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Zprávy z měst

úterý: Rokycany, Zbiroh,
Radnice

pondělí: Klatovy, Sušice,
Železná Ruda

středa: Přeštice, Nýřany,
Plasy

čtvrtek: Plzeň (městské čtvrti)

B 5

pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Zajímáte nás

» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jaroslavě Šaškové
(jaroslava.saskova@mfdnes.cz,
tel.: 374 333 213).
» Inzertní poradce pro Rokycansko
je Jana Dvořáková
(jana.dvorakova@mafra.cz, tel. 725
036 891)

Zápisník

Těším se,
až se oteplí
nebo nasněží
Vladislav
Bejček

správce zimního
stadionu Rokycany

M

razivé počasí mi moc
velkou radost nedělá.
Jak zamrzly rybníky a
řeky, tak nám poslední dva týdny
chodí na volné bruslení podstatně méně lidí. Na zápasy, tréninky, školičku bruslení a ostatní pravidelné akce jich přichází pořád
stejně.
Teď v neděli přišlo kolem padesáti bruslařů. Pomalu se blíží konec sezony, který bývá obvykle
slabší. I tak se ale těším, až se
oteplí. Nebo napadne víc sněhu.
Pak se lidi zase vrátí k nám. Nemusí dlouho odklízet sníh, aby si
zabruslili. A jsou i v teple. Když je
jim u nás na ploše zima, tak se na
chvíli skočí ohřát do šatny a pak
se zase vrátí na led.
O jarních prázdninách, které
jsou letos na Rokycansku v polovině března, budeme mít volné bruslení každé dopoledne. Odpoledne
otevřeme pro veřejnost podle rozpisu pravidelných tréninků a dalších plánovaných akcí. Časy najdou vyvěšené na naší webové
stránce. Rodiče nejmenších dětí
tam najdou i základní informace o
naší škole bruslení. Letos ji pořádáme pro děti od čtyř let každé
pondělí a středu odpoledne od
15.45 do 16.45 hodin. Jestli je někdo na ledě šikovný, se pozná poměrně brzy - tak během druhé, třetí hodiny. Jestli ale skutečně uspěje, to záleží na něm, jestli bude vytrvalý. A také na jeho rodičích, jak
se mu budou věnovat. Každopádně oproti předchozím rokům mají
letos děti jednu nespornou výhodu - tréninky se odehrávají v příhodnější dobu. Už kvůli nim nemusí vstávat velmi brzy, ani na ně
nečekají do pozdních večerních
hodin.

Za prodejnu Petici za zachování prodejny Norma v Rokycanech podepsalo už sedm stovek lidí. Podpisové archy ukazuje vedoucí prodejny Hana Černá Blechová.

Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Prodejna má zmizet. A stovky
lidí podepisují petici, aby zůstala
Překvapení. Nesouhlas. Nezájem. Takové emoce
vyvolává blížící se konec Normy v Rokycanech.
Bezmála 700 lidí už podepsalo petici proti likvidaci
prodejny. A přibývají další.
ROKYCANY Místo prodejny Normy
na 130 nových parkovacích míst.
Taková je vize rokycanských radních. Proti jsou stovky lidí z Rokycan i okolních obcí.
„Nesouhlasím s tím. Už jsem podepisovala i petici. Je to tady dobré
pro nás důchodce a jezdí sem i lidi
z vesnice. Není to tady tak drahý.
Byla by to škoda,“ říká Zdeňka Žáková. V Normě prý nakupuje od té
doby, co ji v květnu 1993 otevřeli.
Od té doby stojí prodejna na pozemcích města. Jejich odprodej
radní nikdy neodsouhlasili. Navíc
loni 1. března rozhodli, že neprodlouží smlouvu na jejich pronájem. „S nájemcem, firmou Sallero-

va výstavba, jsme opakovaně uzavírali pouze nájemní smlouvy. Tu
současnou do 31. července 2012. S
podmínkou, že pokud neurčíme
dodatkem jinak, je Sallerova výstavba povinna nejpozději do 60 dnů
od tohoto data objekt prodejny demontovat, pozemek vyklidit a předat ho zpět městu,“ uvedla před
měsícem pro MF DNES místostarostka Marie Hlávková.

Stovky podpisů za tři týdny

O týden později se rozběhla v rokycanské Normě podpisová akce proti
jejímu zániku. „Je to iniciativa zákazníků. Spousta z nich o tom vůbec nevěděla. Přišli s tím po několika člán-

Vaším objektivem Fotografie uživatelů sesterského webu MF DNES www.rajce.net, sekce Fotozprávy

Dřina Pot v

obličeji jednoho
ze soutěžících
dává tušit, že
závodní tanec je
skutečně
sportovní výkon
Jan Štěrba, rajce.net

Dva Pro taneční pár
je důležitá souhra
stejně jako radost z
pohybu

Jan Štěrba, rajce.net

cích, které vyšly v regionálním tisku. Překvapilo nás to. My jsme pouze zformulovali text,“ říká vedoucí
prodeje Michal Pscheidt.
Během tří týdnů se sešlo na 680
podpisů podporujících prodloužení nájemní smlouvy. „Za tu dobu
ná zákazníci vyjadřovali pouze podporu. Převážně se jedná o obyvatele Rokycan a nejbližších obcí. Mají
zájem, abychom zůstali,“ říká vedoucí prodejny Hana Černá Blechová. Ona i jejích pět kolegyň jsou
také proti. Ze zřejmých důvodů. Pokud bude muset Norma supermarket v Rokycanech zavřít, přijdou o
práci nebo za ní budou dojíždět.
„Bohužel, nejbližší pobočky máme
v Plzni, Nepomuku, Březnici a Rožmitálu. Další variantou je pak ještě
Praha. V tuto chvíli hledáme přijatelné řešení,“ uvedl Pscheidt. Připomněl, že zástupci Normy i Sallerovy
výstavby loni opakovaně jednali s
městem o prodloužení nájemní

smlouvy na pozemek. Zaráží ho,
že město zamýšlí vybudovat místo
prodejny parkovací plochu. „Přitom před dvěma lety se v naší bezprostřední blízkosti postavila nemovitost na volném pozemku, kde
mohlo vzniknout parkoviště pouze
drobnou úpravou a natažením asfaltového povrchu,“ podotýká Michal Pscheidt.
„Nemohlo. Nový dům vyrostl na
soukromé parcele,“ oponuje starosta Vladimír Šmolík. Zda se původně nejednalo o městský pozemek,
netuší.

Město stále trvá na svém
Iniciativa na záchranu rokycanské
Normy bude pokračovat i v příštích měsících. „V květnu bychom
rádi předali archy zástupcům města,“ říká Hana Černá Blechová. Vedení města o probíhající akci ví.
„Na posledním lednovém zastupitelstvu jsme o Normě opět diskuto-

vali. Shodli jsme se, že není důvod,
abychom cokoliv měnili,“ konstatuje místostarostka.
Podle Michala Pscheidta naděje
umírá poslední. Pokud ale nedojde
k zásadnímu obratu, pak letos v
srpnu či nejpozději počátkem září
padne prodejna k zemi.
„Neslyšel jsem o tom. Nikdy
jsem tady nenakupoval. Jen tady
pokaždé zadarmo parkuji,“ přiznal
se třicátník z Kamenného Újezdu.
To, že měl by za rok na stejném
místě za odstavení své tmavomodré felicie platit, se mu příliš nelíbí.
Otázkou je, zda radnice na parkovném vybere srovnatelnou
sumu, jakou ročně inkasovala od
Sallerovy výstavby. Aktuální roční
nájemné je 726 855 korun. Bez letošní inflace. Každopádně o prodeji pozemku pod Normou město neuvažuje. „Ani o pronájmu jinému
subjektu," dodává Marie Hlávková.
Jaroslava Šašková

INZERCE

Moderní formy práce pomohou
podnikům v krizi i zaměstnancům

Již více než rok se personalisté podniků
v Plzeňském kraji učí, jak zavést do firemního života moderní formy práce. Mohou
tak vyhovět požadavkům zaměstnanců na
sladění rodinného a pracovního života –
a často zároveň i ušetřit podniku peníze.
Např. konto pracovní doby je pro zaměstnavatele ideální nástroj, který mu umožní udržet
si zaměstnance i v době, kdy nemá dostatek
zakázek. Takto se vyrovnají silná a slabá zakázková období. Zaměstnanci, kteří konto využijí, mají pak ve slabších obdobích více času
na osobní život a vlastní aktivity, které by při
pravidelné pracovní době nemohli uskutečnit.
Stejně tak například teleworking může přinést
pozitiva oběma stranám – zaměstnavatel ušetří
za nájem kanceláří a pracovník ocení výhody
domácího prostředí při práci.
Personalisté se ale shodují, že zavést flexibilní
formy práce je někdy těžký oříšek už vzhledem
ke stále se měnícím předpisům a zákoníku práce. A právě v tom jim pomáhá projekt CRISTAL,
jehož realizátorem je společnost Grafia, s.r.o.
„V loňském roce se školení zúčastnilo více než
300 osob a mnohé podniky získané znalosti

velmi rychle zavedly do praxe,“ říká vedoucí
informačního centra CRISTAL Renata Steinerová. Příkladem mohou být firmy IACG, TATUNG
CZECH, GA Energo technik nebo Tedom.
V šestidílném cyklu školení se personalisté naučí
zvládnout právní úskalí i praktické zavedení
všech hlavních flexibilních forem práce. Které
to jsou? Konto pracovní doby, teleworking,
pružná pracovní doba, sdílené pracovní
místo (job-sharing), stlačený pracovní týden
a částečný pracovní úvazek. Dalším tématem
jsou např. firemní školky.
„Podnik, který chce získat kvalitní zaměstnance, dnes nemůže nabízet jako benefit jen stravenky. Lidé si stále více všímají, jak jim podnik
vychází vstříc v oblasti work-life balance,“ říká
Jana Brabcová, autorka projektu. „V budoucnu
to bude nutná podmínka úspěchu podniku na
trhu práce.“
První školení v tomto roce se koná už ve
čtvrtek 16. 2. 2012 na téma Konto pracovní
doby. Pro personalisty plzeňských podniků je
školení ZDARMA. Více informací na webu projektu http://cristal.grafia.cz. Dotazy a přihlášky:
cristal@grafia.cz, tel. 774 484 851.

Projekt Cristal (CZ.1.04/3.4.04/54.00105) je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Tanec O víkendu se uskutečnila soutěž

ve sportovním tanci „O cenu města
Jan Štěrba, rajce.net
Kralovic“

