenž sám Americkou

třídu označuje za jednu z nejdraž−
ších zkratek na světě.
Intenzita automobilové dopra−
vy přitom v úseku Škroupova –
Goethova neustále roste. Zatímco
v roce 2009 jím projelo 11600 aut,
v roce 2020 to již bylo 14400 auto−
mobilů. Pokud nedojde k regulaci,
bude podle dostupného modelu
úsekem v roce 2030 projíždět až
23100 vozů, podobně jako na čtyř−
proudové ulici U Trati. Jenže pro
Americkou i ostatní ulice v centru by
to znamenalo dopravní ko−
laps. A právě silniční kom−
plex mostu Milénia, U Trati
a Borská ulice byly vybu−
dovány za účelem převzít
tranzitní dopravu po ome−
zení průjezdu Americkou.
Ta v případě schválení ná−
vrhu zastupiteli zůstane
motoristům přístupná ve
směru od Klatovské do Škroupovy
a Jungmannovy ulice. Ve směru od
Wilsonova mostu bude možné po−
kračovat do Prokopovy ulice.

Hřiště pro spolky a občany obce Klášter
Nevelká obec Klášter na jižním
Plzeňsku nedaleko Nepomuku se
může pochlubit novým víceúčelo−
vým sportovním hřištěm s umělým
povrchem a osvětlením.
Tělovýchovné jednotě Klášter, z. s.,
se podařilo získat finanční prostřed−
ky na jeho vybudování z dotačního
programu Plzeňského kraje. Finanč−
ní částkou přispěla TJ Klášter, z. s.
a také obec Klášter.
Víceúčelové sportovní hřiště by
měly využívat spolky v obci Klášter,

obyvatelé Kláštera a Vrčeňská ZŠ,
se kterou TJ Klášter spolupracuje.
Zbydou−li volné termíny a bude−li
zájem, počítá se i s veřejností
z okolí. Bližší informace k pronájmu
hřiště se budou ještě upřesňovat.
Na hřišti je možné hrát fotbal, vo−
lejbal, nohejbal a tenis, basket −
balový koš tam bude jeden. Ještě
jsou potřeba udělat menší úpravy
kolem hřiště.
Současná vládní opatření sice
sportování nepřejí, a tak se dá čas
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využít na dokončovací práce. Dík
patří Josefu Baumrukovi ml., který
se dotacemi zabývá.
Nelze ale zapomenout na členy
a fanoušky TJ Klášter, kteří se o fot−
balové hřiště a víceúčelové sportov−
ní hřiště starají. I jim patří poděko−
vání za volný čas, který v TJ Klášter
tráví. Přeji si, ať se najde hodně
sportovců, aby jak fotbalové hřiště
v Klášteře, tak i víceúčelové spor−
tovní hřiště byly plně využívané.
Hana Kopáčková, TJ Klášter
Plzeňský rozhled 3/2021

„Čtyřka” připravuje zatraktivnění vyhlídky Švabiny
Městský obvod Plzeň 4 připravuje
zatraktivnění jednoho z nejnavště−
vovanějších míst na Doubravce –
vyhlídky Švabiny. Vyhlídka projde
například parkovými úpravami
nebo dostane nové parkoviště.
Obvod zároveň na začátku roku
podnikl aktivní kroky vůči nájez−
dníkům, kteří v době lockdownu
využívají místo k setkávání a ne−
chávají zde značný nepořádek.
„Vyhlídka Švabiny patří mezi vý−
kladní skříně Doubravky. Jsme rádi,
že sem lidé už léta nacházejí cestu
a není výjimkou, že se zde v létě ko−
nají i svatby. Místo proto neustále
udržujeme a zvelebujeme. Na pod−
zim zde byla provedena úprava
zeleně, obnova laviček a panorama−
tického panelu. Budoucí podobu vy−
hlídky pak nastiňuje nová územní
studie, která počítá s vybudováním
parčíku navazujícím na objekt vy−
hlídky, úpravou místní komunikace
a novým parkovištěm pro návštěvní−
ky i zahrádkáře,“ říká místostarosta
Zdeněk Mádr.
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně, který je autorem uvedené
Plzeňský rozhled 3/2021

studie, počítá také s instalací nové−
ho mobiliáře včetně stojanů na kola,
hracích prvků pro děti a venkovního
fitness pro dospělé. V souvislosti
s rozšířením komunikace studie na−
vrhuje i nové osvětlení. Pro realizaci
úprav vyhlídky je nutné vyřešení
majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům, které jsou nyní majet−
kem ČR zastoupené Státním po−
zemkovým úřadem. Stát by se tak
mělo do dvou let.

Častější kontroly kvůli
nepořádku
V současnosti městský obvod
trápí nájezdníci, kteří na vyhlídku

často přijíždějí auty a využívají ji
k setkávání. Mnozí z návštěvníků
v místě vyhazují odpadky přímo
z oken aut a nechávají zde značný
nepořádek, a to i přesto, že jsou
v okolí nádoby na odpad včetně
odpadkových košů. Situace se vý−
razně zhoršila v období koronavi−
rové krize a s ní souvisejícím lock−
downem.
„Při pravidelné prohlídce místa na
začátku roku jsme v místě objevili
velký nepořádek. Přilehlé parkoviště
i přírodní zálivy byly silně znečištěny
odpadky, sáčky či jednorázovými
kelímky. Náš odbor životního pro−
středí místo okamžitě vyčistil a z lo−
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kality odvezl zhruba padesát pytlů
odpadu. S městskou policií jsme se
domluvili na pravidelných denních
i nočních hlídkách prostoru. Dohled
v lokalitě zvýšila také státní policie
a s městem Plzní navíc jednáme
o citlivých možnostech monito−
rování místa,“ říká místostarosta
Václav Beran.
Vyhlídka Švabiny se nachází ne−
daleko Rokycanské třídy a ústřední−
ho hřbitova ve směru na Božkov.
Z místa je viditelná celá plzeňská
kotlina, a to od Černic přes centrum
města až po rozhlednu Chlum. Vznik
samotného objektu vyhlídky se da−
tuje do 70. let minulého století.

17

Stromy za více než půl milionu korun
Zájem o grant Stromy Nadace ČEZ
je stále vysoký. Jen vloni tak bylo
v rámci celé České republiky pod−
pořeno 95 projektů za 7,8 milionu
korun. Od roku 2011, kdy byl grant
poprvé vyhlášen, pak bylo vysaze−
no více než 100 000 stromů za bez−
mála 60 milionů korun. Původní
nejrůznější druhy dřevin, včetně
odrůd ovocných stromů, se přitom
do české krajiny vracejí hlavně ve
formě nových či obnovených alejí,
stromořadí, obecních sadů a veřej−
ných zahrad. Všechny dosud vysa−
zené dřeviny by denně vyproduko−
valy kyslík pro celou Ostravu, při−
čemž zachytí i tisíce tun prachu.
Navíc poskytují nezbytný stín, slou−
ží jako větrolamy a úkryt drobné
zvěře, hlavně ptactva.
V loňském roce podpořila Nadace
ČEZ v Plzeňském kraji 9 projektů,
konkrétně v obcích Pláně, Žákava,
Loza, Chomle, Druztová, Trnová,
Mrtník, Litohlavy a Vochov za celkem
608 612 korun. V případě posledně

od Nadace ČEZ

Výsadba nového ovocného sadu v Chomli na Rokycansku

vysazené duby, olše, lípy jasany
a střemchy, které doplňuje několik
keřů, poskytnou stín všem, co bu−
dou trávit svůj volný čas na břehu
vodní nádrže, hlavně mladým rybá−

„Vloni jsme v rámci celé republiky
zaznamenali dvojnásobný meziroční
nárůst počtu žádostí o grant Stro−
my, a to 95 oproti 51 v roce 2019. Za
zvýšeným zájmem stojí především
úprava grantových pravidel – o pří−
spěvek až 150 000 korun mohou od
loňska kromě obcí žádat i různé
organizace, spolky či školy. Nadace
navíc kromě tradičních alejí a větro−
lamů začala podporovat také výsad−
bu v parcích, veřejných zahradách
a dalších lokalitách,“ říká Michaela
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Ačko−
liv aleje a stromořadí podle ní stále

Zájem o grant umocňuje i sou−
časný trend využívat více lokální su−
roviny a objevovat staré původní
odrůdy. Prioritou totiž zůstává vý−
sadba v místě původních dřevin tak,
aby stromy měly co nejlepší pod−
mínky pro růst.
V grantovém řízení je podporová−
na zejména výsadba či obnova dře−
vin u veřejných budov, ve veřejně
přístupných zahradách, parcích, li−
niových dřevin, dřevin podél vodote−
čí a návesních nádrží, remízků, sa−
dů, zelených bariér proti větru a pra−
chu, alejí, stromořadí a dalších pří−
rodně či kulturně hodnotných lokalit.
Výsadba zahrnuje i výsadbu stano−
vištně původních druhů dřevin a je−
jich odrůd. Více informací o gran−
tových podmínkách lze nalézt na
www.nadacecez.cz.
Sázení stromků většinou bývá
společenskou událostí číslo jedna
a potkávají se na něm celé rodiny.
Loni ovšem situaci zkomplikovala
vládní proticovidová opatření, ně−
které obce se proto rozhodly vý−
sadbu přesunout až na letošní
jaro. Přesto se podařilo vysadit
bezmála 8 300 kusů nových dřevin.
Nezahálela ani společnost ČEZ,
která v roce 2019 vyhlásila závazek
vlastními silami vysadit strom za
každého zaměstnance v České re−
publice. Oproti grantu Nadace ČEZ
se tato výsadba soustřeďuje na

Výsadbu v Litohlavech měl na starost zkušený arborista Josef Huml

jmenované ovšem o grant zažádal
tamní Okrašlovací spolek Vochov.
„Během nelehkých dní korona−
virové pandemie vznikala na břehu
řeky Mže nová místa k odpočinku,
která jsme pojmenovali Zastavení
u Mže. Uskutečnění prvotní myšlen−
ky bylo možné jen díky sponzorům
a dobrovolníkům. Hlavním partnerem
projektu Zastavení u Mže se stala
Nadace ČEZ, která finančně podpoři−
la výsadbu šesti nových stromů,“
uvedl Jan Altman, předseda spolku.
Podle názvů obcí na Plzeňsku
vloni převažovaly ty z okresu Plzeň
– sever. Sázelo se ovšem i ve
dvou obcích na Rokycansku. „Nově
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řům. Poslouží i jako větrolam a dají
konečnou podobu místnímu bioto−
pu,“ poznamenal Milan Preťo, staro−
sta obce Litohlavy.
Stejně jako on, kvitovala finanč−
ní přispění od Nadace ČEZ i Jana
Tomášková, starostka Chomle:
„Jako malá obec máme omezený
rozpočet, a to ještě na nejdůle−
žitější investiční akce. Každá koruna
v obecní pokladně navíc je tudíž
u nás vítána, nadaci proto patří
náš veliký dík.“ V Chomli se přitom
pustili do výsadby zcela nového
ovocného sadu, který se v budouc−
nu stane součástí rovněž nového
obecního parku s dětským hřištěm.

Černava – Rájec, výsadba podél cesty na okraji Rájce

mezi žádostmi převažují, objevují se
i nové projekty. „Obce revitalizují své
parky i náměstí, zastiňují dětská
hřiště a odpočinková místa nebo za−
kládají arboreta. Poptávka je také po
obnově bývalých nebo založení no−
vých obecních sadů.“

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

lesní porosty poničené kůrovcovou
kalamitou. V rámci dobrovolnic−
kých dnů se již podařilo vysadit
14 400 sazenic. Splnění závazku
téměř 23 000 stromů by se tedy
mohlo podařit už letos nebo nej−
později příští rok.
Plzeňský rozhled 3/2021

Plzeňský rozhled 3/2021

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

19

Topení z přírodního kamene
S kuponem vychytávka zdarma

JSME TU STÁLE PRO VÁS

Naši vychytávku montujeme jak pro
nové majitele topení, tak i pro ty, kteří
už naše přírodní panely mají. Stačí
nám zavolat a provedeme montáž.
Když si čtenáři vystřihnou modrý ku−
pon, který je součástí tohoto článku,
a nám ho předloží, dostanou naši vy−
chytávku zdarma. Kupon platí jak pro
stávající, tak i pro nové naše klienty.
Jen chceme upozornit, že kupony se
nesčítají a jejich platnost je do konce
srpna 2021.
(pi)

„Výhodná varianta vytápění. Vyrábíme, montujeme a provádíme záruční
i pozáruční servis. Jsme tu stále pro vás,“ vzkazují všem stávajícím
i budoucím klientům majitelé firmy eurotop in s.r.o. ve Kdyni na
Domažlicku Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Naše vychytávka zvyšuje účinnost topení
I když se jedná o komfortní topení, tak pokud kolem topení chodíte celý
týden, tak vám začne vrtat hlavou, jestli by se nedalo ještě něco zlepšit.
Část tepla, které vyzařuje zadní strana topení, jsme vrátili zpět do místnos−
ti pomocí tepelné izolační desky, kterou montujeme na zeď za topení
(venkovní zdivo). V této souvislosti jsme dostali nápad využít tepla, které
vyzařuje zadní strana topení a teplo za pomoci komínového efektu vrátit
zpátky do místnosti.

Topením z přírodního kamene se
navždy zbavíte revizí, čištění,
kontrol a oprav komínu. Také vás
nečekají výměny kotle, rozvodů,
vodních radiátorů.

Řešení se našlo
Výsledkem naší snahy je jednoduchá a finančně nenáročná vychytávka. Jedná
se o plechový výlisek tvarově přizpůsobený přírodnímu panelu, který připevníme
na jeho zadní část, která je u zdi. Po namontování naší vychytávky jsme se
všimli velkého rozdílu v teplotním komfortu a rychlosti natápění. Prostor je rych−
leji vytopen na nastavenou teplotu, teplo je stejnoměrně rozloženo po místnosti.
Výhodou tohoto řešení je rychlejší teplo a nižší spotřeba el. energie
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PŘEDNOSTI TOPENÍ:

n Teplota v každé místnosti

n Úspora energie až 18 %

je regulovatelná termostatem.
Jednoduchá a pohodlná obsluha.
n Topení lze kombinovat se
všemi topnými systémy.
n Nepřepaluje vzduch a nevíří
prach. Vhodné pro alergiky a ast−
matiky.
n Rychlá a snadná montáž,
žádné stavební úpravy.
n Záruka 14 let.

oproti všem topným systémům
(dřevo, plyn, uhlí).
n Výměnou za přímotopy šetří−
me 30 % nákladů za elektřinu.
n Topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě.
n Konstantní vlhkost v každé
místnosti 52–58 %.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Varovný informační systém obyvatelstva
Město Plzeň chce vybudovat mo−
derní digitální akustický systém,
který bude pokrývat varovným
akustickým signálem s možností
použití verbální informace v pří−
padné ohrožené lokalitě na území
města Plzně. Projekt v první fázi
celkového záměru pokrytí města
Plzně moderním digitálním akus−
tickým systémem zapojí čtyři
městské obvody, z třetího obvodu
se jedná o oblast Valchy, dále
Litice, Radčice a Malesice.
Celkem bude osazeno 218 kusů
hlásičů. Součástí projektu je záro−
veň zpracování povodňových plá−
nů pro dané oblasti. Zastupitelstvo
schválilo přípravu a následné podání
žádosti o dotaci z Operačního pro−
gramu Životní prostředí a předfinan−
cování projektu v maximální výši
10,65 milionu korun včetně DPH.
„Projekt Varovného informačního
systému obyvatelstva v Plzni je
komplexním systémem, který řeší
bezpečnostní politiku města pomocí
efektivních nástrojů a jeho vý−
sledkem bude zvýšená bezpečnost
Plzeňský rozhled 3/2021

obyvatel a ochrana jejich zdraví
a majetku. Díky systému se zvýší
akceschopnost krizových orgánů
a zkrátíme tím prodlevu pro předá−
vání nouzových informací obyvatel−
stvu v případě vzniku mimořádné
události. Systém využijeme přede−
vším při varování a informování
obyvatelstva při provádění záchran−
ných a likvidačních prací před hrozí−

cím nebezpečím. Dá−
le při provádění eva−
kuace ze záplavo−
vých území a zón
havarijního plánová−
ní objektů. Systém
zároveň umožňuje
napojení na interne−
tovou síť LORA pro−
vozovanou městem,

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

která zajistí sběr dat
z dané lokality, např.
environmentální, hluko−
vé a libovolně voli −
telné,“ uvedl radní pro
oblast Smar t Cities
a podporu podnikání
Vlastimil Gola.
Pokud projekt uspěje,
bude spolufinancován
z Operačního programu
Životní prostředí, a to
až ve výši 70 procent
z celkových způsobi−
lých výdajů. Při odha−
dovaných nákladech na
realizaci 10,65 milionu
korun včetně DPH, by
výše dotace odpovídala
částce 7,45 milionu ko−
run. Realizace se před−
pokládá v letech 2021
až 2022. Náklady bu−
dou městem předfinan−
covány a spolufinanco−
vány z Fondu města Plzně pro kofi−
nancování dotovaných projektů
v případě přidělení dotace.
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První obvod je opět o něco zelenější
Přírodní klimatizace, snížená hla−
dina hluku, ale i prašnost, i tak fun−
guje městská zeleň, která příznivě
působí na lokální mikroklima. První
městský obvod v Plzni se proto
zaměřuje nejen na rozšíření počtu
zeleně, ale především na její zkva−
litnění, protože jen zeleň v dobré
kondici plní svou funkci.

Za loňský rok bylo na území prv−
ního obvodu vysazeno 117 listna−
tých stromů a 4935 keřových po−
rostů a trvalek. Druhová skladba
vysazovaných rostlin je volena na
základě specifik konkrétních míst
tak, aby stromy a jiné rostliny co
nejlépe prospívaly, jelikož životní

řet vhodné podmínky tak, aby
svou funkci plnila v nejvyšší možné
míře,“ uvedla starostka obvodu
Helena Řežábová a dodala, že
proto je zeleň průběžně revitalizo−
vána tak, aby se podmínky co nej−
více přiblížily ideálu přírody.
Vyjma zcela nové výsadby probí−
hají též takzvané dosadby, kdy se
za uhynulé stromy provádí vý−
sadba složená z původních kultiva−
rů. Samotnému kácení dřevin vyka−
zujících špatnou vitalitu vždy před−
chází odborné posouzení stavu
stromu, které určí důvody pro poká−
cení stromu. Samozřejmostí je i ná−

podmínky v sídlištní zástavbě jsou
oproti volné přírodě značně ztíže−
né. Výsadba sestává převážně z lip,
okrasných sakur, dubů, javorů,
jasanů nebo jírovců.
„Zeleň, která působí v městském
prostředí jako přírodní klimatizace,
je nenahraditelná, což vnímáme
obzvláště v letních měsících. S po−
stupujícími klimatickými změnami
roste potřeba čelit nepřízni počasí,
a to nikoliv prostřednictvím radi −
kálních zásahů, ale naopak ruku
v ruce s přírodou, proto je třeba
nejen vysazovat nové stromy
a ostatní zeleň, ale též pro ni vytvá−

hradní výsadba, v tomto případě se
jedná o výsadbu po pokácených
stromech právě z důvodu sníže−
né vitality nebo v rámci stavební
činnosti například z důvodu re−
konstrukce sítí a zachování ochran−
ných pásem.
Vhodný prostor pro zeleň, pře−
vážně pak pro stromy, se v měst−
ské zástavbě hledá obtížněji, jelikož
je značně omezen především hus−
totou inženýrských sítí tvořených
vodovody, plynovody či rozvody
elektřiny, dále pak parkovišti a ko−
munikacemi. Vhodná alokace stro−
mu je stěžejní též pro plnění funk−
ce, kterou od zeleně očekáváme,
jelikož jen strom s dostatečným
prostorem pro svůj kořenový sys−
tém může plně prospívat. Nemalá
část dřevin, které se nachází na
území prvního obvodu, převážně
pak v oblastech sídlištní zástavby,
se nachází v místech, kde to normy
neumožňují, například nad již zmí−
něnými inženýrskými sítěmi, díky
čemuž nemají dostatečný prostor
pro vlastní kořenový systém. Tyto
dřeviny jsou v případě rekonstrukcí
sítí nahrazovány vhodně umístě −
nými kusy.
V roce 2019 vysadil městský
obvod Plzeň 1 celkem 74 ks stro−
mů, 346 ks keřů a 226 trvalek, při−
čemž v aktuálním roce plánuje vy−
sadit opět další desítky převážně
listnatých stromů, které se lépe hodí
právě do městské zástavby.

Investice za stovky milionů korun chystají vodaři
VODÁRNA PLZEŇ a. s. letos pokra−
čuje s výstavbou Retenční nádrže
Vinice, zahájí rekonstrukci Rou−
denského kanalizačního sběrače
a začne s druhou etapou odkana−
lizování Lhoty.
Investice za stovky milionů korun
chystá v roce 2021 VODÁRNA
PLZEŇ a.s. Bude pokračovat stavba
Retenční nádrže Vinice a s ní souvi−
sející zkapacitnění kanalizační spoj−
né komory v Karlovarské ulici a re−
konstrukce Roudenského kanalizač−
ního sběrače. Kromě toho investuje
VODÁRNA PLZEŇ a.s. cca 230 mili−
onů korun (bez DPH) do obnovy vo−
dárenské infrastruktury, a to dle plá−
nu financování obnovy. Rekonst−
ruovat se budou vodovodní řady
a kanalizační stoky např. v ulicích
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Z. Wintra – Bolzanova, Na Okraji
a Křimická, ve vnitrobloku ve Smr−
kové ulici nebo ve Zborovské ulici.
Stavba Retenční nádrže na Vini−
cích za cca 130 milionů korun (více
než 80 mil. Kč zaplatí EU) byla zahá−
jena vloni v květnu a potrvá do jara
roku 2022. „V současné době je ho−
tová základová deska a betonují
a vyztužují se stěny nádrže,“ uvedl
generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ
a.s. Jiří Kozohorský.
Retenční nádrž na severozápad−
ním okraji Lochotínského parku pod
křižovatkou ulic Karlovarská a Na
Chmelnicích bude zadržovat a po−
stupně uvolňovat až šest tisíc kubíků
z přívalových dešťů. Vyřeší problémy
s přetíženou kanalizací na Vinicích
a Sylvánu a je klíčovou vodohospo−

dářskou stavbou při budování seve−
rozápadního okruhu města Plzně.
V návaznosti na RN Vinice začne
VODÁRNA PLZEŇ a.s. na jaře 2021
s rekonstrukcí Roudenského kanali−
začního sběrače za cca 93 mil. Kč,
která by měla trvat zhruba rok. Jde
o jednu z páteřních kanalizačních
stok města Plzně, kde v rámci zka−
pacitnění zrekonstruujeme cca 412
metrů kanalizace mezi ulicemi Pra−
menní a Boleveckou. Profil stoky
bude navýšen na 1600 x 2100 mm
a kromě toho tu bude provedena
přeložka vodovodu. Po zkapacitnění
sběrače se uvažuje s výhledovým
napojením Fakultní nemocnice na
Lochotíně. Na stavbu už je vydáno
platné stavební povolení a připra−
vujeme dokumentaci pro zadávací
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řízení. Stavba by měla být dokonče−
na ve druhém čtvrtletí r. 2022.
V létě 2021 předpokládáme zahá−
jení prací na zkapacitnění stávající
spojné komory v Karlovarské ulici.
Zde se sbíhá více kanalizačních stok
a při pracích na vodohospodářských
sítích budou nutná dopravní omezení
tranzitní dopravy. Veřejné dopravy by
se ale omezení dotknout neměla.
Ve stejné době je rovněž předpo−
klad zahájení druhé etapy odkanalizo−
vání Lhoty. V první etapě VODÁRNA
PLZEŇ a.s. dokončila stavbu kanali−
zace v Plzni−Lhotě za více než 160
milionů korun. Na její vybudování zís−
kala evropskou dotaci z Operačního
programu Životní prostředí v rámci
Strategie ITI plzeňské metropolitní
oblasti ve výši cca 89 milionů Kč.
Plzeňský rozhled 3/2021

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.
V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepo−
ctivců. Máme pro Vás tip, kde
se zaručeně nemusíte žádných
nekalých praktik obávat, a na−
víc získáte garanci nejvýhod−
nější ceny za výkup.
Ve Zlaté Bance se můžete ne−
závazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně
proškolený personál, který po−
skytuje bezplatné odborné po−
radenství a individuální přístup

k zákazníkovi. Prodávat můžete pou−
žívané či dokonce poškozené zlaté,
ale i stříbrné šperky. Dále je možné
zpeněžit i jiné předměty, např. stříbr−
né příbory, zlaté a stříbrné zubní ko−
runky, mince, investiční zlato i stříb−
ro. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám
sdělil, že: “V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 38 000,− Kč za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší
výkupní ceny a profesionální a pocti−
vé jednání.” Neváhali jsme a zeptali
se při opětovné návštěvě Zlaté
Banky v Plzni jedné ze zákaznic na
to, jak byla s prodejem svého zlata či

stříbra spokojena. Dozvěděli jsme
se, že se jmenuje paní Plavcová
a do Zlaté investiční banky přišla
prodat zlaté náušnice, prsteny
a řetízky, za něž nakonec získala

11200,− Kč. “Jsem moc spokojená,
ani mě nenapadlo, že můžu dostat
tolik peněz. Jednání na úrovni, ocho−
ta a slušnost, to se hned tak nevidí,
mohu jenom doporučit,” říká s nad−
šením paní Plavcová.
Prodej zlata je při dnešních ce−
nách velmi výhodný způsob zno−
vuzhodnocení peněz, tak neváhejte
ani Vy.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Byty pro zaměstnance fakultní nemocnice
Už 21 bytů poskytla Plzeň do náj−
mu Fakultní nemocnici Plzeň. Ta
je využívá pro své zaměstnance.
Spolupráce mezi oběma subjekty
funguje již pátým rokem a nej−
většímu zdravotnickému zařízení
v regionu pomáhá při náboru
a stabilizaci zdravotníků.
Městské byty se nacházejí na růz−
ných adresách v západočeské
metropoli, přičemž největší zájem
mezi zaměstnanci nemocnice zů−
stává spíše o menší jednopokojové
Plzeňský rozhled 3/2021

či dvoupokojové byty se samo−
statnou kuchyní.
„Kdy jindy než právě v této době
si uvědomujeme, jak je dostatek
kvalifikovaného personálu zásadní
pro záchranu nás všech. Proto by−
chom se měli snažit ulehčit zdra−
votníkům jejich život, jak to jen jde.
Jsem rád, že jako město můžeme
pomoci například i touto formou,“
uvedl primátor Plzně Martin Baxa.
„Jsme přesvědčeni o tom, že
šance získat městský byt do pod−

nájmu od fakultní nemocnice je
jedním z bonusů, který by mohl
přilákat zdravotnický personál zdej−
ší nemocnici, anebo jí ho pomoci
udržet. Z fakultní nemocnice máme
informace a zpětnou vazbu, že evi−
duje ze strany svých zaměstnanců
stále velký počet žádostí o byty.
Poslední byt, o němž letos v lednu
rozhodla rada města, je o velikosti
4+1 a nachází se v Nerudově uli−
ci,“ řekl radní pro oblast ekono −
mickou, bytovou a nakládání s ma−
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jetkem David Šlouf, který za pro−
jektem spolupráce města Plzně
s Fakultní nemocnicí Plzeň stojí.
Spolupráce začala v roce 2016,
první byty město uvolnilo v ulicích
Dominikánská, Pražská, Klatovská.
Postupně přibyly další adresy v růz−
ných lokalitách města. Nájemní
smlouva je uzavírána vždy přímo
s nemocnicí, a to na dobu určitou
6 až 11 měsíců, vždy však do
30. září nebo 31. března kalendář−
ního roku. Nájemné je stanoveno
v základní výši 86,86 Kč/m2 podla−
hové plochy bytu/měsíc.
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V domě U Radbuzy je osm bytů pro sociální bydlení
Město Plzeň upravilo svůj objekt
na adrese U Radbuzy 8 v Doudlev−
cích, jenž dříve sloužil jako kance−
láře a laboratoře Zdravotního
ústavu se sídlem v Plzni, na osm
malometrážních bytů pro sociální
bydlení.
Celkové náklady na rekonstrukci
jsou vyčísleny na 12,9 milionu ko−
run, přičemž částka 9,19 milionu
korun byla čerpána z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Rekonstrukci objektu
město dokončilo na
konci září 2020. Do
třech měsíců od ko−
laudace byly všechny
byty obsazeny.
„Rekonstrukcí ob−
jektu U Radbuzy jsme
získali do městského
bytového fondu osm
malometrážních byto−
vých jednotek, které
poskytneme občanům, jež nemohou
ubytování z různých důvodů za trž−
ních podmínek získat. Skupiny těchto
občanů stanovuje Koncepce sociál−
ního a dostupného bydlení,“ uvedl
David Šlouf, radní pro oblast ekono−

žích vznikly vždy dva byty o dispo−
zici 1+1 a místnost, která bude
sloužit pro oba byty jako prádelna –
sušárna. Každý byt má na patře
v prádelně svou vlastní přípojku na
pračku. V prvním podzemním po−

mickou, bytovou a na−
kládání s majetkem.
Objekt U Radbuzy 8
má tři nadzemní po−
dlaží a jedno podzem−
ní, architektonicky za−
jímavě členěnou fasá−
du a dvorek o veli −
kosti více než sto metrů čtvereč−
ních. „V rámci přestavby jsme vy−
budovali obytné podkroví, kde
vznikly dva byty o dispozicích
1+kk o velikostech cca 40 metrů
čtverečních. Ve stávajících podla−

dlaží vznikly technické místnosti,“
popsal nové byty radní David Šlouf.
V rámci rekonstrukce byly prove−
deny sanace zdiva v prvním pod−
zemním a v prvním nadzemním po−
dlaží, dále stavebně – konstrukční
zajištění stropů, které byly napadeny
dřevomorkou, stejně tak byly vymě−
něny konstrukční prvky krovu, které
byly rovněž napadeny. Město vybu−
dovalo nové rozvody vody a kanali−
zace, upravilo elektroinstalace a vy−
tápění budovy. Vyměnila se veškerá

okna a dveře, střecha, osadila se
nová střešní okna. Byty jsou vyba−
veny kuchyňskými linkami. Došlo
také k opravě fasády domu, kdy by−
ly zachovány výtvarné prvky fasády
na severní straně objektu. Ve vnit−
robloku byly provedeny
mírné úpravy terénu,
úpravou prošla zeleň
a zděný plot.
„Byty v ulici U Radbu−
zy jsou určeny osobám,
které se nacházejí v by−
tové nouzi a potřebují
komplexní podporu so−
ciálního pracovníka a zá−
roveň splňují podmínku
příjmu, kdy průměrný čistý měsíční
příjem v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek prů−
měrné měsíční mzdy v případě
jednotlivce. Nájemné v těchto bytech
je v maximální povolené výši, a to
64,70 Kč/m2. Nájemní smlouva je
uzavírána na dobu jednoho roku, a to
v souladu s dotačními podmínkami,“
popsal systém nájmu bytů Zdeněk
Švarc, vedoucí Odboru bytového
Magistrátu města Plzně.

Obnova historického jádra není zbytečná
Již šestým rokem běží v Nepomu−
ku dotační program Obnova histo−
rického jádra města. Kvůli úspor−
ným opatřením spojeným s koro−
navirovou epidemií byl sice výraz−
ně osekán (více než ostatní měst−
ské dotace) – z čtvrtmiliónové alo−
kace zbylo jen sto tisíc. Přesto ale
dál existuje, městské zastupitel−
stvo v prosinci schválilo jeho vy−
hlášení, přestože někteří zastupi−
telé by jej nejraději úplně zrušili.
Vždyť jde přece o příspěvky do
soukromých objektů!
Smyslem programu však není
zhodnocovat něčí nemovitosti. Cí−
lem je podpora takových oprav
a stavebních úprav, které povedou
k zachování památkových hodnot
dotčených objektů a historického
rázu centra města. Na podlahové
vytápění ani plastová okna určený
opravdu není. Území Historického
jádra města je již od roku 2006 vy−
mezeno územním plánem jako plo−
cha se zvláštními nároky na vý−
stavbu. Vlastníci jsou zde v jistém
smyslu omezeni na svých právech
a tento program představuje urči−
24

Kostel sv. Jana Nepomuckého

tou kompenzaci. Na citlivé opra−
vy, zejmé na takové, které nejsou
v konvenčním soudobém stavi −
telství běžné (jako jsou špaletová
okna, tašky bobrovky, dekora −
tivní štukové fasády atd.), je zkrát−
ka možné získat příspěvek. Jde

vlastně o částečnou úhradu zvýše−
ných nákladů spojených s dnes ne−
standardním řešením.
Díky existenci dotačního progra−
mu se povedlo v posledních letech
obnovit již deset historických fasád,
které by v lepším případě byly
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dál ošuntělé, v horším křiklavě ba−
revné a olepené polystyrenem. Byly
tak například restaurovány fresky
na budově Spořitelny a dekorativní
průčelí na domech v Plzeňské ulici.
Štukové novorenesanční prvky
ozdobily dům v Husově ulici, klasi−
cistní výraz získal znovu domek na
náměstí A. Němejce. Na šesti stře−
chách se dál udržela tradiční pálená
krytina, především bobrovka. Obje−
vilo se nemálo špaletových oken
a dřevěných vstupních dveří.
Všechny podpořené akce se týka−
ly vnějšího pláště starobylých do−
mů. Tedy vlastně součásti veřejné−
ho prostoru. Zlepšily vzhled centra
města, podpořily zachování jeho
historického rázu a kouzla. A to je
přínos nejen pro vlastníky dotče−
ných staveb, ale pro všechny, kdo
se pohybují po přilehlých veřejných
prostranstvích, ať už jsou to místní
nebo turisté. Zkrátka díky dotačnímu
programu je historické jádro města
zas o trochu malebnější.
Pavel Kroupa,
předseda komise památkové
péče v Nepomuku
Plzeňský rozhled 3/2021
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Váš strop může být pevný,
lehký a rychle postavený
Každý, kdo někdy stavěl dům
nebo třeba jen malou chatku,
nebo garáž, dobře ví, jak ná−
ročná a důležitá při výstavbě
je správná stropní konstrukce.
Také ví, jak důležité je použít
tu správnou technologii a sta−
vební konstrukci, aby strop
plnil nejen estetickou funk−
ci, ale společně se stěnami
tvořil kompaktní celek a za−
jistil tak dostatečnou tuhost
stavby.
O jedné moderní a úspěšné
metodě výstavby stropů jsme
si povídali s jejím dodavate−
lem, majitelem firmy KUBA−
BETON, panem Jakubem
Maglovským z Nýrska.
„Naše stropní panely jsou
stavební systém určený pro
řešení vodorovných kon−
strukcí, tedy hlavně stropů,
balkónů a schodišť. Před−
pjaté dutinové stropní panely
mají vysokou únosnost, po−

žární odolnost a umožňují pře−
klenout velké rozpony mezi nos−
nými konstrukcemi stavby.“
n Jak se to dříve dělávalo?
„Vybudovat bezpečné a kvalitní
stropní, schodišťové a balkóno−
vé nosné konstrukce je časově,

organizačně a finančně nároč−
né. Existují různé možnosti, jak
vyrobit stropy z betonu. Buď ze
staveništního betonu přímo na
staveništi, nebo za dokonale
příznivých podmínek ve výrob−
ním závodě. V prvním případě

běžných stropů ze železobeto−
nu musí být celá plocha stropu
podepřena, obedněna, vyztu−
žena a vybetonována. Tento
způsob je náročný na čas a sa−
mozřejmě zde hraje velkou roli
finanční zátěž. Přímo na stave−
ništi navíc nelze vyrábět vysoce
výkonné druhy betonu, jaké se
používají při výrobě prefabriko−
vaných dílů ve výrobním závo−
dě. Vždy je tam nutné uzavřít
kompromis mezi ztrátou vlh−
kosti, zráním betonu (technolo−
gickou pauzou) a povětrnostní−
mi podmínkami. Dlouho trvající
doba zrání betonu brání plynu−
lému průběhu dalších činností
na stavbě.“
n Co je hlavní předností va−
šich stropních panelů?
„Strop prefabrikovaný v továrně
zaručuje konstantní kvalitu a do
značné míry odstraňuje závis−
lost doby stavby na počasí. Pro
vás to znamená: žádné náklady
na bednění a s tím související
čas, žádné podpěry a přede−
vším žádná stavební vlhkost,
protože náš strop je dodán su−
chý a ve správný čas k vám na
staveniště. Vzhledem k tomu, že
technologie výroby se neustále
zdokonaluje, vyhovuje náš strop
i nejpřísnějším statickým náro−
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Chybějící vodu do rybníka

s

dodá Berounka

... dokončení ze strany 26

kům – např. z hlediska užiteč−
ných zatížení, rozpětí a pro−
tipožární ochrany. Stropy z pre−
fabrikovaných betonových dílců
jsou díky propracovanému sys−
tému montáže poměrně rychle
namontovány a jsou okamžitě
zatížitelné a pochozí.“
n Je váš stavební systém
určen pro každou stavbu?
„Naše stropní dílce jsou mo−
derním řešením všech vodo−
rovných nosných konstrukcí.
Systém dodáváme od technic−
kého návrhu přes výrobu kon−
strukčních prvků, dopravu až po
montáž. Dokážeme uspokojit
potřeby každého stavebníka
v nejkratším možném čase
a nejvyšší kvalitě. Můžeme také
vyzdvihnout jejich vlastnosti,
jako je především požární odol−
nost a vysoká únosnost.
Dále je nutno podotknout, že
naše stropní dílce umožňují pře−
klenutí velké vzdálenosti mezi
nosnými konstrukcemi stavby,
a to až do 18 metrů. Další vý−
hodou, na kterou bych chtěl
upozornit, je rychlost montáže.
Za pouhé 2–3 hodiny je strop
klasického rodinného domku pl−
ně položený, pochozí a nosný.
Dutiny v panelech mohou být
v případě potřeby optimálně vy−
užity jako napájecí a kabelové
kanály, aniž by to negativně
ovlivnilo statiku stropu. Na přání
lze realizovat individuální pro−
Plzeňský rozhled 3/2021

stupy podle potřeby stavby. Náš
strop přesvědčuje nejlepšími
hodnotami.
Náš stropní systém nejsou
pouze betonové panely. Ale dí−
ky komplexním službám, které
ke každé zakázce poskytujeme,
získávají zákazníci vysokou zá−
ruku kvality.
Stropní systém z přepjatých
panelů se uplatňuje v bytové
výstavbě se značně členitými
půdorysy, při výstavbě rodin−
ných domů, řadových a byto−
vých domů, v průmyslových
a zemědělských objektech, ale
i drobných stavbách, jako jsou
garáže nebo dílny. Možností,
kde se dají stropy a schodiště
vyprojektované, vyrobené a po−
stavené v rámci našeho systé−
mu využít, je opravdu mnoho.
Naše stropní panely a schodiště
jsme jen v letech 2019 a 2020
montovali v řadových rodinných
domcích v Dobřanech v lokali−
tě Malá Strana, v řadových ro−
dinných domcích v Domažlicích
v lokalitě Na Bábě, v novém byto−
vém domě v Klatovech, v nových
rodinných domech v Brnířově,
v Kyšicích a Letkově, ale uplatnili
se i při přestavbě rodinného do−
mu v historickém jádru Domažlic.
Rád každému, kdo o náš mo−
derní stropní systém bude mít
zájem, osobně vše ještě po−
drobněji přiblížím a provedu
předběžnou kalkulaci nákladů.“
(kr)

Velký bolevecký rybník, v němž
kvůli suchu minulých let znatelně
ubylo vody, bude doplňován upra−
venou vodou z řeky Berounky.
Úprava říční vody na požadované
parametry se uskuteční v nově vy−
budované úpravně ve stávajícím
areálu čistírny odpadních vod
(ČOV) v Jateční ulici. Poté se bude
odtud přečerpávat do Velkého bo−
leveckého rybníka.
Současným zdrojem vody této vý−
znamné plzeňské rekreační plochy je
kromě srážek především Bolevecký
potok, který však rybník nedokáže
dostatečně naplnit. Navíc pokračuje
v okolí nádrže další urbanizační
činnost, která přispívá ke snížení do−
tace nivy rybníka srážkovou vodou.
Město tedy rozhodlo o zahájení kro−
ků k záchraně rybníka a jeho doplně−
ní vodou z jiných zdrojů.
„Navrženy a prozkoumávány byly
tři možnosti. Uvažovalo se o vodě
čerpané z nově provedených vrtů
v areálu stávající ČOV, dále o upra−
vené vodě z blízké řeky Berounky
a třetí možností bylo doplnění rybní−
ka přečištěnou vodou z ČOV. Jako
nejvhodnější se ukázalo dotovat
rybník vodou z Berounky,“ uvedl
technický náměstek primátora Pavel
Šindelář. Podle něj investice do to−
hoto projektu představuje dle sou−
časného odhadu zhruba 30 milionů
korun. Do konce října 2021 by měla
být zpracována projektová doku−
mentace. Pokud vše půjde podle
plánu, rybník by se mohl začít dopl−
ňovat vodou z Berounky v druhé
polovině roku 2022.
Pokles hladiny rybníka je vykazo−
ván od mimořádně suchého roku
2017. Tehdy došlo k jejímu snížení
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asi o 50 centimetrů, v roce 2019 byl
zaznamenán pokles o 90 centi−
metrů. V listopadu 2020 byla hla−
dina rybníka již asi 1,35 metru
pod dlouhodobým normálem.
„I když rok 2020 již nebyl považo−
ván za suchý, docházelo k dalšímu
poklesu hladiny. Je tedy evidentní,
že nádrž má spojitost s hladinou
podzemní vody. Ta v minulých le−
tech klesla na velmi nízkou úroveň
a v loňském roce nebyla saturo−
vána,“ upřesnil technický náměstek.
V rybníku ubylo celkem 600 tisíc
metrů krychlových vody.
Loni na jaře byl proveden zkušeb−
ní vrt v areálu ČOV a byla zkoumána
jeho vydatnost a složení vody. Voda
byla poměrně kvalitní, avšak vydat−
nost vrtu byla nedostatečná (mezi
0,6 – 0,8 l/s). K doplnění rybníka je
zapotřebí minimální vydatnosti zdro−
je 15 l/s. „Aby se mohlo do rybníka
dostat potřebné množství vody, mu−
selo by být provedeno minimálně
20 vrtů, což by zabralo celý rozvojo−
vý pozemek areálu ČOV,“ vysvětlil
náměstek pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Michal Vozobule.
„Na doplnění vody z Berounky
platí i předběžný příslib Povodí
Vltavy – odebírat vodu v množství
do 20 l/s s výjimkou nízkých vod−
ních stavů. Při tomto množství
20 l/s by se měsíční načerpané
množství mělo pohybovat kolem
52 tisíc metrů krychlových, což by
znamenalo vzdutí hladiny o zhruba
11 centimetrů,“ upřesnil náměstek
Michal Vozobule. Dodal, že v těchto
předpokladech však nejsou uva −
žovány jakékoli vnější vlivy, tedy
výpar, srážky, saturace podzemní
vody a další faktory.
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PRÁVNÍ
PORADNA
Dotaz čtenáře A. K. z Plzně:
Dobrý den,
můj známý mě požádal, abych mu
ručil za úvěr v bance, který si be−
re v souvislosti s rekonstrukcí
a přístavbou domu. Pokud mu
vyhovím, rád bych věděl, jaká
rizika pro mě takový ručitelský
závazek přináší?

Odpověï advokáta:
Problematika ručení je často velmi
citlivá a zasahuje nejen do majetko−
vých, ale někdy i osobních a cito−
vých vztahů. Při uzavírání ručitel−
ského závazku to proto vyžaduje
značnou míru opatrnosti, a přede−
vším znalost finanční a majetkové
situace osoby, za kterou se ručí.
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Právní úprava je obsažena v ustano−
veních § 2018−2028 občanského
zákoníku, podstata ručitelského
závazku je velmi jednoduchá. Ru−
čitelem se stává ten, kdo prohlásí
věřiteli, že pokud dlužník svůj dluh
nesplní, uhradí ho za něj. Zásadní
náležitostí ručitelského prohlášení je
jeho písemná forma. Ručit lze nejen
za existující dluh dlužníka, ale i za
dluhy budoucí nebo dluhy vázané
na splnění určité podmínky. Ne−
musíte ručit za celý dluh, svým ru−
čením můžete také zajistit pouze
část dluhu, samozřejmě bude−li
s tím věřitel, ve Vašem případě ban−
ka, souhlasit a bude−li pokládat toto
ručení za dostačující, spolu se zá−
vazkem dlužníka samotného.
Pokud dlužník svůj dluh vůči věři−
teli nesplní, může věřitel splnění po−
žadovat na Vás. Nejdříve však musí
tento věřitel vyzvat dlužníka písem−
nou formou, aby svůj dluh splnil

a stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu. Jen ve výjimečných přípa−
dech zákonem upravené nejsou tyto
výzvy třeba.
Existuje pak jediná výjimka, kdy
ručitel může odepřít plnění, a sice
tehdy, když věřitel sám zavinil,
že pohledávka nemůže být uspoko−
jena dlužníkem. Takováto situace
ovšem může nastat jen v naprosto
výjimečných případech, sice např.
když věřitel je při vymáhání dluhu
liknavý, např. delší časové období
úhradu dluhu neupomíná, ačkoli
je dluh splatný a dlužník v dobré
finanční kondici.
Samozřejmě je právem ručitele
uplatňovat takové námitky, které má
proti věřitelově pohledávce dlužník.
Tak např. může namítat, že dluh byl
řádně uhrazen a peněžní ústav došlé
platby řádně nezaúčtoval. Ručitel−
ský závazek tedy v tomto případě by
zanikl započtením. Další význam−

nou námitkou může být námitka
promlčení. K tomu je však potřeba
poznamenat, že podle § 2025
občanského zákoníku se právo
věřitele vůči ručiteli nepromlčí před
promlčením práva vůči dlužníkovi.
K této situaci může dojít jen proto
výjimečně a banky mají ve svých
smlouvách po právní stránce věc
obvykle ošetřenu tak, aby k proml−
čení nedošlo.
Na závěr snad to, že Váš ručitel−
ský závazek zaniká zánikem dluhu,
který svým ručením zajišťujete,
tj. tehdy, kdy je dluh uhrazen. Ro−
zumí se tím, že ho uhradí dlužník,
ale v případě, že ho dlužník neuhra−
dí, zaniká ručitelský závazek i pro−
vedením úhrady z Vaší strany.
Při ručitelském závazku je tedy
třeba velké opatrnosti, a v konkrét−
ním případě není od věci poradit se
s právníkem.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Na řešení krize
Radnice uvolnila celkem 24,350
milionu korun z Fondu rezerv
a rozvoje města Plzně na zajištění
dopadů v souvislosti s koronaviro−
vou krizí. Podpora půjde například
na tyto oblasti:
l 8 milionů korun na zajištění fi−
nančního krytí dotačního programu
Podpora sportovních organizací
provozujících sportovní činnost na
území města Plzně v souvislosti
s pandemií koronaviru (refundace
dopadů za říjen–prosinec 2020)
l 4 miliony korun na zajištění fi−
nančního krytí sníženého příjmu
z pronájmů (odpuštění nájemného
za období říjen–prosinec 2020)
l 9 milionů korun na zajištění fi−
nančního krytí v souvislosti se zru−
šením vyhlášky o místním poplatku
z pobytu a poskytnutí darů plátcům
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tohoto poplatku jako opatření pro
zmírnění negativních dopadů koro−
navirové krize pro provozovatele
ubytovacích zařízení na území
města
l 2 miliony korun na nákup ochran−
ných prostředků pro Magistrát měs−
ta Plzně, městské příspěvkové orga−
nizace i pro zařízení péče o seniory,
350 tisíc korun na nákup osobních
ochranných prostředků a materiálu
pro vybavení zřizovaných karantén−
ních a očkovacích center v Plzni
l 500 tisíc korun na provozní výdaje
v souvislosti s provozem Karan−
ténního objektu pro lidi bez domova
ve Školní 1
l 500 tisíc korun pro Městskou po−
licii Plzeň na nákup dezinfekčních
ochranných pomůcek, dezinfekce
prostor a vozidel
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Vaše pracovní nabídky

Plzeňského rozhledu
České mzdy zažily kostrbatý růst
Ve srovnání s rokem 2010 byla
průměrná hrubá mzda v roce
2019 vyšší o 43 %. Vzrostla kon−
krétně z 23 864 Kč na 34 111 Kč.
K většině tohoto nárůstu došlo
v posledních třech letech, tedy
od roku 2016, kdy mzdy stouply
o 22 %, zatímco do roku 2016
se zvýšily jen o 16 %. Vůbec
nejrychleji, o 8,1 %, meziročně
vzrostly v roce 2018. Následné
pozvolné oslabování spojené
s ekonomickým cyklem bylo
přerušeno koronavirovou krizí
v roce 2020, tato kapitola vývoje
však dosud není uzavřená.
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Rok 2020 – vážný otřes pro český trh práce
Nejcharakterističtějšími výsledky
popisujícími dopady vládních
opatření v jednotlivých měsících
roku 2020 jsou údaje o odpra −
cované době čerpající z Výběro−
vého šetření pracovních sil
(VŠPS). Ty jsou od března minu−
lého roku speciálně připravová−
ny a zveřejňovány v rámci rychlé
informace ČSÚ o mírách zaměst−
nanosti, nezaměstnanosti a eko−
nomické aktivity.
Výrazně vyšší propady odpra−
cované doby najdeme u skupiny

sebezaměstnaných (podnikatelů).
Průměrný počet hodin se u nich
meziročně snížil nejvíce v dubnu
(o 31 %), od května se situace za−
čala stabilizovat a od července
je možné hovořit o běžné pracovní
době. Až údaje za říjen a listopad,
kdy již v důsledku růstu počtu na−
kažených vstoupila v platnost
další výrazná protiepidemická
opatření, ukázaly další propady
(–11 % a –18 %).
Podobný vývoj, ovšem s mír−
nějšími propady, nalezneme u do−
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minantní skupiny zaměstnanců.
Těm se snížil průměrný počet
skutečně odpracovaných hodin
v nejkrizovějším měsíci dubnu
o 19 %. Od června již čísla
od po vídala běžné situaci, což
vy dr želo až do září. Říjen při−
nesl pokles o 6 %, a to je zhruba
srovnatelné s květnem. V příspěv−
ku nejsou uvedeny údaje za
4. čtvrtletí roku 2020, které bylo
významně ovlivněno dopadem
protiepidemických opatření.
n n n
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Se zápalem pro obor a tradici,
vzdělávej se u nás v Sušici…
Sušice je město, které je neodmysli−
telně spjato s výrobou zápalek, byť
zde už v současné době takováto vý−
roba neprobíhá. Obdobně i v historii
naší školy byli na různých pracoviš−
tích vzděláváni a vychováváni žákyně
a žáci v řadě oborů, z nichž některé již
v naší aktuální nabídce nenajdete.
Na druhou stranu se však otevřely
další obory, jež reagovaly na poptáv−

Školní rok 2020/2021 je značně ne−
standardní nejen pro žákyně a žáky,
nýbrž i pro vyučující, jelikož se
uskutečňuje až na několik výjimek
prakticky výhradně v distanční for−
mě. Toto omezení je velmi limitující
i pro současné žákyně a žáky závě−
rečných ročníků základních škol,
kteří by za normální situace mohli
navštívit školy, o něž mají zájem,

a v insta lateřině hodlám i do bu−
doucna pokračovat.
l Co v současné době děláš? Kde
pracuješ? Co Tě na instalateřině
baví a naopak, co je v tomto oboru
obtížné?
„V současné době jsem žákem zá−
věrečného ročníku oboru instalatér
a po skončení studia bych chtěl
pracovat v domovské instalatérské

ku z různých sfér na trhu práce či
na genius loci Sušicka a Šumavy.
Valnou většinu z nich se nám daří
každoročně naplnit dostačujícím po−
čtem žákyň a žáků, ale – jak jsme
mimochodem informovali i v před−
cházejícím vydání – jsou i takové, kde
je tato situace skutečně náročná.
Navzdory tomu, že se jedná prakticky
u všech technicky zaměřených oborů
o profese velmi lukrativní a na trhu
práce hojně žádané, je o některé
z nich projevován malý zájem. Sami
jsme mnohdy oslovováni našimi
partnerskými firmami, které nám
zprostředkovávají možnosti rozličné−
ho uplatnění pro naše absolventky
a absolventy, čímž lze jen dokladovat,
že se – co se následného uplatnění
týče – není rozhodně čeho obávat.
Máte−li zájem se naučit řemeslo, kte−
ré vás bude živit, bavit, bude po vás
vidět plno vykonané práce a lidé si
vás budou v mnoha případech před−
cházet – pokud budete odvádět výbor−
né výkony – neváhejte a informujte se
u nás. Moc rádi vám pomůžeme s roz−
hodnutím, který z námi nabízených
oborů bude tou optimální volbou
právě pro vás. 😊

prohlédnout si je a na cokoli se zep−
tat. Takovouto možnost vám bohu−
žel nabídnout nemůžeme, avšak
položili jsme několik otázek žákyním
a žákům vybraných oborů, které by−
chom v rámci „boje“ za jejich napl−
nění rádi podpořili. V minulém čísle
jste si mohli přečíst rozhovor se zá−
stupcem oboru zedník a dnes by−
chom vám rádi představili další
z našich učebních oborů, a sice
instalatéra. Oslovili jsme tudíž žáka
3. ročníku tohoto oboru, Jiřího
Růžičku, a požádali ho o zodpově−
zení několika otázek.
l Jirko, kdy ses rozhodl být instala−
térem? Co bylo tím hlavním impul−
zem?
„Mám−li být upřímný, nevěděl
jsem, co bych chtěl dělat za práci
do budoucna a co by mě vůbec
bavi lo. Původně jsem byl půl roku
na jednom oboru, ale ten mě vůbec
nechytl, tak jsem přemýšlel o pře−
stupu na obor, který by se mi líbil.
Po dlouhém uvažování a radě od
rodi čů jsem změnil zaměření na
obor instalatér, ten mi přišel zají −
mavý a perspektivní 😇.“ A teď
mám jasno! Neudělal jsem chybu

firmě. Na instalateřině mě baví to, že
skoro každý den jsem jinde a nedě−
lám neustále tu samou práci. To mě
na tom baví, neboť nejsem moc typ
člověka, kterého by bavila stále ta−
táž práce dokola. Instalateřina mě
opravdu chytla a baví mě v ní, dá se
říct, úplně všechno. Co je v tomto
oboru obtížné? Těžko říct, každý to
vnímá jinak...“
l Máš nějaké profesní plány do bu−
doucna? Čemu by ses rád věnoval?
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„Po skončení školy bych chtěl praco−
vat u již zmíněné firmy a postupem
času si třeba založit nějakou vlastní.
A co bude pak dál, se uvidí 😇.“
l Jirko, moc děkujeme za rozhovor
a přejeme Ti mnoho profesních
i osobních úspěchů do budoucna.
Kromě toho jsme od února spustili
novou propagační akci, o které jste
již možná slyšeli. Pakliže jste aktivní
na sociálních sítích, určitě budeme
rádi, když budete sledovat náš škol−
ní Instagram, kde se dozvíte mj.
i o zmíněné akci, a to pod hashta−
gem #igornacestach! Maskotem
je právě papoušek Igor, pojmenova−
ný podle známé filmové postavy
z filmu Obecná škola (1991), Igora
Hnízda. Tento papoušek má „hníz−
do“ na naší škole a vydává se
na pravidelné výpra vy do blízkého
i širokého okolí, kde zanechává na−
še školní placky. Informace o jejich
umístění jsou násled ně předávány
v příbězích na školním Instagramu.
Souhrnné příspěvky s nalezenými
plackami se pak objevují i na škol−
ním Facebooku. Zájem je skutečně
velký, což nás nesmírně těší a rov−
něž podněcuje k další aktivitě. Inu,
jak se říká – kdo si hraje, nezlobí.
A právě v tomto duchu bychom rádi
pokračovali v našich činnostech
i v dalším období a trochu rozptýlili
chmury, jež s sebou přináší tato
neleh ká doba. Držte se a zůstaňte
s námi. 😊
Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Smiřme se s tím, co je a co nejde změnit
Na úvod je dobré připomenout moudra Davida Biarda:
n
n
n
n

Ti, kdo nadávají na tento svět, jsou obvykle ti, kterým se nepodařilo žít.
Svět se nebude věnovat tomu, aby vás učinil šťastnými.
Štěstí je ve schopnosti připustit, že některé věci nelze změnit.
Hmotný úspěch ke štěstí nevede. Štěstí je v tom, že se přestanete bát
změn.
n Čas od času musíte být připraveni začít znovu.
Medituji, učím se nové věci, spor−
tuji, pracuji (i když bych nemusel,
ale mám to štěstí, že mohu dělat to,
co mne baví) a divím se, proč se li−
dé neradují ze života. Všiml jsem si,
že většina lidí posílá dál příspěvky
negativní, zkreslené, zavádějící,
kde se nadává. Nechápu, kam se
někteří lidé dostali a jak málo lidí
má svůj názor.
Proto připomínám jedinou jisto−
tu, kterou máme – že všichni stejně
umřeme, a proto je zcela zbytečné
nadávat, být agresivní, ničit sebe
i druhé, znepříjemňovat život sobě
i druhým, když život je jen jeden
a je krátký. Ze statistiky je patr−
né, že přibývá duševních poruch
a ukazuje se, že současnou situaci
mnoho lidí nezvládá.

Jak žít, nejenom přežít
Podle mé předpovědi z roku
2020, kdy jsem předpověděl, že
od února 2021 bude hůř, sou−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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časná situace může trvat dva až
tři roky, dílčí problémy se po−
táhnout cca pět let.
Nejdůležitější je zachovat si zdravý
rozum a dobré zdraví. Jak udržet
fyzické zdraví, je mnoho návodů.
Já stručně zopakuji ten můj osvěd−
čený návod.
1. Doporučuji 2x týdně
provádět moje akupre−
sury – zápěstí na zá−
pěstí po dobu 22
minut. Tím napraví−
me důsledky stre−
su, který způsobí,
že náš organismus
rychleji spotřebová−
vá energii a vitamíny,
což nejsme schopni při−
rozeným způsobem do−
plňovat. Proto se může stát, že
se náš organismus stresem za−
blokuje pro příjem energie a vitamí−
nů a akupresurami jej opět odblo−
kujeme.
2. Z výše uvedeného důvodu do−
poručuji užívat v doporučeném
množství vitamíny a minerály, jako
minimum je dobré užívat alespoň
multivitaminy.
3. Je dobré užívat přírodní anti−
biotika, protože při stresu dojde
většinou i k oslabení organismu,

tím se mohou „probudit ze spící
formy“ některé infekce. Podle
mých zkušeností je osvědčené
např. Oregano, Štětka lesní. Na−
poprvé doporučuji celé rodině uží−
vat cca dva měsíce denně, potom
preventivně.
4. Ideální je 3x týdně aspoň 45 mi−
nut aktivního pohybu (běh, kolo,
rychlá chůze a podobně).

Pro utužení psychického
zdraví:
Zprávy je dobré sledovat jen na
seriózních TV, které se zpravodaj−
stvím zabývají (ČT, Nova Prima)
a to max. půl hodiny denně.
Ideální je alespoň ob−
den 30 minut re−
laxační
cvičení
(např. Jóga, ná−
vodů na inter−
netu je mno−
ho), dechová
cvičení,
po−
slouchat rela−
xační
hudbu,
klasickou hudbu,
šachy, společenské
hry, nějaký koníček,
věnovat se něčemu, z čeho
budete mít radost, učit se nové
věci, poznávat svůj rodinný systém,
věnovat se dětem, rodině, sebe−
vzdělávání, čtení.
Utužovat vztahy s rodinou a kama−
rády. To lze i pomocí techniky na
dálku. Radovat se z toho, co máme
(vidíme na mnoha příkladech, že to
není samozřejmé) a netruchlit pro
to, co nemáme.
Najít zalíbení v tom, co máme
možnost dělat, protože mnoho lidí
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nemůže dělat to, co je baví. Pokud
je to nutné, tak řešit změnu. Vždy
když něco skončí, tak proto, aby
mohlo začít něco nového a lepší−
ho. Je dokázáno vědecky, že po−
zitivně naladění lidí najdou dříve
a lepší práci než negativní lidé.
Největší problém, se kterým se
stále setkávám, je agresivita a ne−
tolerance. Chybí nám radost ze ži−
vota. Jen 50 % lidí se umí radovat
ze života. Netolerance je příčinou
chaosu, strachu a paniky. Neto−
lerance je náš další problém
a s tím souvisí agrese, závist a ne−
návist. Mnoho lidí se nemá rádo.
Kdo nemá rád sebe, nemá rád
druhé. Jen tak si lze vysvětlit ne−
odpovědnost a nevážení si sama
sebe a tím i druhých. Každá agre−
se vyvolá ještě větší agresi a vše,
co vyšleme, se nám vrátí.
Všechno špatné je pro něco do−
bré, proto i z této situace je dobré
se poučit. Současná doba nás
donutila se zastavit, ale mnoho
lidí neví, co s tím.
Na závěr bych dodal moje motto:
Každý je strůjcem svého štěstí, ne
osudu.
Kdo si myslí, že má špatný osud,
může jej změnit meditací, nechat
sloužit mši za uzdravení rodinných
kořenů. Ideální je odpustit, neoče−
kávat a nelpět a na nic nečekat.
Čekání na cokoliv, kohokoli či na
zázrak, je ztráta času a čekáním
na smrt. Jakou myšlenku vyšleme,
taková se nám vrátí. A nejenom
v této době platí, že každý se musí
o sebe postarat sám.
Všem hodně štěstí a zdraví
a radosti přeje Stanislav Brázda
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HLEDÁM mytí nádobí, do−
plňování zboží, úklid. Nebo
nabídněte vaše volné
místo. SMS celý den, volat
po 15 hodině. Děkuji, tel.
776361102 PM 21066

HLEDÁM pracovníka na
stavbu oplocení na Kla−
tovsku, Domažlicku. Velmi
dobré platové ohodno−
cení. Nástup od 1. dubna
2021. Solidní přístup. Pro
bližší informace volejte:
733710319.
PŘIJMEME brigádníky
do zahradnictví – Klatov−
sko, tel.: 604978604. RR
21171

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za−
řízenou k okamžitému po−
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.
604867469. PM 21046
PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin
ze smrkového dřeva.
Paleta = 1050 kg = 70
pytlů po 15 kg. Paleta =
6500,− Kč. V Plzeňském
kraji DOPRAVA ZDARMA.
Tel. 604 575 136. PM
21002
36
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PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000 kg = 4 000,−
Kč. V Plzeňském kraji
DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604 575 136. PM 21001
PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnu−
té stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel. 603383211.
PM 21047
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve
velmi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.
604867469 PM 21048
PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850
Kč za prostorový metr. Tel.
604867469. PM 21051
LOŇSKÉ senážní balíky
průměr 130 cm 300 kusů.
Cena dohodou. Tel.:
602292538. RR 21036
SAZENICE smrk. Prodám
pěkné, vzrostlé sazenice
lesních stromků – smrk
výška 35 až 50 cm. Cena
10 Kč za kus. Tel.:
728553330. RR 21122
PROFESIONÁLNÍ vířivku
Intex průměr 2m – 4 oso−
by. Příslušenství v ceně. K
vidění v Dlouhé Vsi. Cena
7 tisíc. Tel.: 602305142.
RR 21140

KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohra−
niční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, automobilo−
vé odznaky, plakáty a jiná
vyznamenání, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech
apod.
Tel.
721730982. PM 21006

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i nepojízdnou, Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,
aj. náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly
na ČZ motocros, Jawa
panelku nebo kývačku,
pionýr 05,20 i vrak. Ná−
vody na obsluhu, katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.
721730982. PM 21007
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný, dý−
hovaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel. 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 21030
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 21038
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti, co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel. 737903420.
PM 21041
VYKUPUJI pohlednice
a knihy. Tel.: 603147781.
RR 21156

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, mo−
torky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky, rám,
motory, sedla, nádrže,
plechařinu, tachometr, ří−
dítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé jiné
moto věci. Nabídněte. Tel.
605080878. PM 21042
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo−
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040
KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy –
Slavia, Stella, Haenel,
Zbrojovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porceláno−
vé podtácky. Pivní pípu,
stáčečku, paroží, náram−
kové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, mo−
ped Stadion motory a díly
k němu, atd. Tel.
737903420. PM 21043
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 21050

KOUPÍM starou dřevěnou
harmoniku – heligonku
i nefunkční a přívěsek na
krk – madonka, tel.
737942060 PM 21063

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM na stavbu jednoo−
sou – dvouosou maringot−
ku (lesanku) i v horším sta−
vu. Děkuji, odvoz si zajistím,
tel. 737942060 PM 21064

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky,
zásobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.
KOUPÍM LP gramofonové
desky a staré pohledy.
i celé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 21068

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21009

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
vitosti k prodeji, předání.
Vyklizení, likvidace od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam.cz
tel.: 603512322 PM
21035
KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k rekon−
strukci, tel.: 606916148.
RR 21142
PRODÁM RD v Sušici +
zahrada 600 m2, krásné
místo, dostupná Šumava,
5.200.000 Kč, možná
výměna za 2+1, 1+1 +
doplatek. RK nevolat.
Jen vážní zájemci. Tel.:
732772729. RR 21164

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Koupím
starý nábytek – možno
i vyklizení. Děkuji. Tel.
721127427. PM 21044
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel. 603383211.
PM 21049
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pou−
ze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovliv−
nit. Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21010
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21011
KDO pronajme zahradu
v zahrádkářské kolonii, do−
hoda jistá. Tel. 777904079
PM 21062 PM/KT
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URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových/cihlových do−
mech v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 21012
NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 21013

KOUPÍM Simson S51
Enduro nebo Elektronik,
stav nerozhoduje, s SPZ
i bez, tel.: 776822803. RR
21119

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím
jakékoliv moto Babetu,
Jawetu, Jawu CZ apod.
i nepojízdné. Děkuji. Tel.
605111671. PM 21045
JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a se−
riozní jednání. Tel.
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.
RR 21091

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20−30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 2,5mil. Peníze
k dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 21014

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
21072

POPTÁVÁM byt ke koupi
2+1, 2+kk, 3+1. Stav
nerozhoduje. Nejsem rea−
litka a ani překupník! Dě−
kuji za nabídky. Tel.
721081547. RR 21112

KOUPÍM Multicar i v nepo−
jízdném stavu nebo Avii
sklápěč, kontejner nebo
skříňovou. Přijedu kamko−
liv, tel. 736736059. PM
21065
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21001

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 21165
PRODÁM
pneumatiky
2 kusy traktorové 6.50/16,
cena 1.000 Kč za kus, tel.:
607104213. RR 21167

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
21102

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řeše−
ní. Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 21016
HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21017
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957. PM 21018

l
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VYROBÍM na vaši chatu,
chalupu různé doplňky
ze dřeva, kromě lamina.
Tel.775195608 PM 21059
PM/KT
UPEČU pro vás cukrářské
výrobky včetně borůvko−
vých koláčů v Plzni, tel.
724754498 PM 21060
PM/KT
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále mož−
nost vymalování. Ne−
závazná prohlídka je
zdarma. Tel 603512322
e−mail: pavel.rejsek
@seznam.cz.
PM
21031
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další
práce dle domluvy. Plzeň−
sko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399 nebo
email: zednicke.prace1
@email.cz RR 21035

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize
komínů
tel.: 604871028.
RR 21134

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – sádrokarton, štuky,
fasády, dlažba, levně, vše
po telefonní domluvě, tel.:
602247467. RR 21128
PŘEVÍJENÍ elektromo−
torů třífázových i svě−
telných, Letovy 43, tel.:
376396324,
mobil:
723327101. RR 21163

PŘENECHÁM pronájem
hrobu na hřbitově ve
Starém Plzenci, tel.
774132024 PM 21067
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.
604867469. PM 21052

HLEDÁM k vážnému se−
známení paní ve věku 55 až
59 let. Samota je hrozná.
Klatovy a blízké okolí. Tel.:
774843196. RR 21111

ŠI−DEKO nabízí menší
dárečky ručně dělané
a opravy oděvů. Přijďte
nás podpořit do Kolince na
OÚ. Tel.: 720117664. RR
21166
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STARŠÍ muž s vlastním
bytem v Klatovech hledá
vitální přítelkyni, která má
ráda procházky do přírody.
Nejlépe z Klatov a blízkého
okolí. Odpovědi prosím
písemně do redakce. RR
21017
45LETÝ, 185 cm, hledá
sympatickou ženu do 40
let, pro společný život.
Zn.: Řidičský průkaz
vítán. Tel.: 722920560.
RR 21150
56/183/86 NEKUŘÁK hle−
dá štíhlou partnerku ze
Sušice nebo Klatovska
na cesty po Šumavě Tel.:
702962961. RR 21157

l
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RÁD POZNÁM sympatic−
kou ženu z Plzně nebo
blízkého okolí do 30 km,
nekuřačku s vyřešenou
minulostí, ve věku 44−53
let nejen na toulky pří−
rodou, ale i životem.
Muž 54/178, štíhlý. Tel.
605363221 PM 21039

36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let
k vážnému seznámení.
Nekuřačku, která také hle−
dá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční té−
matikou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestuji,
chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Jsem z okresu Beroun.
Tel. 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 21003

DEUTSCHER Mann sucht
Frau aus Tschechien bis
65 J. duch aus ande−
ren Ländern. Bin 60 J.,
170/69, ehrlich, treu,
liebevoll, dunkles−Haar,
bei Cham, alleinlebend,
Beruf: Schachtmeister –
Bademeister, Ernste an− HLEDÁM pohledného mu−
rufe under 0049−0160− že z Plzně a nejbližšího
okolí ve věku 60−65 let pro
99579735. RR 21162
vážný vztah plný porozu−
mění a důvěry s vyřeše−
nou minulostí. Osobní
setkání. Na SMS neodpo−
vídám. Tel. 775497976
končí značkou
PM 21005

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Pokud inzerát
RR (+číslo), zasílejte prosím
v případě přání inzerenta písemné
odpovědi na adresu Klatovské
redakce Rozhledu:
Vídeňská 218, 339 01, Klatovy
tel.: 376 360 311

59 HLEDÁ přítele k vážné−
mu seznámení, kterému
nevadí děti. Doufám, že
ještě existuje obyčejný
normální muž, který ví, co
chce. Do 60 let. Zn.: Jen
vážné nabídky. RR 21107
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

Tel. 604 737 781
HLEDÁŠ to, co doma ne−
máš, máš tajné sny? Ráda
ti je splním, zavolej. Přijď a
budeme spolu jen já a ty.
Má fotečka je reálná,
vlastní. Tel. 604737781
KŘI PM 21004
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat do 20 hod. na
tel.: 773153057. KŘI PM
21058 PM/KT/JČ

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 6. 4. 2021

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
Sekretariát, soukromá inzerce:
Lubomír Baláž
tel.: 377 221 996, 777 730 254
e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Květoslava Spoustová
tel.: 777 730 256
e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
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placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Uzávěrka řádkové inzerce je 26. března 2021
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NOVINKA
69 Kč

MARANELL® –
SUPERPŘEVISLÝ JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do
zimy, nejlahodnější jahody
jaké si jen umíte představit

Balení 10 ks
149 Kč

SIBIŘSKÝ JILM

neuvěřitelně rychle rostoucí
živý plot,
vyroste až 2 m za rok.
Sází se cca 3 ks/m

od 79 Kč

149 Kč

69 Kč

ODOLNÉ RŮŽE

RÉVA KARMEN

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER

velkokvěté, polyantky i pnoucí
– krásně vonící a celé léto
kvetoucí růže

vynikající a velmi odolná
odrůda (z Ruska) extra sladké
stolní hrozny, vhodná i do
vyšších poloh.

keřový, velmi raný
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování

SUPERCENA
149 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI
KVĚTY

neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorné,
kvetou již první rok.

Balení 12 ks
od 139 Kč

JAHODY
STÁLEPLODÍCÍ

od června až do zimy
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů.

69 Kč

Balení 12 ks
od 89 Kč

POSCHOĎOVÁ
CIBULE

JAHODY
VELKOPLODÉ

sibiřská cibule, kterou můžete
sklízet i v zimě.
Cibulky mají vynikající chuť

59 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK
vynikající léčivka používaná
již po staletí, roste v každé
zahradě, nevymrzá

velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již
několik týdnů po vysazení

NOVINKY

AKCE
149 Kč

89 Kč

149 Kč

VELKOPLODÉ LÍSKY

BORŮVKA
AMELANCHIEROVA

MINIKIWI ISSAI

odrůdy s velikými plody
a vysokou plodností,
zrají v září.

149 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY

nádherné sněhobílé květy
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera

nepotřebuje rašelinu, 10−15kg
z každého keře. Zcela
mrazuvzdorná a brzy plodící.

149 Kč

69 Kč

FÍKOVNÍK DOTATO

velmi oblíbená a odolná
odrůda, i u nás spolehlivě
plodící slaďoučké fíky.

Zasíláme i na dobírku poštou.
Ovocné stromky se expedují samostatně.
Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme
katalog návodů na pěstování.
40

mrazuvzdorná samosprašná
odrůda kiwi vhodná i do našich
podmínek, plodí již 2. rokem

ČERNÝ JEŘÁB –
ARONIE SLADKOPLODÁ
nenáročný keř, bohatě plodící
v každé zahradě, plody plné
vitamínů a antioxidantů.

1 ks od 89 Kč
1 pár samec SUPERCENA
+ samice od 188 Kč

69 Kč

MALINÍK
WILLAMETTE

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
velmi rané, téměř beztrnné
nebo i sladké odrůdy,
plody mají skvělé léčivé účinky
a mnoho vitamínů

největší maliny, velmi odolné
a úrodné sazenice,
netrpí chorobami ani škůdci

99 Kč

ČERNÝ MALINÍK –
BLACK JEWEL

od 149 Kč

OVOCNÉ STROMKY

bujně rostoucí a bohatě plodící
maliník s temně černými
sladkými plody

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209,
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

sloupovité i klasické – jabloně,
hrušně, meruňky, broskvoně,
nektarinky, třešně, višně
a skvělé NOVINKY

Ovocné stromky a keře,
sadba jahod a růží,
sazenice révy atd…
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