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Vážení spoluobčané,
stejně jako vy, jsem i já dostal pozvánku na 29. května, do zámeckého sálu na akci: Plasy –
domov můj, pod níž se skrývala aktualizace Programu rozvoje města Plasy. Byl jsem zvědavý,
co nového se dovím a s jakými nápady přijdou spoluobčané. Docela jsem se těšil. Ale, odcházel
jsem zklamaný. Nikoli z akce samotné, ale z malého počtu účastníků. Krásný zámecký sál byl
připraven přijmout stovku občanů, kterým není jedno, kde žijí a kde a jak budou žít jejich děti a
vnoučata. Ale zapadající slunce hledělo smutně na prázdné židle. Sešlo se nás přibližně třicet.
Vedení města setkání pečlivě připravilo, včetně moderované diskuze ve čtyřech skupinách. Po
úvodních slovech starosty města Zdeňka Hanzlíčka a radního Jiřího Prantnera a po překonání
počátečních rozpaků se rozběhla diskuze ve skupinách: Infrastruktura, Volný čas, Život ve
městě a Životní prostředí. Nápady zapisovali přizvaní moderátoři z Centra pro komunikaci. A lidé
se rozpovídali a nápadů přibývalo. Snažil jsem se obejít všechny skupinky, a i když jsem stihnul
jenom tři, zjistil jsem, že některé nápady se opakují a že je jich hodně. Jejich vyhodnocení
proběhlo zajímavou, hravou a demokratickou formou. Každý z nás obdržel ve čtyřech barvách,
podle témat, samolepicí kolečka a těmi označil návrhy (problémy) které ho nejvíce zaujaly, či ho
nejvíce trápí. A ejhle! Ve vzniklém pořadníku, zůstaly na předních místech některé body
navržené vedením města, ale objevily se tam i zcela nové a podle mého názoru hodnotné a
potřebné nápady. A mohlo jich být i víc! (Konkrétní výsledky jsou otištěny v další části
Zpravodaje).
Proč tohle všechno píši? To, že jsem plaský patriot, asi víte a já se za to nikterak nestydím.
Chci, aby Plasy byly krásné a aby se nám tu dobře žilo. Nechce se mně uvěřit, že vám je to
jedno. Některým asi ano, ale opravdu všem? 2655 (počet obyvatel) – 30 (počet účastníků akce)
= 2625. Tomu fakt nevěřím! Z vlastních zkušeností vím, že je vás, kterým na Plasích záleží,
mnohem víc. Ale také vím, že vám z velké části chybí informace, co se vlastně děje, a co se
připravuje, nebo dostáváte informace zkreslené „tichou poštou“ ale bohužel i takové, které jsou
zkreslovány někým záměrně. Vývoj naší společnosti v posledních letech se ne každému líbí.
Někteří jsme naštvaní z bezmocnosti věci změnit, někteří rezignovali, protože zjistili, že neví,
čemu ještě mohou věřit. Jenže když se na všechno vykašleme, staneme se spolupachateli právě
toho, co se nám nelíbí. Nejlépe se totiž ovládá tupé stádo. Na stádo ovcí stačí jeden pes a jeden
ovčák, které dává psu rozkazy. Nechci být ovcí! Jsem dost starý na to, abych věděl, že
nezměním svět, ale stále mám chuť změnit alespoň něco. Přemýšlel jsem, co já mohu ve věci
udělat. Tak třeba se pokusit dát vám nějaké informace a tím vzbudit váš zájem.

Je lepší zapálit třeba jen malou svíčku, než jenom nadávat na tmu.
Ono se řekne informace, ale kde je vzít? Na tabuli města Plasy (úřední deska), jsou zprávy
a vyhlášky povinné ze zákona, psané úřední řečí. To je v pořádku, ale moc čtivé to není a asi
ani být nemůže.
Mnohokrát jsem otevřel oficiální internetové stránky města Plas, ale jen málokdy jsem našel
informace, které jsem hledal. Vždyť tam není ani to základní: vyhledávací řádek! Některé akce
jsou tam dvakrát, některé tam nejsou vůbec a o některých, pořádaných v Plasích, neví vůbec
nikdo.
A co ti, co internet nemají? Mladým připadá jako samozřejmost, ale část mých vrstevníků,
(generace před Googlem), ho nepřijala, nechce ho přijmout, nebo to zkrátka neumí. Přesto,
anebo právě proto, by se k nim informace měly dostat jiným, pro ně dostupným způsobem. Je
tu Plaský zpravodaj. Řekl bych dobrý zdroj informací, vždyť pár dní po jeho vydání se po něm
jenom zapráší. Jenže ve Zpravodaji jsou většinou informace o tom, co bylo. Já si myslím, že je
třeba vědět i o tom, co bude.
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O vizích města Plasy!
ale i o blízké budoucnosti nás všech!
Mám takovou zásadu. Když nevím, tak se zeptám. Kdo se zeptá, vypadá někdy jako hloupý,
protože to neví. Ale dozví se to. Kdo se nezeptá, zůstane hloupý pořád. Tak já se zeptám. Koho
prvního? Koho jiného než pana starosty. A také radního, pana Prantnera, který má strategický
plán rozvoje města tak říkajíc v popisu práce. A víte, kdo je to Martin Linhart? Asi jsem mnohé
nachytal „na švestkách,“ ale je to osoba, která má s budoucností města věru co do činění.
Kdo máte chuť, čtěte, co jsem se dozvěděl.
Kdo máte chuť, ptejte se dál.
Kdo máte chuť, něco udělat, udělejte to, právě teď.

Robert Drozda
občan města Plasy, jeden z vás
Obsahem tohoto čísla je :
Rozhovor se starostou města Zdeňkem Hanzlíčkem, rozhovor s radním Jiřím Prantnerem,
rozhovor s pracovníkem Infocentra Plasy Martinem Linhartem
Výsledky - doplnění strategického plánu
Fotografie z kina – foceno 18. 6. 2018
Vizualizace lékařského domu
Oddělitelná příloha - anketa

Pohled z hlavní silnice I/27
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Rozhovor se Zdeňkem Hanzlíčkem, starostou města
Pane starosto, dovolím si vám, bez dlouhých úvodů, položit pár otázek. Možná budou i
nepříjemné, ale to vás, jako starostu, myslím nepřekvapí.
Začnu s tím příjemnějším. Co považujete za svůj úspěch, případně za úspěch celého vedení
města, za vaše dvě předchozí volební období? Tři věci. Stačí fakta, bez omáčky.
Abych pravdu řekl, těch věcí, co se podařilo je víc než tři ale stručně. Podařilo se
zrekonstruovat ulice na Střelnici včetně všech sítí, ulice Pod Nádražím včetně vodovodu a
kanalizace, ulice Plzeňská včetně všech sítí, ulice Lipová včetně vodovodu, kanalizace v ulicích
Luční a Zahradní, zázemí pro Technické služby s.r.o. opravy komunikací například V Lomničce,
Horním Hradišti a v Plasích, rekonstrukce prostranství u kašny, rekonstrukce parku u keramické
sochy, rekonstrukce sociálních zařízení, elektro rozvodů a topení v Mateřské školce včetně
výměny oken, výměna oken v budově ZŠ a mnoho dalších drobných akcí v Plasích a
přidružených obcích.
A zákonitě následuje otázka: Co považujete za svůj neúspěch, případně za neúspěch celého
vedení města, za vaše dvě předchozí volební období?
Jednoznačně, že se nepodařilo získat finanční prostředky na přístavbu pavilonu ZŠ. Ale
musím říct, že se snažíme tyto finanční prostředky získat z jiných zdrojů. Tak uvidíme.

Přidejte prosím několik slov na vysvětlenou, pro ty, kteří mají již děti odrostlé.
Projekt na ZŠ byl dle mého názoru zpracován příliš velkoryse a na to jsem upozorňoval od
samého počátku. (Původně měla mít přístavba tři patra). Agentura, která pro město vypracovala
podání žádosti na ministerstvo, udělala několik zásadních chyb jak při prvotním podání žádosti o
dotaci, tak při opravných doplňování. Ze strany města i ZŠ také došlo k několika chybám
v rámci zpracování podkladů. Výsledek pak byl, že jsme dotaci neobdrželi a musíme dle mého
názoru nechat přepracovat projekt na menší objem a požádat o dotaci z jiných zdrojů. Doufám,
že se nám to podaří ke spokojenosti všech stran.
Co je nejžhavější novinka dnešních dnů?
Nežhavější novinkou je přestavba kina na multifunkční zařízení, tak aby sloužilo široké
veřejnosti – mám tím na mysli, aby sloužilo pro školy všech stupňů od MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a
gymnáziu, pro spolky, na divadelní vystoupení, maturitní plesy, koncerty, promítání filmů,
setkávání občanů, prostě tak aby tento dům sloužil všem občanům města Plasy a přidružených
obcí a blízkého okolí města. Další žhavou novinkou bude přestavba bývalého ústředí Jednoty na
Lékařský dům. Tato přestavba bude probíhat ve spolupráci s Plzeňským krajem a doufám, že
bude dokončena do konce roku 2019.
Konec lehkých otázek. Přecházím do útoku. Kdy bude dokončena přestavba kina?
Přestavba kina by měla být dokončena do konce roku 2018 včetně kompletního vybavení.
Proběhlo vše podle plánu a podle projektu?
Většina investičních akcí proběhla dle plánu a dle připravených projektů. U přestavby kina se
ale navíc musely vyměnit stropy nad bývalou lékárnou a nad plicním oddělením z důvodu, že
v minulosti tam naši předci nechali ohořelé trámy a ty by dnes neunesly zatížená stropů dle
nového projektu. A také se nepočítalo s rekonstrukcí lékárny na přestavbu na restauraci,
protože v původním projektu se do lékárny vůbec nemělo zasahovat. Když nastaly nutné
stavební úpravy v této části tak zastupitelstvo města rozhodlo o rozšíření projektu a z prostoru
bývalé lékárny bude restaurace s celotýdenním provozem, a zároveň bude tvořit zázemí pro

4

příležitostný provoz salonku u velkého sálu a salonku v prvním patře. Součástí obou salonků
bude bar s obsluhou.
Z toho, co slyším, muselo zákonitě dojít k navýšení nákladů, což slýcháme bohužel
v souvislosti s investičními akcemi v našem státě poměrně často.
Ano, dojde k navýšení nákladů na celkovou rekonstrukci této celé budovy o cca 10 mil.
korun. Zde musím podotknout, že je to první investiční akce za posledních 8 let, kdy došlo
k navýšení nákladů. Důvod je myslím pochopitelný a oprávněný.
Je město schopné tuto stavbu ufinancovat?
Ano, město Plasy je schopné ufinancovat tuto stavbu i její navýšení, a to formou úvěru.
Tento úvěr bude splácen dle podmínek bankovního domu a splátky neohrozí další investiční
akce do dalších let. Pořád v následujících rocích zbývá na každý rok 6-7 mil volných investičních
prostředků. Jinak bychom nepřipravovali projekty na vybudování kanalizace v ulici Hutní,
rekonstrukce ulice Potoční a opravy komunikací K Panholci, vybudování vodovodu v Žebnici, a
propojení vodovodu do Babiné.
Máte připravené využití pro multifunkční zařízení? Mimochodem, multifunkční zařízení,
nezní zrovna malebně. Máte již název pro novu stavbu? Hodil by se při slavnostním
otevření. Napadá mě třeba EDEN. Půjdeme večer do EDENU, nezní tak špatně, co říkáte? 
BIO Střela sice zůstane na fasádě, alespoň doufám, ale již nevystihuje současný stav. Ano,
jsou to dvě otázky. Prosím tedy postupně.
Využití pro toto zařízení se připravuje, a jak jsem již říkal, musí sloužit všem občanům města
a široké veřejnosti. Na tuhle otázku vám jistě rád podrobněji odpoví pan Martin Linhart, který
bude mít zajištění provozu nového zařízení na starosti.
A druhá odpověď: Název ještě nemáme, ale kdokoli může přijít s návrhem. Stále je ve hře
ponechat původní název Kulturní dům Střela (BIO STŘELA).
Zcela čerstvá je informace o zřízení společnosti s ručeným omezením (s.r.o.) stoprocentně
ovládané městem. To zní mnohem lépe než případný pronájem prostor nějakému
zlatokopovi, kterého nemůže město ovlivňovat. Posloužily vám jako vzpor Technické služby
města?
Ano, na základě jednání s daňovým poradcem a právničkou města jsme došli k závěru, že je
nejvhodnější zřídit s.r.o. se stoprocentní vlastnickou účastí města. Přednosti jsou jasné: Snadné
ovládání a stoprocentní kontrola činnosti. Jako vzor nám pochopitelně posloužily TS, které
fungují velmi dobře. Vzpomínám, že zpočátku tam byl odpor některých občanů a dnes sami
vidíme, že to byl správný krok. A ještě dodám, že v novém zařízení bude i několik nových
pracovních míst. Rád bych, aby to bylo pro naše občany.
Druhá věc, o které my plasáci diskutujeme, a ptáme se na ni, je Lékařský dům. Bude,
nebude? Bude kdy? V jakém rozsahu? Budou na něj peníze? Nezadluží se město příliš?
Budou ordinace obsazené lékaři?
Lékařský dům bude. Rekonstrukce by měla začít ke konci letošního roku, nebo hned, na
začátku roku 2019. Ukončení do konce roku 2019.
Bude přistavěno jedno patro, aby se do lékařského domu vešli všichni lékaři, kteří mají
zájem mít ordinaci v tomto domě. (Lékárna, praktický lékař, rentgen, plicní, dětské, oční,
interna, laboratoř, chirurgie, kardiologie, gynekologie, stomatologie a logopedie). S lékaři jsem
již jednal a oni přislíbili účast na našem projektu. Financování by mělo proběhnout ve spolupráci
s Plzeňským krajem. O výši příspěvku stále intenzivně jednáme.
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Kauza koupaliště. Slovo kauza se vám možná zdá nadnesené, ale vzhledem k tomu, jak
často se o koupališti mluví, kolik peněz stála jeho výstavba, kolik peněz stojí jeho
každoroční údržba a generální čištění, tak asi nemusím hledat jiné slovo. Přírodní
koupaliště, bez chemie - samočistící. Tak zněl záměr a projekt. Stále to zní hrdě, ale
skutečnost je poněkud jiná. Plasáci jezdí raději do Kralovic, na koupaliště, kde se sice platí
vstup, ale je tam skluzavka, čistá voda, byť chlorovaná, je tam dostupné občerstvení a stálá
čistota. Proč vítězí konkurence?
Koupaliště je kapitola sama pro sebe!!! Bylo vybudováno za minulého vedení a nekvalitní byl
jak projekt tak jeho provedení. Bohužel, my nyní musíme řešit následky a každoročně investovat
prostředky, které se daly využít jinak. Když je hrana výpusti o 40 cm výš než je dno, tak každý
pochopí, že nemůže vytéct veškerá voda včetně usazenin. Do budoucna to budeme muset
vyřešit za cenu dosti vysokých nákladů. V projektu bylo též počítáno se samočistěním vody
pomocí vhodných rostlin. Ty byly opakovaně ukradeny, nebo zničeny. Také zde hledáme řešení.
Krom toho, že jste starosta, jste i předsedou místního rybářského spolku. Nechybí vám u
rybníka vodník? Dva vodníci jsou momentálně na suchu u paní Věry Sidorjakové. Což
jednoho přemístit k vodě?
Ano, chybí. Doufám, že se nám podaří vodníka co nejdříve umístit na své tradiční místo.
Evergreen je něco stále zeleného. Evergreenem v Plasích je zeleň. Co je třeba udělat proto,
aby Plasy byly stále zelené? Jaká je vize zeleně ve městě? Naše generace uvidí „jen“ nové
mladé stromy, o staré přijdeme, ale i Metternich sázel anglický park pro příští generace.
Zeleň je v Plasích velký problém. Jsme na území NKP (Národní kulturní památky) a navíc
jsme KPZ (Krajinná památková zóna).
Je zpracován z r. 2017 generel zeleně. Zveřejníme ho na internetových stránkách města.
Pochopitelně, aby bylo možno vysázet nové stromy, a obnovit parky, bude postupně docházet
ke kácení starých a nemocných stromů. Vzpomeňte na zanedbaný park „U panny“ a jak nyní
vypadá? Co je lepší? Veškeré akce probíhají a proběhnou ve spolupráci s výše uvedenými
orgány a institucemi. Bez nich to zkrátka nejde a chce se mně dodat, že s nimi to jde kolikrát
dost ztuha.
Informovanost občanů. Internetové stránky. Jak to, že společnost Galileo, která vytvořila
pro město stávající stránky, vytvořila pro jiná města stránky mnohem lepší a přehlednější?
Kdo je v současné době za kvalitu (nekvalitu) tohoto produktu odpovědný?
Ano, musím konstatovat, že stránky města nejsou kvalitní a špatně se v nich občan
orientuje. Oslovili jsme Galileo a pokusíme se tuto chybu co nejdříve napravit, tak aby stránky
města byly přehledné a dobře se v nich každý dokázal orientovat. Odpovědnost pochopitelně
v plné míře nese vedení úřadu.
Máte chuť mě, po tomto rozhovoru, nechat zabít?
Vůbec ne, naopak jsem rád, že jste se na to zeptal a že jsem mohl objasnit vám, i občanům
města, některé nejasnosti a nastínit další investiční záměry na následující roky. Na rovinu budu
rád, když kdokoli přijde a zeptá se. Je to lepší než poslouchat zkreslené informace někde
v hospodě. Chápu, že začíná předvolební boj a některé politické strany se snaží ovlivňovat
občany nepravdami a zkreslenými informacemi. S tím nic neuděláme a musíme se s tím smířit.
Tak touhle odpovědí jste mně tedy nahrál na smeč. My všichni žijeme v jednom městě,
dýcháme stejný vzduch, chodíme po stejných cestách a doufám, že chceme pro Plasy to
nejlepší: Tak proč netaháme za jeden provaz? K čertu s politikou! Černý, modrý, červený,
nebo zelený, to by snad mělo být jedno. A jestli je někdo v jakési straně, aby získal výhody
pro sebe, tak by se měl odstěhovat někam hodně daleko. A honem. To nebyla otázka, to je
můj názor.
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Ale k věci. Předpokládám, že chcete využít této příležitosti a sám něco vzkázat „svým
občanům.“ Prosím:
Vzkázat? Spíše požádat o trpělivost a podporu. Uvěřit, že se nám naplánované akce podaří
zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podílejí na zvelebování města a popřát všem hodně zdraví a osobních úspěchů a vše
dobré.
děkuji za rozhovor

Pohled ze dvora od Zahradní ulice
vlevo – zázemí sálu a sklady, vpravo – stavební úřad (3.p.) a zázemí k sálu (šatna + WC)
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Rozhovor s Jiřím Prantnerem, radním města a předsedou finančního výboru
Co konkrétně máte, jako člen rady města Plasy, na starosti? Je fakt, že bychom to jako
občané měli vědět, ale přiznám se, že jsem se před rozhovorem s vámi raději podíval na
stránky města. Tohle tam je.
Jako člen rady města Plasy mám na starosti jak finanční výbor, tak rozvojové záměry města.
V roce 2015 se podařilo sestavit Strategický plán rozvoje města na šest let dopředu - „Strategii“
Plas. Součástí této strategie byl i „Akční plán“ tedy to, co se mělo realizovat v letech 2016 –
2018. Bylo to poměrně časově náročné a na sestavení se podílela řada občanů města Plas a
přidružených obcí. Žádná strategie není dogma – měl by to být živý dokument, který reaguje na
změny. Proto se tento rok připravuje vyhodnocení, aktualizace toho, co jsme si představovali
v roce 2015.
Dále zastupuji město Plasy ve dvou „klastrech“ – Klastr Mechatronika a klastr Chytrý
Plzeňský kraj.
Co je to Klastr? Odpovídá Wikipedie:
Klastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru.
V rámci Klastru Mechatronika se snažíme najít nový model podpory technického vzdělávání
na středních školách. Rok máme ve zkušebním provozu „Studentský podnik“, do kterého jsou
zapojeny tři střední školy, vyučující jsou odborníci ze ŠKODA Transportation a Západočeské
univerzity.
Klastr Chytrý Plzeňský byl založen před rokem a jeho ambicí je zavádět chytrá „SMART“
řešení v regionu – a tedy i v městech a obcích. Je to jedna z oblastí, která by se měla
v aktualizaci strategie objevit. Technický vývoj jde strašně rychle kupředu – v roce 2015 jsme
ani neměli tušení, jaké možnosti budeme mít v roce 2018.
Jako předseda finančního výboru, držíte ochrannou ruku nad městkou pokladnou. Dal jsem
vám přečíst otázky a odpovědi pana starosty. Co vy na to? Je to reálné?
Finanční výbor je zřizován Zastupitelstvem za účelem kontroly hospodaření města. Je složen
ze zástupců různých politických stran a hnutí na základě výsledků obecních voleb. Připravuje
podklady pro rozhodnutí Zastupitelstva. V tom je tedy ta zmiňovaná „ochranná ruka“.
Ano, je to reálné. Před osmi lety, když jsem začal fungovat jako předseda finančního výboru,
nebyla finanční situace ve státě jednoduchá. Naštěstí naši předchůdci vytvořili podmínky, že
město mohlo investovat i do poměrně velkých projektů. Jako příklad uvedu dvě finančně
náročné akce – průtah I/27 městem a jednu ze tří projektovaných etap rekonstrukce parku
v areálu kláštera včetně kašny. Úpravou pravidel pro přerozdělování finančních prostředků
(Rozpočtové určení daní) a i lepší celkovou ekonomickou situací se postupně navyšovaly příjmy
města.
Současně byly a zatím ještě jsou dobré podmínky pro poskytování úvěrů. To vše umožnilo,
že jsme například mohli zahájit rekonstrukci kina, bez možnosti čerpání dotace. Chybějící
kulturní středisko bylo jednou z hlavních priorit ve Strategii z roku 2015.
Další velkou prioritou bylo Zdravotní středisko – Lékařský dům. Štěstí přeje připraveným, a
tak se podařilo odkoupit budovu bývalého ředitelství Jednoty. To je investice města do tohoto
záměru a Plzeňský kraj, jako garant zdravotní péče, poskytne s velkou pravděpodobností
prostředky na rekonstrukci této budovy.
Příprava takový akcí představuje někdy i řadu let. Pokračovali jsme v tom, co již bylo
připravené našimi předchůdci a naší povinností je připravit další projekty, které budou
realizovány novým Zastupitelstvem a Radou po obecních volbách v říjnu 2018.
Proto musíme aktualizovat Strategii, Akční plán a pracovat na projektových záměrech v nich
uvedených. Úvěrové zatížení města je na horní možné hranici. Je nutné se zaměřit na finanční
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řízení – již nebude „finanční“ polštář z minulých let. Finanční analýza ukazuje, že i za těchto
podmínek bude možné investovat, ale již ne v takovém rozsahu.
Ještě zmíním jednu důležitou věc. Velké investice typu Lékařský dům a Multifunkční zařízení
– „Kino“ budou znamenat pro město i zajištění jejich dlouhodobého provozu. Tady je nezbytné
udělat všechno pro to, aby to neznamenalo další finanční zatížení města.
Přikročme k Strategickému plánu rozvoje města, (SPRM) jak zní správný a oficiální název,
ale já tomu stále říkám Vize. Bez vizí a bez vizionářů, nemůže dle mého názoru vniknout
Strategický plán. Konkrétní dotaz. Jak doplníte stávající SPRM o náměty a nápady vzešlé
z akce Plasy – domov můj?
Máte úplnou pravdu, bez vizí to nejde. Po prvním veřejném projednání „Plasy – domov
můj?“ dne 29. 5. 2018 byla otevřená veřejná diskuse, kdy kdokoli může dát připomínky,
doplnění dnes platných dokumentů. Připomínky, doplnění, které na veřejném projednání
zazněly, budou spolu s dalšími došlými podněty zpracovány jako podklad pro aktualizaci
strategie. Na setkání 29. 5. 2018 padl i názor, že součástí Akčního plánu by měla být i tiskárna
cenin…. Musíme tedy jednat tak, aby Akční plán vznikl jako reálný podklad pro další rozvoj – na
co máme a kdy je reálné to realizovat. Diskuse bude počátkem září (nebo koncem srpna)
završena druhým veřejným projednáním a následovat bude projednání na Zastupitelstvu města
12. 9. 2018.
Požadavků je mnoho, peněz málo. Musí se tedy určovat priority. Prozraďte prosím, co bude
upřednostněno. Ostatně, nic neprozrazujete, tyto informace jsou veřejné. Opravím tedy
svoji otázku vám přímo na tělo. Zdůvodněte, proč právě takové pořadí?
Teď opravdu nebudu nic prozrazovat – bude to součástí aktualizované Strategie a Akčního
plánu. Jak témata, tak priority by měly vzejít z diskuse, podnětů.
Přece jenom, ale pouze za sebe:
 zajistit dokončení investice a ekonomického provozu „Kina“ a Lékařského domu
 rozšíření kapacity ZŠ
 infrastruktura na přidružených obcích
 systémové řešení zeleně
 areál kláštera (další etapy rekonstrukce parku, hrobka….)
 areál Velká Louka – jako celek
 ……
 návrat čápů do Plas
děkuji za rozhovor


Balkón hlavního sálu
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Rozhovor s Martinem Linhartem, pracovníkem informačního centra
Přestavba kina zdárně pokračuje a stále platí, že má být dokončena v letošním roce. Stavba
je věc důležitá, ale neméně důležitý je i její obsah. Tím nejsou myšleny židličky, stoly a parkety,
ale konkrétní využití. Hlavním důvodem celé rekonstrukce kina je vrátit do Plas každodenní
kulturní život tak, aby si každý našel to své a nemusel dojíždět do okolních měst nebo se utápět
ve virtuálním světě elektronických médií.
Život do neživé stavby může vdechnout jedině člověk. Proto městská rada vypsala výběrové
řízení, na obsazení funkce pracovníka infocentra v Plasích, pod které má multifukční zařízení
(kino) spadat. Alespoň z počátku. Výběrové řízení vyhrál pan Martin Linhart, který se ihned, od
1. dubna letošního roku dal do práce. Je tedy jenom vhodné, aby se vám představil a hlavně,
aby vás seznámil se svými plány a záměry.
První otázka je skoro povinná. Řekněte nám něco o sobě.
Tak to je na začátek těžká otázka!  Přistěhoval jsem se do Plas před sedmi lety, toto místo
jsem si zamiloval a dnes bych neměnil. Celý život se věnuji hudbě a kultuře, mám rád divadlo,
filmy, výtvarné umění.
Proč a s jakými plány jste se přihlásil do výběrového řízení?
Mám radost z toho, co se všechno v Plasích podařilo udělat a když jsem se dozvěděl o
možnosti udělat něco pro i pro rozvoj kultury, neváhal jsem ani chvíli. Prošel jsem si v životě
mnoha obory a nyní mám možnost vše zúročit a být pro Plasy užitečný.
Jak bude naše multifunkční kulturní zařízení vybaveno? Co umožní?
Hlavním cílem je, aby si zde návštěvníci z celého regionu a všech věkových kategorií našli to,
co mají rádi. Sál bude řešen jako multifunkční prostor, kde lze realizovat téměř cokoliv, záleží
jen na tom, co upřednostníme. Budou k dispozici 2 salonky, které může využít uzavřená
společnost na oslavy, prezentace, či jakákoliv setkání.
Můžete být konkrétní?
Program bude pestrý, od školních akcí, přes koncerty rockové a populární hudby, plesy,
diskotéky, až po divadlo, kino apod. Těšit se můžete na kvalitní ozvučení, světla, velké projekční
plátno, ale také na skvělou gastronomii a dobře vybavené bary.
Připravujete již nějaké kulturní akce?
Představu mám, nějaká jednání už proběhla, ale protože zatím není přesně určen termín
dokončení, necháváme to ještě chvíli otevřené.
To, co říkáte, je sympatické, ale aniž bych vás chtěl podceňovat, myslíte si, že je tohle
všechno v silách jednoho, byť pro věc nadšeného člověka?
Zpočátku možná ano, ale do budoucna bude spektrum aktivit tak velké, že bude muset
vzniknout tým lidí nadšených pro věc. Pestrá nabídka akcí by pak mohla přivést návštěvníky
nejen z Plas, ale i z celého regionu. Přál bych si, aby si každý u nás našel to, co má rád a kvůli
čemu musí jezdit do Plzně nebo i dál.
V čem konkrétně byste potřeboval pomoc (rady) plaských občanů?
Nejvíc by pomohlo, kdyby si občané dokázali sami říct, co všechno by je zajímalo, a co jim
v regionu chybí. Možnosti jsou velké a bude pro nás mnohem lepší orientovat se na konkrétní
přání, než vymýšlet něco, o co třeba nebude takový zájem. Z toho důvodu jsem připravil
slosovatelnou anketu, kterou najdou čtenáři na zadní straně Zpravodaje.
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Touto cestou bych chtěl čtenáře poprosit, aby věnovali chvíli svého času, anketu vyplnili a
vhodili do schránky na Městském úřadu. Mohou tak nejen ovlivnit programovou skladbu akcí,
ale ještě navíc něco vyhrát. Děkuji všem za čas, který věnují anketě a těším se na zajímavé a
podnětné návrhy.
Občany, kteří čtou zpravodaj v elektronické podobě na internetových stránkách města, prosím,
aby si poslední stranu vytiskli.

děkuji za rozhovor
V Plasích dne: 20. 6. 2018
Rozhovory připravil a otázky kladl: Robert Drozda

Velký sál
– vpředu podium (kino), vlevo vstupy do sálu

11

Salónek I. s barem u velkého sálu

Přístavba stavebního úřadu
12

Pohled do krovu

13

Výsledky veřejná diskuse k vyhodnocení a aktualizaci Akčního plánu
v rámci Plánu rozvoje města Plasy ze dne 30. 5. 2018

Život ve městě
Projekty, které nebyly realizovány (porovnání Akčního plánu 2015 se
skutečností).
Zvýrazněny jsou nově navržené projektové záměry.

Body

Rozšíření ZŠ

17

Parkování u areálu ZŠ/MŠ v návaznosti na ul. K Cihelně

17

Koupaliště – řešit údržbu/čistotu vody

16

Rekonstrukce www stránek

10

Místní doprava/Senior taxi – v souvislosti s lékařským domem

8

Informační centrum (IC),
Ve smyslu posílení proaktivní role IC (iniciování výměny informací o akcích jednotlivých
subjektů tak, aby se nepřekrývaly, ale vhodně doplňovaly případně jejich koordinace,
vyhledávání nových příležitostí a možností rozvoje CR apod.)

6

Elektronická informační deska

5

Kurzy, kroužky a letní školy zaměřené na některá témata badatelské činnosti (ve
spolupráci se ZŠ, DDM

4

Zlepšení systému spolupráce IC, spolků, zájmových organizací a škol
Ve smyslu prezentace akcí na webu, koordinace akcí a aktivit jednotlivých subjektů tak,
aby se nepřekrývaly, ale vhodně doplňovaly, posílení spolupráce

4

Úprava vydávání městského zpravodaje
Ve smyslu zvýšení frekvence, zahrnutí informací o plánech města tak, aby bylo možné
vysvětlovat a „propagovat“ jednotlivá opatření – např. informace o tom, proč je nutné
vykácet zeleň a k čemu to přispěje

4

Komunikace správy města s poskytovateli služeb – informovanost, koordinace, účast
v pracovních skupinách atd. s cílem napomoci přípravě a realizaci rozvojových projektů

4

Koupě objektu bývalých lesních závodů a předělání na byty

4

Zlepšení využití plakátovacích ploch města

3

Zlepšení pokrytí obecním rozhlasem

2

14

Infrastruktura
Projekty, které nebyly realizovány (porovnání Akčního plánu 2015 se
skutečností).
Zvýrazněny jsou nově navržené projektové záměry.

Body

Úprava a rozšíření parkoviště za poštou

17

Odvodnění ulice K Panholci
V diskuzi zaznělo, že by bylo dobré najít řešení umožňující zachycení vody v krajině,
aby nedocházelo jen k urychlení odtoku vody, ale k jejímu zadržení, např. na vedlejší
louce.

16

Územní studie dostavby městské třídy Plzeňská
Zpracování studie navázat na dokončení nového územního plánu. Ve studii řešit nejen
objekty, ale i využití veřejného prostoru.
Při realizaci investičních akcí a jejich projektové přípravě klást zvýšený důraz na
zachování / novou výsadbu zeleně; při projektové přípravě o změnách týkajících se
zeleně aktivně komunikovat s dotčenými obyvateli.

14

Úprava cesty Plasy – Nebřeziny pro cyklisty
Realizaci akce dále neodkládat, zahájit projektovou přípravu (studie, navazující
projektová dokumentace); k realizaci bude potřeba spolupráce s LČR.

13

Zbavení veřejných prostor (zejména v místních částech) nadzemních vedení
sítí (elektrika, …). Uvolněné veřejné prostory využít pro umožnění trávení volného
času, odpočinek.

10

Řešit nedostatečné parkování – především u bytovek (zpracovat generel
dopravy v klidu)

9

Chodník v ulici K Cihleně – urychlit jeho výstavbu

6

Rekonstrukce silnice Obora – Nebřeziny – k realizaci je pravděpodobně nutná
spolupráce se SÚS PK, resp. bude se jednat o investici této organizace

4

Kanalizace Nebřeziny – kompletní splašková i dešťová

2

Vodovod do Babiné

2

Vytvořit záchytné parkoviště u vlakového nádraží
Počkat na ukončení probíhajících investičních akcí v okolí

2

Pasport místních komunikací i pro místní části
Pozn. facilitátora: Zřejmě je zpracovaný, jde tedy spíše o jeho aktualizaci, konzultování
s obyvateli (i k přehledu ulic a jejich technického stavu a infrastruktury
prezentovanému na setkání zazněly v PS návrhy na doplnění – zřejmě není zcela
aktuální / přesný).

1

Vybudování vodovodu v části obce Žebnice

1

Studie úpravy návsi části obce Žebnice a navazující Úprava návsi v Žebnici

0

Nebřeziny – prověření možností příjezdu na louku u řeky (stávající není dost široký pro
dovezení větší sekačky, musí se přicházet přes pole zemědělského družstva)

0

15

Životní prostředí a cestovní ruch
Projekty, které nebyly realizovány (porovnání Akčního plánu 2015 se skutečností).
Zvýrazněny jsou nově navržené projektové záměry.

Body

Voda v krajině – koncepce nakládání s vodou a vodními prvky v krajině, včetně
revitalizace a údržby vodních ploch a místních vodních toků na celém území Plas,
včetně přidružených obcí

20

Péče o zeleň - návaznost na generel zeleně
Důraz na obnovu zeleně, možnosti motivace obyvatel, aby se péče o zeleň vhodnou formou
účastnili

17

Zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty (minimalizace bariér)

15

Revitalizace aleje u rybníka

10

Podpora služeb pro cestovní ruch ze strany města (zejména ubytovací a stravovací
služby - občerstvení, restaurace),

10

Marketingový plán města Plasy

6

Zmapování finančních zdrojů (dotačních, soukromých, státních) v oblasti životního
prostředí (veřejná zeleň, revitalizace vodních ploch a toků…)

6

Strategická koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plasích

5

Stezky klášterem - stezky poznání další etapy

3

Zpracování generelu zeleně, včetně finančního plánu a harmonogramu ozelenění
Prioritní krok k tomu, aby zeleň ve městě byla revitalizována a nově vysazována systematicky a
smysluplně, aby zde byla vhodná skladba dřevin (křovin, zeleně) v souladu s územím, ideálně
vybudovat systém zeleně, který je neustále obnovován (zeleň je různého věku, skladby,
nedochází k celoplošnému vykácení zeleně z důvodu stáří), respektovat dle možností původní
záměr (Metternich) a přirozené biokoridory (vodní toky apod.). Zároveň je potřeba informovat
veřejnost – vysvětlovat, proč je potřeba kácet některé dřeviny, jakým způsobem proběhne
obnova, zdůraznit přínosy (vybudování parku, zajištění bezpečnosti, omezení rizika pádu stromů,
větví apod.).
pozn. facilitátora při diskusi v plénu došlo k vyjasnění, že generel zeleně je zpracován, nicméně je
nutno jej dopracovat více v detailu.

3

Minimalizace znečištění ovzduší – zpracování studie
Dochází k němu zejména vlivem dopravy a v zimním období i v důsledku topení pevnými palivy

3

Jednotný styl prezentace města Plasy jako turistické destinace – lepší prezentace města a jeho
atraktivit, zlepšit vnímání Plas zvnějšku (vnímání atraktivnosti jako u Mariánská Týnice)

2

Rozšíření expozice Plaské litiny

1

Vytvoření řídící struktury cestovního ruchu (radní pro CR, pracovní skupina CR atd.)

1

16

Volný čas
Projekty, které nebyly realizovány (porovnání Akčního plánu 2015 se skutečností).
Zvýrazněny jsou nově navržené projektové záměry.

Body

Studie celkového řešení prostoru Velké louky
– napřed studii kompletní před řešením detailů (in-line dráha, fitness atd.)

17

Vybudování in-line dráhy v prostoru Velké louky
Dokončit okruh kolem Velké louky + vybudovat venkovní fitness pro mladé i důchodce), možná by
byla in-line dráha k čističce

12

Vyhlídky v krajině (úprava vyhlídek u Žebnice a Nebřezin, vybudování nových vyhlídek
u Hradiště, Ameriky),
ve spolupráci s Lesy ČR

11

Investice pro sportovní spolky – (např. likvidace odpadních vod, vytápění budov)

11

Zlepšení využití sportovišť pro neorganizovanou veřejnost

9

Koncepční řešení úprav veřejných prostranství v okolí kláštera

7

Studie sítě lokálních cyklotras - cyklogenerel

6

Investiční podpora pro spolky – (klubovna pro modeláře)

5

Studie pěších okružních vycházkových tras ve městě a okolí

4

Studie tematických naučných stezek ve městě a okolí

2

Natření podia na Velké louce do letošní pouti

2
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Vizualizace Lékařského domu
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Anketa:
Máte-li chuť a zájem podílet se na kulturním životě našeho města, ale i na jeho dalším rozvoji,
pak prosím oddělte poslední stránku Zpravodaje, odpovězte na položené otázky, napište svůj
názor, a následně vhoďte schránky umístěné na Městském úřadu v Plasích.
Termín: do 31. 7. 2018

Část I. BIO STŘELA
Jak se má nové zařízení jmenovat?
…………………………………………………………………………………………………
Jaké konkrétní druhy akcí byste rádi a pravidelně navštěvovali?
(Zaškrtněte, co byste si přáli, škrtněte, co nechcete, a dopište, co postrádáte)
Koncerty - populární hudba – klasická hudba …………………………………………..
Plesy – Bály ………………………………………………………………………………..
Divadlo – činohra, dětská představení ……………………………………………………
Diskotéky ……………………………………………………………………………………..
Kino – filmy z hlavní produkce - filmový klub - filmy mimo hlavní proud - filmy umělecké –
cestovatelské - hudební ………………………………………………………
Odpolední čaje – kavárna s živou hudbou …………………………………………………
Taneční – základní pro mládež - pro starší a pokročilé ………………………………….
Besedy – přednášky ………………………………………………………………………….
Výstavy – obrazy ……………………………………………………………………………...
Společné sledování významných sportovních akcí ………………………………………
Prostory pro setkání spolků a organizací …………………………………………………..
Salónky pro uzavřenou společnost – svatby, oslavy ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....

Část II:
Doplnění – rozšíření výsledků veřejné diskuse k vyhodnocení a
aktualizaci Akčního plánu v rámci Plánu rozvoje města Plasy
ze dne 30. 5. 2018
Dopište volnou formou vaše návrhy a nápady vedoucí k rozvoji města Plasy. Jako vodítko
použijte tabulky uvedené v předchozí části. Můžete též sestavit vlastní pořadí dle důležitosti,
protože nikdy nebudou k dispozici finanční prostředky na všechny projekty najednou.
(Použijte druhou stranu nebo volný list papíru).
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