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Zprávy z měst

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

Zápisník

Měl jsem nabídky,
ale neodstěhoval
bych se odsud
Karel
Mašek

kastelán
Manětín

J

sem velký patriot, na severním Plzeňsku jsem se narodil.
V poslední době vidím na venkově spíš takovou trochu bezmocnost a nemohoucnost. Dříve
tu v lesích pracovali lesní dělníci,
dneska do lesa najede pár harvestorů, vyjedou v cestách hluboké koleje a rychle pokácí část lesa. Mrzí
mě, že místní lidé tu mají málo práce, proto většina z nich musí dojíždět do velkých měst. Bohužel, oblast Manětínska se postupně vylidňuje. Severní Plzeňsko je turistický
ráj, krásná příroda, spousta památek na malém území, ale na podnikání to zase takový ráj není. Měl
jsem už solidní nabídky, abych pracoval jinde, ale ze severního Plzeňska bych se neodstěhoval.

úterý: Rokycany, Zbiroh,
Radnice

středa: Přeštice, Nýřany,
Plasy

čtvrtek: Plzeň (městské čtvrti)

pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Proud šel, i když
neměl. Energetici
změnili plány
„Starosto, jak to, že jde elektrika?“ Na tuhle otázku musel odpovídat starosta Dolní
Lukavice Vítězslav Opálko. Vedení obce tvrdí, že o změně termínu vypínání
elektřiny v mrazivých dnech byli informováni pozdě. ČEZ pochybení odmítá.
DOLNÍ LUKAVICE Posledního ledna
a 2. února letošního roku měli být
podle oznámení ČEZ obyvatelé Lišic a Dolní Lukavice nejméně celé
dopoledne bez proudu. Ale elektřina po oba dny šla.
Přitom přípravy na velké vypínání byly i ve škole a mateřské školce, do kterých chodí desítky dětí.
„Objekt je vytápěný elektřinou,
jeho součástí je i kuchyně s jídelnou. Posledního ledna byla venku
teplota -12 stupňů, 2. února ještě o
pět stupňů nižší. Hned začátkem
ledna, kdy jsme se o plánovaném
vypínání dozvěděli, jsem napsal
na ČEZ, aby zajistili náhradní
zdroj elektřiny pro školu a školku.
Chápeme nutnost údržby zařízení,
ale upozornil jsem na velké problémy, které to bude znamenat pro
školu i rodiny v době očekávaných
mrazů,“ říká starosta Opálko.
První reakce na jeho stížnost
byla, že ČEZ nepočítá se zajištěním
náhradního zdroje. Současně poslali starostovi kontakt na firmu, u

níž může kdykoli objednat pronájem náhradního zdroje elektřiny.
Následovalo několik dalších emailů, které si starosta s ČEZ vyměnil.
Koncem ledna se v obci objevilo
další upozornění, že bez proudu budou 22. a 24. února. Přišel 31. leden.
K překvapení lidí elektřina šla po
celý den. Stejné to bylo i 2. února.

Formulace nebyla jasná

Mluvčí ČEZu pro západní Čechy
Martin Sobotka uvedl, že na změnu
termínu byli lidé v Dolní Lukavici
upozorněni včas. „Informovali jsme
dopisem a výlepem týden před zrušeným termínem odstávky. Je ale
pravda, že z formulace není zřejmé,
že jde o náhradní termín. Nicméně
starosta byl informován,“ uvedl
mluvčí ČEZ Martin Sobotka.
Starosta Vítězslav Opálko ale odmítá, že by byl o změně termínu vypínání dopředu informován. „Dopis, že se vypínání přesouvá na 22. a
24. února, jsem přebíral 2. února dopoledne. Podací razítko pošty v Dě-

číně je z 1. února. Dopis jsme dostali v den, kdy v obci neměla už druhý
den jít elektřina,“ prohlásil Opálko.
ČEZ si stojí za tím, že bylo vše v
pořádku. „Kancelář generálního ředitele nepřekročila 30denní lhůtu
pro vyřízení stížnosti pana starosty. Na dopis doručený 6. ledna odpověděla 30. ledna 2012,“ argumentuje mluvčí Sobotka.
Důvodem k vypínání elektřiny v
této oblasti je zasíťování pozemků
soukromého investora. „Nový termín se posunul na jarní prázdniny, kdy je školka zavřená. Na teplo
ale čekat nemůžeme, protože bychom rozjezdili měkká pole,“ uvedl Sobotka. ČEZ navíc v únoru zřejmě zajistí i náhradní zdroj energie.
„Pravděpodobně došlo k chybě komunikace projektanta a starosty,
nebyl řádně projednán plán vypínání. Proto jsme výjimečně nabídli agregát, jelikož jsme si nemohli
být jistí tím, že námi najatý projektant skutečně nechyboval,“ dodal
Sobotka.
Petr Ježek

Voda, která natekla na komunikaci z polí a potoka, zmrzla

Vrstva ledu udělala ze silnice klouzačku
Deseticentimetrová vrstva ledu přikryla úsek silnice mezi Blažimí a
Krsy na severním Plzeňsku. Krský starosta Jan Orosz vysvětlil, že na
silnici namrzá voda z potoka a polí. „Jak to tam zamrzne, voda se dostává až na silnici. Letos je situace extrémní, jindy to tak velké nebývá. Silničáři už úsek osadili dopravními značkami. Moc aut tudy ale
nejezdí,“ objasňuje starosta Jan Orosz.
(pek)
Na silnici mezi Blažimí a Krsy zamrzla voda z potoka a polí
Foto: Petr Ježek, MF DNES

Obce z Plzeňska se budou hlásit
o nepotřebný majetek na železnici
PLZEŇ Do šesti měsíců bude mít
Plzeňský kraj soupis nepotřebného majetku při železnicích v regionu. Města a obce se přihlásí o bezúplatný převod z majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a
Českých drah (ČD). Po jednání na
kraji, kde byli zástupci obou státních firem, regionální sdružení
měst a obcí a ministerstva dopravy, to řekl hejtman Milan Chovanec (ČSSD). Plzeňský kraj vytvoří
příští rok speciální havarijní fond,
z něhož se bude obcím hradit částečná pomoc s rekonstrukcí těchto
budov, ale nikoliv jejich koupě.

Chátrání trápí starosty
„Ucelenou analýzu toho, o jaký
majetek mají obce zájem, připraví
do šesti měsíců Regionální rozvojová agentura. Obce by měly ještě
před tím vytvořit podrobný seznam majetku, o nějž mají zájem,
včetně všech detailů, jako jsou příjezdové cesty k budovám, budovy,
v nichž jsou byty, a podobně,“ řekl
hejtman. Podle něj je nakládání s
nepotřebným majetkem SŽDC a
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ČD, který v mnoha případech bezúčelně chátrá, problémem, jenž
trápí většinu starostů.
Nádražní budovy, sklady, prostranství a příjezdové komunikace
jsou často v havarijním stavu a hyzdí okolí, dodal.
Obce a města Plzeňského kraje
usilují o převod majetku bezúplatně, neboť jeho využití předpokládá v mnoha případech nemalé peníze na úpravy nebo opravy. Převod bez úhrady ale legislativa neumožňuje. „Není možné tento majetek převést bez souhlasu vlády.
V případě majetku SŽDC lze se
souhlasem státu převádět, ale v
případě ČD to bude složitější,“
řekl hejtmanův náměstek Jaroslav
Bauer (ČSSD). ČD jsou akciovou
společností a prodávají či pronajímají majetek formou aukcí, které
jsou vyvěšené na jejich internetových stránkách. ČD ale v Plzni
daly najevo, že jsou připraveny
jednat a obcím co nejvíce vyjít
vstříc.
Starosta Bezdružic Jan Soulek
například uvedl, že SŽDC po třech

letech náročných příprav a jednání oznámila obcím na trati Bezdružice - Pňovany, že bezúplatný převod není možný. „Přitom nám v
roce 2008 řekla, že o něj máme požádat. Měli jsme návrhy využití
všech devíti nádraží, která by samozřejmě dále sloužila dráze,“ dodal. SŽDC pak obcím nabídlo dlouhodobý pronájem, což by jim ale
znemožnilo do nádraží investovat.

Je to posun v komunikaci
Dobřany podle starosty Marka Sýkory na poslední chvíli zachránily
pozemek pod důležitou silnicí z nádraží na sídliště, který měl získat
soukromník. Starostové se podle
něj nebrání ani koupím za úřední
odhady, ale ne za tržní ceny.
ČD i SŽDC slíbily, že budou informovat obce o modernizacích železničních tratí a o evidenci nepotřebného majetku, což je podle
Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje obrovský posun ve vzájemné
komunikaci. Další jednání všech
stran bude po dokončení analýzy v
létě.
Václav Prokš, ČTK

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

Večírek V divadle Dialog se uskutečnil další Večírek s blondýnou a brunetou. Hlavním hostem byl
kadeřník Michal Zapomněl. O hudební doprovod se postarala Slepá Kolej.

Foto: Milan Svoboda, rajce.net

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
tel: 374 333 313, fax: 374 333 666

