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Zprávy z měst

pondělí: Klatovy, Sušice,
Železná Ruda

úterý: Rokycany, Zbiroh,
Radnice

středa: Přeštice, Nýřany,
Plasy

čtvrtek: Plzeň (městské čtvrti)

Zajímáte nás
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 Alan Schneider
(alan.schneider@
mafra.cz, tel. 724 067 309)

Lidé od nás

V Chrástu jsem si
rychle zvykl, chci
mu také prospět
Karel Šimr
farář Českobratrské
církve evangelické v
Chrástu

D

Nový most Obyvatelé Stodu na jižním Plzeňsku procházejí po novém mostě přes Merklínku.

Reakce na dopis Výroky o plzeňské
porodnici jsou urážlivé, MF DNES,
25. 11. 2011, str. 5
Považuji za vhodné reagovat krátce na dopis přednosty Novotného, v němž uvádí, že jsem se urážlivě vyjádřil vůči Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň, a
odkazuje na rozhovor v MF DNES.
K tomu bych rád uvedl, že jsem se
při realizaci rozhovoru nevyjádřil
ani nepravdivě ani jakkoli urážlivě
vůči žádnému porodnickému pracovištím či kolegům. Nedělám to
ani při jiných veřejných či soukromých vyjádřeních, neboť si kolegů
v oboru nesmírně vážím a ke specialistům i v případě plzeňské kliniky cítím respekt. Pro neobeznámené bych rád též doplnil, že v
uveřejněném rozhovoru nikde nezmiňuji FN Plzeň ani jakékoli její
pracoviště. Pokud toto spojení z
upraveného přepisu rozhovoru vyplývá, je to zřejmě dané tím, že
tato nemocnice je pro mé pracoviště nejbližším velkým zařízením

Řidiči ve Stodě už mohou
jezdit po opraveném
mostě přes Merklínku ve
směru na Mantov.
STOD Most přes Merklínku ve Stodě dlouhý necelých 30 metrů už
byl v havarijním stavu a kvůli poškození během povodní byla snížená i jeho nosnost. Oprava začala
na konci srpna a už je hotovo - nákladní auta mohou po devíti letech znovu jezdit ze Stodu na Přeštice.
Žulová dlažba byla nahrazena ži-

vičným krytem. Při kompletní rekonstrukci se zachovaly dolní části
opěr. Odbourán byl celý mostní
svršek, nosná konstrukce, horní
část opěr i středový pilíř.
Kromě kompletní opravy samotného mostu se dostalo také na sanaci celkem 175 metrů dlouhého
přilehlého úseku silnice druhé třídy II/230. „Most už byl v havarijním stavu. Technicky ani dopravně nevyhovoval, protože měl nízkou zatížitelnost. Zároveň bylo potřeba zvětšit průtočný profil pod
mostem, kde přes stísněné prostorové podmínky v okolí mostu nebylo možné provést jiné výrazné

výběr z dopisů, kráceno
a je jediná svého druhu v Plzeňském kraji, kde byl rozhovor publikován. V rozhovoru jsem se vyjadřoval jako zástupce Rokycanské
nemocnice, jejíž porodnice je vyhledávána rodičkami nejen z našeho regionu, ale též z Plzně. Je to
dáno i tím, že porody probíhají v
příjemném rodinném prostředí s
moderním zázemím, neboť celé
naše gynekologicko-porodnické
oddělení bylo v roce 2003 rekonstruováno.
MUDr. Jan Vileta,
primář gyn.-por. oddělení
Rokycanské nemocnice

Díky za ocenění
Primátor Martin Baxa předal u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii Cenu města Plzně, která
je určena k ocenění za vědecká
díla v oborech společenských věd,
objevy v oboru přírodních věd
nebo rozvinutí pokroku novými
technologiemi. Dále udělil pět Historických pečetí města Plzně osobám, které se zasloužily o rozvoj
města, jeho propagaci, ochranu
jeho práv a zájmů nebo jiným způ-

sobem napomohly zvýšení prestiže města, Tato ocenění vyjadřují
význam osobností pro město.
Zlatníci váží zlato na gramy, bankéři počítají peníze na haléře, podnikatelé chrání kapitál. To vše
jsou zdroje vyčerpatelné. Nevyčerpatelnými zdroji prosperity jsou
však lidé, jejichž přínos nelze vyvážit ani tunami zlata, protože jsou
zdrojem zvláštního, nehmotného
kapitálu.
Vynikající umělci, vědci a inženýři
byli v Plzni vždy, ale přesto zde dříve někteří nezůstávali. Světlo reflektorů zaměřené tento den vyznamenané je signálem, že si město váží práce a výsledků ve vědě i
kultuře. Tento „záblesk světla slávy“ vnímají vyznamenaní ještě důležitější jako příklad pro mladé,
než pro ně samotné.
Je proto milou povinností poděkovat panu primátorovi i městskému zastupitelstvu za to, že tímto
uznáním vyjádřili vůli města vážit
si přínosu vědy a kultury k rozvoji
města.
Za oceněné
prof. Zdeněk Vostracký
bývalý rektor ZČU

Vaším objektivem Fotografie uživatelů sesterského webu MF DNES www.rajce.net
Fotograf křtil Knihu nazvanou
Plzeň pokřtil minulý týden
plzeňský fotograf a absolvent
pražské FAMU Václav Hynčík. Z
téměř 700 snímků významných
památek, moderní architektury,
městské zeleně, plzeňských řek a
rybníků, ale i kulturních a
sportovních aktivit Plzeňanů
vybral 110 nejlepších. Projekt
podpořila radnice, publikace
bude reprezentovat město, jež si
od ní slibuje i přilákání turistů.
Kniha vychází v nákladu 3000
kusů, zhruba čtvrtinu odkoupilo
za účelem propagace právě
město.
Foto: vlkrivka.rajce.net

Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Most ve Stodě už slouží

Fórum čtenářů
Nemám důvod
urážet své kolegy

pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Rok rozkopaných
ulic a objížděk
skončil, Blovice
můžou růst

» Tipy na zajímavé události či náměty

o Chrástu jsem se přestěhoval před pěti lety z Plzně a musím říct, že to pro
mě byla pozitivní změna. V okolí je
krásná příroda, teče tu Berounka,
Klabava a jsou tu spousty lesů. Plzeň mi nechybí, pracovně se v ní
pohybuju stále hodně, ale jsem
rád, že z ní mohu odjet. Člověk si
na klid zvykne hodně rychle. Snažíme se podpořit život v obci, která
je jen kousek od Plzně. Lidé si stále
více uvědomují, jak je důležitý občanský a spolkový život, že Chrást
není jen noclehárna pro ty, kteří
pracují v Plzni. Na druhou stranu
Chrást není úplně tradiční vesnice. Má průmyslovou historii, k církevním věcem je spíše zdrženlivý.
Snažíme se proto společně s občany Chrástu otevírat faru rozmanitým aktivitám a obnovovat křesťanské tradice - rozjíždíme například
projekt centra setkávání s názvem
Živá fara a na Štědrý den chystáme
nejen pro chrástecké děti živý Betlém na farské zahradě.
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úpravy,“ popsal Stanislav Liška, generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Při povodni v roce 2002 byla
část mostu zcela zaplavena, čímž
se pohnula i celá konstrukce. Právě kvůli tomu se snížila jeho nosnost. „Celková oprava byla nezbytná, aby byl provoz plnohodnotný pro všechny typy dopravy,“

INZERCE

vysvětlil starosta Stodu Jiří Vlk. Rekonstrukce stála 11 milionů korun. Plzeňský kraj přispěl dvěma
miliony korun, zbytek zaplatila
Evropská unie. Ze strukturálních
fondů v rámci 11. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad stavbu dotovala devíti miliony korun.
Barbora Němcová
S přispěním ČTK

BLOVICE (ČTK) - Výrazný rozvoj
Blovic se 4250 obyvateli a přípravu nové pětihektarové zóny pro
průmysl umožní městu na jihu Plzeňska nová kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod. Největší investice v historii města za 120
milionů korun končí tento měsíc
s téměř ročním předstihem. „Stavba je z 95 procent hotová, trvala
rok. Všechny hlavní komunikace
jsou už otevřené a vyasfaltované.
„Špína, prach a objížďky obtěžovaly lidi jen 12 měsíců. Další tři
měsíce se budou dodělávat pouze
maličkosti na čistírně a v městské
části Bohušov,“ řekl starosta Blovic Jan Poduška (ODS). Ve městě
bylo rozkopáno mnoho ulic a
hlavní průtah městem, kudy jezdí
kamiony, byl uzavřený téměř šest
měsíců. Objížďky vedly ostatními
ulicemi. Občané ale podle starosty pochopili, že je lepší to udělat
za rok než za tři roky a stížností
bylo minimum.
V okrajových částech vyrostlo
330 nových přípojek, dosud tam
tekl odpad do Úslavy. Obec má tři
nové velké plochy pro bydlení a
vznikla nová průmyslová zóna. V
Blovicích už několik let ročně přibývá kolem stovky obyvatel.
„Chtěli bychom se dostat na pět tisíc v horizontu osmi let, možná
dříve,“ uvedl starosta. Dokončované vodohospodářské stavby, které začaly loni v listopadu a uhradí
je ze tří čtvrtin EU, počítají s rozšířením města na zhruba až 6000
lidí.

