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Z bývalých kasáren
budou nové byty
Sušická radnice začala připravovat
větší část devítihektarového areálu
bývalých kasáren Pod Kalichem k
bydlení. Jde o velmi atraktivní pozemek na okraji města směrem na
Kašperské Hory, kde by měla vyrůst až stovka domků a bytů. Radnice areál postupně vyčistí a už letos plánuje srovnat se zemí staré
objekty. Další dva větší bytové projekty připravují v Sušici privátní investoři.
(čtk)
SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Ve špýcharu najde místo
kreslený humor
Muzeum kresleného humoru otevře v dubnu město Spálené Poříčí.
V Česku údajně ojedinělá expozice, doplněná expozicí o Brdech a
výstavou místních i spřátelených
výtvarníků, přišla město na více
než 17 milionů korun. Evropský
program ROP poskytl 92 procent,
hlavně na rekonstrukci obřího třípatrového špýcharu, město ještě
ze svého expozice vylepšuje. (čtk)
PLZEŇ

Opilec musel
střízlivět na záchytce
V sobotu nad ránem si museli
strážníci ve Smetanových sadech
poradit s agresivním opilcem.
Muž se snažil vymanit skupince
podnapilých osob, která se snažila
kamaráda odvést z tamějšího podniku pryč, aby nedělal problémy.
Ten se ale neudržel na nohou, byl
hlučný a vulgární. Muž vzdoroval i
strážníkům, kteří mu proto nasadili pouta a odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici.
(pol)
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Kraj vsadil na pivní tradici,
Plzeň získala cenu za informace
Pivo a pivovary. To byla
hlavní lákadla letošní
expozice Plzeňského
kraje na mezinárodním
veletrhu turistických
možností Regiontour
2011 v Brně.
PLZEŇ (jak, čtk) Město Plzeň získalo nejvyšší ocenění v prestižní soutěži Velká cena cestovního ruchu v
kategorii Nejlepší elektronický
newsletter na jubilejním 20. mezinárodním veletrhu turistických
možností Regiontour Brno.
„Pro město Plzeň je toto ocenění velkou poctou. Newsletter je ideálním prostředkem, jak pravidelně
informovat cestovní kanceláře,
touroperátory a další subjekty působící v cestovním ruchu o významných kulturních akcích, zajímavostech a novinkách v rozvoji
turistické infrastruktury i ve službách,“ řekla Eva Herinková, náměstkyně primátora pro kulturu a
cestovní ruch.
Plzeňský kraj se v Brně představil jako region piva. „Tradičně
jsme pro návštěvníky připravili
malé překvapení,“ prozradil radní
pro oblast kultury a cestovního ruchu Václav Koubík. Po loňské malé
lahvi s pivem se speciální etiketou
dostávali lidé hrací minikarty.
Plzeňský kraj, který se na Regiontouru představil na ploše dvě
stě metrů čtverečních, letos opět

Kraj piva Plzeňský kraj vsadil na Regiontouru tradičně na pivo. Vystavovatelé ale představili zájemcům o návštěvu i řadu novinek. Václav Podestát
ukazuje Hudební mapu - nový produkt spolupráce s bavorskými sousedy.
vsadil na pivní tradici. Dominantou expozice byl velký dřevěný pivovarnický sud, který doplnil pivovar s řadou výčepů.
Vedle Plzeňského Prazdroje příchozí ochutnali chmelové nápoje

železnorudského pivovaru Belveder, Pivovarského dvora Plzeň, jenž
se představil svým Purkmistrem, či
Rodinného pivovaru Chodovar.
„Jeho zaměstnanci pivo vařili
přímo na místě před zraky návštěv-
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níků,“ popsala mluvčí kraje Petra
Jarošová. Všichni příchozí si ze západočeské expozice mimo řady informačních letáků odnášeli také
brožurky Pivník aneb Pivní jízda Plzeňským krajem.

Regiontour 2011 skončil v Brně
v neděli. Kromě Plzeňského kraje a
Plzně, která získala ocenění za nejlepší newsletter, se ho zúčastnily
například Domažlice, Klatovy, Rokycany, Stříbro nebo Zbiroh.

Památka bude po opravě sloužit
KLATOVY (ČTK) Klatovská radnice
připravuje dokončení postupné rekonstrukce rozsáhlého objektu bývalé barokní jezuitské koleje. Komplex v centru město opravuje od
roku 1995. Po dokončení rekonstrukce by měly prostory v poslední části, kde je i společenský sál,
sloužit jako klubovny a zázemí pro
činnost místního klubu seniorů.

Bude třeba získat
desítky milionů korun

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

„Radnice zatím připravuje projekt
a chce se pokusit získat na opravu
dotaci,“ řekl starosta Rudolf Salvetr (ODS). Ten odhadl, že náklady
na dokončení poslední části se budou pohybovat mezi 25 až 35 milio-

ny korun. Dosud si oprava komplexu vyžádala desítky milionů korun. „Jakmile se přestavuje objekt
s památkovou péčí, představuje to
značné náklady. Zásahy, které tam
kdysi udělali vojáci, kdy přes štuky
dali kachličky a podobně, je třeba
vrátit do historické podoby tak, jak
už nyní minimálně tři čtvrtiny té
budovy jsou,“ uvedl starosta.
V už opravené části koleje dnes
funguje knihovna, depozitář, místo tam našly i některé agendy městského úřadu. Loni radnice dokončila jednu z etap oprav za zhruba
16 milionů korun.
„Prostor bývalé jezuitské koleje
je jeden z nejhezčích historických
velkých komplexů v centru města.

Po dokončení rekonstrukce bude
součástí i krásně vyzdobený historický sál pro 100 až 150 lidí. Rádi
bychom, aby sloužil pro akce menšího rozsahu pro obyvatele Klatov,“ doplnil Salvetr.

Bude tu zázemí
pro aktivní seniory
Ve městě je podle něj velmi aktivní
klub seniorů s velkým množstvím
činných členů. Právě oni by měli
najít v části koleje vlastní prostory.
Senioři se nejen vzdělávají v jazycích či v práci na počítači a objednávají si kulturní pořady, spolupracují také se školami či školkami a
sami dodávají programy a baví
ostatní občany.

Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze sesterského webu MF DNES www.rajce.net, sekce Fotozprávy
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Gejzír na přehradě Voda padající
do přepadu hracholuské přehrady
vytvářela obrovský gejzír.
pkorys.rajce.net

Podívaná Na
zatopenou silnici od
Kalikovského mlýna
k Radčicím se přišly
podívat desítky lidí.
Foto: agous.rajce.net

U jezu Voda z rozdivočelé Mže se valí jezem u Kalikovského mlýna.

jarda57.rajce.net

