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Zprávy z měst

úterý: Rokycany, Zbiroh,
Radnice

pondělí: Klatovy, Sušice,
Železná Ruda

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Petru Ježkovi
(petr.jezek@mfdnes.cz,
tel.: 374 333 219).
» Inzertní poradce pro Plzeň-jih je
Magdalena Bubeníková
(magdalena.bubenikova
@mafra.cz. tel. 602 658 912) a pro
Plzeň-sever Milan Křížek (milan.krizek
@mafra.cz. tel. 602 135 152)

Lidé od nás

Možností vyžití
je na vesnici
stále málo
Karel Vostrý
ředitel Domova
klidného stáří
v Žinkovech

a téměř šest let, co pracuji v
Domově klidného stáří v
Žinkovech jako ředitel,
jsem zde stačil poznat spoustu zajímavých lidí a charakterů. Mám
štěstí, že šlo především o kladné
zkušenosti. Našel jsem spoustu
dobrých známých i přátel ochotných pomoci. Bohužel možnosti
trávení volného času jsou zde dosti omezené. Příroda v okolí je sice
krásná, přímo zve k cykloturistice,
vycházkám či houbaření, ale další
vyžití je tatam. Za vším se totiž
musí dojíždět.
Dalším úskalím malého města
či vesnice jsou rychle plynoucí informace. Někdy mám pocit, že
ostatní vědí o všem ještě dříve,
než se věci udály. Ale tak je tomu
asi všude a většinou jsou tyto
„drby“ spíš k zasmání. Návštěvu
Žinkov však rozhodně všem doporučuji a rád vás uvidím i v našem
domově. Mám-li život zde shrnout, tak rozhodně nechci být negativní a říkám: spokojenost v rámci možností.
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Město o víkendu
ovládnou motocykly
Již 15. ročník přeboru ČR v jízdě pravidelnosti historických závodních
motocyklů se uskuteční o víkendu v
centru Nepomuku. Tréninky závodníků se konají již od sobotního
rána, hlavní závod pak odstartuje v
neděli v 9.30 hodin. V sobotu i v neděli bude mezi 8. a 18. hod. uzavřena silnice č.191 v úseku od sokolovny do Dvorce k oboře, dále ke Knárovce a zpět k sokolovně.
(tau)
HORNÍ BŘÍZA

Nová cyklotrasa mezi
Třemošnou a Horní Břízou
Terčíky s černým kolem na žlutém
podkladu najdou nově cyklisté těsně za koncem Horní Břízy ve směru
na Záluží. Je zde pro ně nově otevřena asi čtyřkilometrová značená cyklotrasa, vedoucí do Třemošné. Tam
navazuje na cyklostezku Třemošná
- Bolevec a na straně od Horní Břízy
lze pokračovat polní a lesní cestou
k Víseckému rybníku.
(tau)
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Klášter získává po malých
kouscích původní podobu
zející se především kolem oken.
„Římsy a další parádičky by jednou mohly být barevně odlišené,
ale to je skutečně otázkou budoucnosti. Zatím by výrazná barva moc
bila do očí v porovnání s neopravenou okolní zdí,“ vysvětlil Hrubý.

Klášter v Chotěšově patří
k největším památkám v
kraji. Prvenství si však
drží i v míře zchátralosti.
Dokončení dlouholeté
rekonstrukce je stále
v nedohlednu.

Kupte si okno a vedle
něj bude vaše jméno

CHOTĚŠOV Další etapou letos pokračuje rekonstrukce kláštera v
Chotěšově. Během ní se budova
dočká obnovy další části střechy a
také prvního kusu nové fasády.
„Stejně jako každý rok i letos se
opravuje na několika frontách najednou,“ prozradil starosta Chotěšova Filip Hrubý. „Za hlavní akci letos považujeme druhou etapu rekonstrukce zahradního barokního
pavilonu, ve kterém by v budoucnu mělo vzniknout muzeum dobrovolných hasičů,“ dodal.
Loni obec díky státním dotacím
opravila hlavní budovu pavilonu a
krček, který ji spojuje s budovou
vedlejší. Právě její obnova je naplánována na letošní září. „Rádi bychom tuto část areálu opravili co
nejdříve, aby zde mohlo být otevřeno již zmíněné muzeum, které
snad do kláštěra přiláká více návštěvníků,“ vysvětluje starosta. K
dokončení oprav této části budovy, jejíž střecha a krovy jsou v havarijním stavu, obci výrazně pomohla letošní dotace ministerstva kultury ve výši 1,3 milionu korun.

Jihozápadní křídlo bude
mít novou fasádu

Prokoukne Jihozápadní křídlo kláštera bude mít novou fasádu.
Restaurátorské práce jsou nyní v plném proudu.

Letos začala také oprava jihozápadního křídla, jehož část se kromě části nových oken dočká také
pásu nové fasády. „Nový kabát dostane kousek jihozápadní stěny
konventu, takzvaný rizalit, což je
vlastně takový vyklenutý hlavní

vstup do objektu,“ popsal starosta.
„Jedná se skutečně jen o malý kousek, zhruba v šíři tří okenních os,
ale na druhou stranu je to první
ukázka toho, jak by mohl klášter
jednou vypadat celý,“ doplnil. Ná-

Foto: D. Beran, MF DNES

klady na část fasády jsou půl milionu korun, obci na ni dvěma sty tisíci korunami přispěl Plzeňský kraj.
Fasáda bude mít barvu slonové
kosti a nijak zvýrazněny zatím nebudou ani ozdobné prvky, nachá-

S obnovou objektu obci pomáhá občanské sdružení Klášter Chotěšov,
které zde organizuje kulturní akce a
snaží se i o získávání grantů. „Letos
se sdružení například podařilo získat příspěvek od Purkyňovy nadace, díky kterému budou do kláštěrního kostela zasazena dvě nová vitrážová okna a ještě zbyde na částečnou opravu presbytáře,“ upřesnil
Hrubý. Sdružení také již druhým rokem pořádá sbírku Kup si své okno,
v rámci níž mohou firmy i jednotlivci přispívat na výměnu oken v objektu. Odměnou jim bude umístění
cedulky s jejich jménem vedle
rámu okna, na které přispěli.
V budoucnu by chtěl starosta
obce pokračovat v rekonstrukci budovy konventu, která je nyní zhruba v polovině. Vše ale závisí na penězích, které se obci na opravy podaří získat. „Díky tomu, že byl klášter loni v červenci prohlášen za národní kulturní památku, doufáme,
že se nám v příštích letech podaří
získat více dotací, ať už o ministerstva kultury nebo od Evropské
unie,“ uvedl Hrubý. „Naděje jsme
vkládali hlavně do integrovaného
operačního programu Evropské
unie, na který se nám však v tomto
období bohužel nepodařilo dosáhnout. Můžeme tedy jen doufat, že
se nám to povede v příštím období
v letech 2014 až 2021,“ dodal.
Náklady na celkovou opravu areálu, který má téměř sedm hektarů
a je v něm 11 budov, byly odhadnuty zhruba na jednu miliardu korun.
Kateřina Tauchenová

Liblín oslaví výročí obce i domu sociálních služeb
LIBLÍN (ban) Velká sláva čeká v srpnu obec Liblín. Na 20. srpna se
chystají oslavy 830 let od založení
obce a zároveň 60 let od začátku
poskytování sociálních služeb v
areálu zámku Liblín.
Ústav sociální péče sídlil v zámku od roku 1951, od té doby prošel
řadou změn. V současné době je
zřizovatelem Domova sociálních
služeb v Liblíně Plzeňský kraj, kapacita je 147 lidí. „Máme čtyři cílové skupiny - mentálně, tělesně,
zdravotně postižené a seniory,“
uvedl ředitel domova Petr Kounovský s tím, že tu žije velmi široké věkové spektrum klientů.
Zajištěny jsou pro ně všechny
potřebné služby - od ubytování,
stravy, lékařské a ošetřovatelské

péče až po rehabilitaci. „Máme
tady i samostatný objekt, který
slouží pro celkové terapie. Je tu keramická dílna, cvičná kuchyně, dělají se tady i pracovní rehabilitace,
kdy se klienti podílejí na úpravě zámeckého parku,“ jmenuje Kounovský. Pořádají se také rekondiční pobyty, s klienty domova se jezdí i stanovat nebo se chodí na procházky
po okolí.
Podle Kounovského současná
kapacita domova nedostačuje a na
seznamu zájemců bývá pravidelně
pět až šest desítek lidí. Částečně
by to mohla změnit i nová budova,
která by se měla postavit přímo v
areálu domova. V rámci oslav se
uskuteční i symbolické poklepání
základního kamene. Původně se

PROGRAM
60 let Domova sociálních
služeb a 830 let Liblína
Sobota 20. srpna
10.00–12.00 Kapela 35.
plzeňského pěšího pluku v areálu
DSS Liblín
12.00 Mše svatá v kostele
sv. Jana Nepomuckého
13.00–13.30 Přestřižení pásky nově
zrekonstruované terasy zámku
a symbolický poklep na základní
kámen stavby nového pavilonu
13.00-19.00 Vystoupení různých
kapel v areálu DSS Liblín
20.00 hra Lucerna – ochotnický
divadelní spolek Radnic
22.00 Ohnivá show SHŠ Convictus

uvažovalo o nové budově v nedalekých Kozojedech. „Podařilo se
nám ale dohodnout s hejtmanem
Milanem Chovancem, že nová budova bude stát přímo v našem areálu, což je pro nás výhodné hlavně
ekonomicky,“ uvádí Kounovský.
Do nové budovy by se měla přemístit i část klientů ubytovaných v
zámku, což pomůže vytvořit důstojnější podmínky.
Na 20. srpna je v Liblíně připraven bohatý program, začíná v 10
hodin a zakončen bude ve 22 hodin ohnivou show. K vidění bude
řada skupin, šermířské vystoupení
nebo divadelní hra Lucerna. Zájemci si budou moci prohlédnout
také areál zámku v Liblíně nebo si
nakoupit na farmářských trzích.

pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Školy chtějí
modernizovat, tak
sahají pro dotace
PLASY (pek) Když dosáhneme na
dotace a zateplíme co nejdříve
naše školy, tak se nám tahle investice do budoucna hodně vyplatí.
Tak v současné době uvažuje hodně starostů v regionu. Starosta
Plas Zdeněk Hanzlíček říká, že
první dotační program, do kterého se přihlásili, je sice zrušený,
ale i tak půjdou do dalšího.
V Plasích spočítali, že zateplení
školy bude stát kolem 27 milionů
korun. „Zateplením ušetříme až
40 procent nákladů na energie,
což jsou úspory v řádech desítek
tisíc až statisíců korun ročně,“ vysvětluje starosta Hanzlíček.
Svůj projekt na zateplení školy
přihlásili do dotačního programu, v němž by 80 procent nákladů pokryla dotace a dvacet procent by bylo na obci. „Projekty
máme zpracované a peníze na
náš podíl také. Ale zatím není jasné, jak to s tímhle dotačním titulem vůbec bude,“ říkal v květnu
starosta Plas Zdeněk Hanzlíček.
Byl přesvědčen, že i kdyby se finanční podíl města na zateplení
měl zvýšit třeba na 35 procent, zastupitelé by projekt podpořili.
Plasy nakonec dotaci nezískaly
stejně jako nikdo z žadatelů, kteří
se o ni přihlásili. Stát neměl finance, proto tuto finanční podporu
zrušil.
Radní však nevěší hlavu a doufají, že peníze přitečou z jiného
dotačního programu. Město akorát připravuje žádost. „V září
nebo říjnu letošního roku bychom se měli dozvědět, jestli
jsme uspěli. Pak by to byla investiční akce pro rok 2012,“ říká nyní
Hanzlíček.

Do zateplení se chtějí pustit
i v Nepomuku
Peníze na zateplení školy budou
žádat i v Nepomuku. „I když naše
škola funguje asi 15 let, z energetického hlediska je to docela špatné. Potřebovali bychom do ní
nová okna, zateplení střechy i fasádu,“ vysvětluje nepomucký starosta Václav Kovář s tím, že žádost o
dotaci musí podat do konce srpna.
S nepomuckou školou mají radní velké plány. Chtěli by přistavět
ještě jeden areál, do kterého by
přestěhovali základní uměleckou
školu. „Pokud by to zastupitelstvo
schválilo, požádali bychom o dotaci. Kdyby vše klaplo, základní umělecká škola by se přestěhovala do
nového a stávající základní škola,
jejíž kapacita je naplněna, by pak
získala další potřebné prostory,“
vysvětluje vize Kovář.
Velký školský areál pro tisíc dětí
je v Blovicích. V jednom místě je
školka, základní škola i gymnázium. „Vše je v budově 15 let staré,
jediné gymnázium na jižním Plzeňsku tu funguje už od roku
1962. Vše máme opravené, děti
mohou využívat i moderní dopravní hřiště a komunikace před areálem je zklidněná,“ pochvaluje si
blovický starosta Jan Poduška.

Vaším objektivem Střípky z vašeho okolí, které jste zachytili a uložili na server Rajce.net. Zde může být i vaše fotografie! Stačí se zaregistrovat a pak už můžete jen ukládat a ukládat.
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Oslavy na dráze
O víkendu se slavilo stodesáté výročí
lokálky Pňovany (Plzeň-sever) Bezdružice (Tachovsko).
Foto: Martin Schuster, martinsch.rajce.net

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz
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Železný muž a žena Nečtiny 2011
Nečtiny žily o víkendu sportem. Konala se zde soutěž o
železného muže, ženu a dítě. Soutěžící museli zdolat plavání,
jízdu na kole a běh.
Foto: Jan Štěrba, jenda.rajce.net

