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Rokycany (ČTK) Rokycany zvažují
výstavbu repliky funkcionalistické
letní restaurace podle návrhu jed-
noho z nejvýznamnějších architek-
tů první republiky Františka Alber-
ta Libry. Kvůli záměru navrátit ob-
jekt na místní koupaliště, kde byl
na začátku 30. let 20. století posta-
ven, svolalo město na pondělí 28.
června diskusi s občany.

Realizace projektu by podle od-
hadů vyšla asi na 24 milionů Kč.
„Funkcionalistická stavba koupa-
liště zvedla, dodávala mu nezamě-
nitelný ráz,“ uvedl starosta Jan Ba-
loun. Dnes na jejím místě stojí jen
malá dřevěná bouda.

„Starousedlíci už dlouho pláčou
po tom, aby se tam objekt vrátil,“
řekla místostarostka Marie Hlávko-
vá.

S nápadem na výstavbu přesné
kopie zbourané restaurace přišel
před několika lety rokycanský Li-
ons Club. Město Rokycany pak ne-
chalo vypracovat studii a nedávno
získalo i její dopracování podle pů-
vodních Librových plánů, které
jsou uchovány v archivu.

Na příštím jednání se budou
radní zabývat tím, zda mezi lidmi
udělat k záměru anketu. Poté se
rozhodne, jestli město bude s pro-
jektem pokračovat. „Bavili jsme se

o tom, že by to nebyla stavba, na
níž by se mělo vydělávat. Šlo by o
něco takového, jako když máte hez-
kou sochu. My bychom měli hezké
koupaliště s hezkou budovou,“ do-
dal Baloun. Nutné je také vyjasnit
otázku provozování restaurace.
Dle některých názorů to nebude
možné mimo otevírací dobu kou-
paliště, v případě oddělení od areá-
lu by se musely vyřešit vstupy a po-
dobně.

Město ale potřebuje peníze i na
opravu samotného koupaliště. „Za-
tím máme hotovu jen třetinu dna,
zbývající část by vyšla na 35 milio-
nů Kč,“ uvedla Hlávková.

Plzeň (ČTK) Přeměnu šestihekta-
rového říčního ostrova v Plzni-
Božkově na rekreační oblast zahá-
jil druhý městský obvod s firmou
Saprim, vlastníkem náhonu tvořící-
ho pravý břeh. Stavba atraktivního
prostoru pro aktivní trávení volné-
ho času u řeky Úslavy si vyžádá asi
50 milionů korun.

Lávku, potok, sportoviště či vod-
ní hřiště mají podle starosty slovan-
ského obvodu Lumíra Aschenbren-

nera pokrýt dotace a příspěvky od
firem.

Práce už začaly, skončí v polovi-
ně příštího roku. „Saprim už začal
čistit dno,“ dodal. Radnice připra-
vuje financování jednotlivých sta-
veb. Co největší část investic chce
pokrýt z dotací. Radnice nyní požá-
dá o podporu na revitalizaci zele-
ně. „Letos bychom chtěli podat mi-
nimálně tři žádosti o dotace. V jed-
né budeme žádat o peníze na vy-
tvoření průlehu, který zamezí přeli-
tí náhonu a zatopení celého ostro-
va při povodni. V průlehu bude po-
tok, na němž vznikne vodní hřiš-
tě,“ řekl šéf odboru výstavby Vác-
lav Brousek.

Park poblíž konečné trolejbusu

číslo 12 nabídne odpočinek hlav-
ně obyvatelům přilehlých lokalit
Světovar, Petrohrad, Božkov, Lob-
zy a také území Švabiny, kde se
zvažuje obří výstavba domků a
bytů. Díky MHD, cyklostezce a plá-
novanému parkovišti pro stovku
aut bude dosažitelný všem Plzeňa-
nům.

Vznikne alternativa
ke Škoda parku

„Ostrov bude alternativou Ško-
da Sport parku, který je v jiné části
našeho obvodu. Bude tu ale víc
stromů i travnatých ploch. Lokali-
ta je velmi perspektivní,“ řekl mís-
tostarosta Oldřich Rozšafný.

Hlavní přístup bude po nové až

90 metrů dlouhé lávce přes Úslavu
za deset milionů korun, povede
přes ni také cyklostezka. Potok
přes ostrov včetně vodních atrakcí
přijde na sedm milionů korun. Pro-
jekt počítá s rekonstrukcí hřišť pro
házenou, fotbal a nohejbal, nově
vzniknou dvě hřiště pro beach vo-
lejbal, pétanque, obří šachy, lano-
vé centrum; 530 metrů dlouhá drá-
ha pro in-line bruslaře za 3,8 milio-

nu by měla vzniknout do jara 2011
v zadní části ostrova. Na pět milio-
nů korun vyjdou kamenito-písčité
pěší a fitness stezky se stanovišti a
cvičebními prvky pro dospělé a se-
niory. Výjimečné budou fyzikální
hřiště pro pochopení základů akus-
tiky a optiky a vodní hřiště na poto-
ce pro představení fyzikálních
vlastností vody. V plánu je vodní
elektrárna.

Tachov (ČTK) Třináctitisícový Ta-
chov chce do konce příštího roku
přebudovat tříhektarový městský
park. Investice za 20 milionů korun
zcela změní tvář největší odpočin-
kové zóny v centru města. Podoba
parku vznikla po diskusi s občany.

Radnice usiluje o peníze z nada-
ce Partnerství, největší české ekolo-
gické nadace, kde loni s žádostí ne-
uspěla, ale letos si věří. „Pokud pe-
níze nedostaneme, budeme na
projektu pracovat, ale vše se rozlo-
ží do více let," uvedl starosta Ladi-
slav Macák. Město vybuduje odpo-

činkovou louku, kam budou cho-
dit místní občané relaxovat. Dále
tam vzniknou nové cesty, roman-
tická zákoutí, fontána, pítka, vše
navázané na sousední restauraci u
Parkhotelu.

Na revitalizaci parku, která už
má stavební povolení, je zpraco-
ván dendrologický průzkum. Býva-
lý zámecký park je největší relaxač-
ní zónou přímo ve městě. V Tacho-
vě jsou ještě okrajové parky, jako
například Knížecí alej, kterou ne-
chal v roce 1791 vysázet kníže Win-
dischgrätz.

Krátce
KLATOVY

Výstava obrazů
začíná v Okrouhlici
Ve středověké věži nazývané
Okrouhlice v Klatovech začíná
dnes v 17 hodin výstava obrazů vý-
tvarníka Petra Šmahy. Výstava po-
trvá do 9. září, otevřeno bude kaž-
dý čtvrtek od 17 do 19 hodin nebo
po telefonické domluvě. Součástí
vernisáže bude představení knihy
Velký svět v malých linkách – válov-
ky, kterou bude podepisovat autor-
ka Jitka Válová. (pol)

PLZEŇ

Policisté odhalili
desítky prohřešků
Celkem 660 vozidel zkontrolovali
policisté na území Plzeňského kra-
je během dopravní akce, zaměře-
né především na kontrolu požívá-
ní alkoholu v silničním provozu. V
jejich síti uvízlo šest řidičů, kteří
před jízdou pili, přičemž největší
hříšník měl v dechu 1,39 promile
alkoholu. Celkem policisté zaevi-
dovali 110 přestupků, týkajících se
většinou technického stavu vozi-
del nebo jízdy bez bezpečnostních
pásů. Rozdali pokuty za 44 000 ko-
run. (pol)

ROKYCANY

Hasiči otevřou
stanici veřejnosti
V pátek mohou zájemci navštívit
stanici profesionálních hasičů v
Rokycanech. Prohlédnou si budo-
vu, kde hasiči slouží, a také výjez-
dovou techniku. Den otevřených
dveří se uskuteční na požární stani-
ci profesionálních hasičů v Komen-
ského 29 v Rokycanech od 8.30 do
14.00 hodin. (pol)

PLZEŇ

Plzeňský Hyde park
dnes v sadech
Dnes od 17 hodin se ve Smetano-
vých sadech v Plzni uskuteční dis-
kusní setkání, inspirované londýn-
ským Hyde parkem. Na téma Veřej-
ný prostor, aneb tvůj prostor ne-
končí za dveřmi tvého bytu můžou
reagovat kolemjdoucí, ale také ti,
kteří na tuto akci přijdou cíleně a
budou mít vystoupení připravené.
Téma není závazné. (pol)

VŠERUBY

Žáci vyhráli, jedou
do tropického ráje
Žáci ze 7. třídy Základní školy ve
Všerubech na severním Plzeňsku
vyhráli v celorepublikové soutěži
PaySecCup 2010 a pojedou na
dvoudenní zájezd do největšího
tropického ráje v Evropě Tropical
Islands. Výherci si kromě zájezdu
vybojovali ještě dva notebooky pro
svou školu a pro každého navíc
MP4 přehrávač. Soutěž funguje v
rámci webu bezpečně-online.cz,
který spustila Poštovní spořitelna
ve spolupráci s Národním centrem
bezpečnějšího internetu. (pol)

Jazz v Třemošné V pátek
a sobotu byl v Třemošné třetí
ročník oblíbeného jazzového
festivalu. Vystoupila celá řada
muzikantů, k vrcholům programu
patřili Laco Deczi a Celula New
York či Krausberry.
Hráli ale také žáci Základní
umělecké školy v Třemošné
a jejich orchestr Tremolo.

Foto v rubrice: Michal Fiala, rajce.net

Druhý plzeňský obvod
zahájil přeměnu říčního
ostrova v Božkově na
rekreační zónu.

Hradišťanská slavnost
Tradiční vesnická veselice v Hra-
dišťanech připadla letos na 19.
června. Po velkých a usilovných
přípravách nás ale přivítalo zamra-
čené a deštivé ráno, které na opti-
mismu a náladě nepřidalo niko-
mu. Naštěstí ale i ti nahoře byli evi-
dentně zvědaví na program a prů-
běh slavnosti, a tak se během do-
poledne obloha umoudřila a zasví-
tilo i sluníčko. Takže milému se-
tkání místních obyvatel i původ-
ních rodáků a všech přátel této
malé vesničky už nemohlo nic za-
bránit. Úderem 16. hodiny odpo-
lední všechny přivítala dechová ka-
pela Dupalka, která v průběhu ve-
čera dokázala, že umí i jinou muzi-
ku, a svým vystoupením nás potě-
šily děti ze ZŠ Staňkov s progra-
mem country tanců. Sklidily veli-
ký potlesk, byly opravdu úžasné,
všechny tančily s obrovským nasa-
zením a velikou chutí. Přítomnos-
tí nás poctil i Military car club, je-
hož zaparkované jeepy budily zá-
jem hlavně dětské části osazen-

stva. A nakonec měly děti šanci si
vyzkoušet jízdu v pravém vojen-
ském vozidle.
K dobré náladě připěly i výborné
tradiční koláče, vychlazené piveč-
ko a spousta dobrot k zakousnutí.
Všichni si zatančili na připrave-
ném tanečním parketu, pobavili
se, poklábosili se známými, které
dlouho neviděli, a v pozdních noč-
ních hodinách se pak mohli roze-
jít s jediným přáním - za rok na-
shledanou v Hradišťanech... už se
těšíme.
Jitka Dvořáková

Exodus Třemošenský jazzový festival se
tradičně odehrává v areálu
bezbariérového centra Exodus, část
programu i v jeho interiérech.

Fórum čtenářů

Dnešní stav V areálu stojí nepříliš udržovaná budova božkovské
tělovýchovné jednoty. Foto: Jaromír Pech

výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem Fotografie uživatelů sesterského webu MF DNES www.rajce.net, publikované v sekci Fotozprávy

Ostrov v novém Božkovský ostrov, kouzelné parkové zákoutí na okraji Plzně se starými sportovišti, má získat novou podobu relaxační zóny. Repro: ÚMO Plzeň 4

Ozdoba koupaliště se má vrátit

Z ostrova bude
rekreační zóna

Tachov přebuduje
tříhektarový městský park


