
Lišková: Mlýn v Horažďovicích byl podvod
Podle náměstkyně hejtmana pro majetek a investice musí Plzeňský kraj zvážit, zda zvládne zaplatit provoz environmentálního centra

MIROSLAVA TOLAROVÁ

Plzeň – Na postu radního Pl-
zeňského kraje pro majetek a
investice se za poslední čtyři
roky vystřídali tři sociální de-
mokraté. Po podzimních kraj-
ských volbách rezort převza-
la Zdeňka Lišková z KSČM.
„Jsem zvídavý člověk a všech-
no chci vidět in natura,“ tvr-
dí nová náměstkyně hejtma-
na. Sama přiznává, že i kvůli
tomu existuje skupina lidí,
která ji nemá ráda. „Nezved-
nu ruku pro něco, o čem nic
nevím,“ dodává.

Co se pro vás změnilo po zvolení
do funkce?

Přibylo mi hodně povin-
ností a odpovědnosti. Oblast
investic a majetku chápu ja-
ko zásadní věc pro provoz or-
ganizací, které zřizujeme ne-
bo řídíme. Pokud budeme
užívat svůj majetek, je to
ekonomicky výhodnější než
platit nájem, a proto je moje
představa užívat co nejméně
prostory, kde platíme nájem.

Znamená to, že tam, kde jsou
příspěvkové organizace v ná-
jmech, se budovy pokusíte od-
koupit? Nebo se přestěhují do
prostor, které patří kraji?

Nejdřív je ale nutné zma-
povat situaci. Jaký majetek
máme, jak je využíván. Mu-
síme zjistit, který majetek je
zbytný, který organizace po-
třebují a kolik, a to i výhle-
dově. Je nutné, aby si udělaly
vizi alespoň na příštích ně-
kolik let. U majetku, který
zbude, budeme ještě řešit, zda
není využitelný pro některou
jinou organizaci. Pokud o
majetek nebude zájem, pak se
prodává. Ale to je až to po-
slední.

Tak to bylo i s Filipovou Hutí?

Ano. Pokusy prodat tuto
budovu nebo ji nějak využít
tu byly, ale nepodařilo se.
Nabízela se sociální oblasti k
využití například na rehabi-
litační zařízení, ale nikdo se
nepřihlásil. Teď to vypadá, že
konečně máme kupce. Za tu
dobu samozřejmě šly ceny
nemovitostí dolů – dobře se
teď kupuje, špatně prodává.

Bude teď kraj něco kupovat?
Dlouhodobě se snažíme

skupovat pozemky pod silni-
cemi II. a III. třídy. Když nám
stát tyto silnice předal, dal
nám to s danajským darem –
značná část silnic ležela na
cizích pozemcích. Jakmile se
ale objeví možnost získat po-
zemky pod silnicí – výhod-
ným nákupem nebo bez-
úplatným převodem, tak to
bereme. Pro jakoukoli opra-
vu či rekonstrukci silnice, na
kterou chceme získat dotaci,
musí být pozemky naše.

Dá se odhadnout, kolik procent
silnic už leží na pozemcích kraje
a kolik jich je ještě třeba získat?

To neumím odhadnout,
protože se to stále mění. Ani
nevím – a není to ani můj
úkol, kolik máme v kraji ki-
lometrů silnic. A střílet od
boku? To nedělám. Stále také
probíhají směny s obcemi,
které zase chtějí pozemky
pod chodníky.

Stává se, že vlastníci své po-
zemky prodat nechtějí nebo že
si řeknou příliš vysokou cenu?

Jeden takový případ je u
obchvatu Rokycan, kde to
vázne na jednom vlastníkovi.
Všichni ostatní byli rozumní
a prodali to – i 250 korun za
metr čtvereční pole je hodně
slušná cena. Ale jestliže chce
někdo tisíc korun za čtvereč-
ní metr pole, je to přehnané.
U tohoto pána už to řešíme
čtyři roky, dokonce už běží
druhé vyvlastňovací řízení,

to první muselo být kvůli
procesním chybám zrušeno.

Obchvat už se z jedné strany
začal stavět. Nemůže se stát, že
kvůli tomuto pozemku se stavba
zastaví?

Je pravda, že tenhle stát si
nedokáže poradit s lidmi,
kteří ho chtějí vydírat, to vi-
díme i u jiných silničních a
dálničních staveb v republi-
ce. Podívejte se do Německa,
jak to tam je ošetřeno: Je to
veřejný zájem, tak to vy-
vlastní za cenu, která je v da-

né době platná. Ale tenhle
náš rokycanský případ je jen
perlička, není to pravidlo. S
tím si ale musí poradit odbor
dopravy, já už pak řeším jen
ty důsledky, zda se to podaří
či nepodaří majetkově pro-
vést – podepsat smlouvy a
podobně.

Pojďme k jinému tématu. Loni
na podzim začala přestavba
mlýna v Horažďovicích na eko-
logické centrum. Dokončena má
být na jaře...

Měli bychom dostat dotaci

díky přeshraniční spoluprá-
ci. Problém je ale jinde. Zaži-
la jsem, když se mlýn v před-
minulém volebním období v
roce 2008 kupoval. Když to
tehdy vedení kraje předložilo
na zastupitelstvu, ukázalo
nám hezké obrázky. Proč
bych tedy nezvedla ruku,
když cena vypadala přijatel-
ně? Až pak jsme se dozvěděli,
že jsou fotky jen z jedné stra-
ny a z druhé strany je to
´bouračka´. Byl to podvod na
zastupitele. Mysleli jsme, že
kupujeme pěkný objekt. A co
s tím? Bude stát dost peněz,
protože je ve špatném stavu.
Letos nás přestavba vyjde asi
na deset milionů korun, cel-
kové náklady jsou přibližně
třicet milionů korun, podíl
dotace je 85 %.

Má z toho být centrum zaměře-
né na ekologickou výchovu, kam
budou jezdit děti. Jaké budou
náklady na provoz?

To je další věc. Když to po-
stavíme i díky dotaci, nějak
to půjde, ale pak to někdo
musí živit. A jestliže byly ná-
klady na provoz spočteny v
jednotkách milionů korun,
pak se ptám, jestli je to prav-
da a jestli jsme schopni to
ufinancovat. Teď je otázka,
zda za těchto podmínek ano,
nebo ne. Původně mělo zájem
i město Horažďovice, aktivně
se jim teď ale do toho nechce,
takže je otázka, zda se bude
chtít podílet na provozu.

Je podobných objektů víc, které
kraj koupil, a teď řeší, co s nimi?

Vím ještě o jednom tako-
vém – Kozojedy. Byla jsem u
toho, když se kupovaly – vy-
padaly dobře. A když jsme se
ptali, jak je to se zemědělskou
výrobou, která je hned vedle,
bylo nám řečeno, že se ruší.
Jenže se nezrušila, takže to
získává úplně nový charak-
ter. Objekt vedle odchovu ho-
vězího dobytka přece nelze
využít pro sociální ústav.

V tomto případě byl vypraco-
vaný projekt, měl tam být nový
pavilon pro Domov sociálních
služeb Liblín. Dokonce už se za-
čalo s rekonstrukcí, pak to ale
zastupitelé celé zastavili. Bude-
te objekt prodávat?

Teď hledáme, jak ho vyu-
žít, protože ona zemědělská
výroba to dost limituje. Byla
jsem se tam podívat a není to
dobré, zvlášť když vane špat-
ný vítr, na jednom konci are-
álu je hnojiště. U prodeje je
problém v tom, že bychom na
tom prodělali hodně peněz,
takže pořád hledáme jiné vy-
užití. Ten objekt sám o sobě
není špatný, jen leží tam, kde
by neměl.

Co bude vaším největším úko-
lem pro letošní rok?

Uhlídat to, co máme, a na-
jít řešení věcí, které nás pálí.
Musím si zmapovat situaci,
abych věděla, co nás čeká –
chci mít přehled. Nechci dě-
lat hasiče, abych hasila pla-
mínky, než z toho bude požár,
ale chci se tím zabývat vý-
hledově. Pozvánky na ná-
vštěvy od organizací už se
množí a předpokládám, že
všichni budou chtít peníze.
Ale pokud si nějaké opravy
nenaplánovaly, mají smůlu, v
letošním roce je rozpočet po-
někud napjatý. Zadlužovat se
nechceme, a pokud ano, pak
jen na předfinancování pro-
jektů z dotací.

ZDEŇKALISKOVÁmámimo jiné na starosti výkupy pozemků pod
krajskými silnicemi. Dohlíží i na horažďovickýmlýn. Foto: Deník/Z. Vaiz

Radní pod lupou Zdeňka Lišková
• 59 let, vdova, Rokycany
Vystudovala Střední ekonomic-
kou školu v Plzni, poté Právnic-
kou fakultu UK v Praze. Od roku
1981 pracuje jako právnička
například v Benzině nebo Škodě
Ejpovice. Od roku 1994 je zastu-
pitelka Rokycan za KSČM, člen-
kou krajského zastupitelstva je
od roku 2000.

DOBŘANSKÉ CENTRUMMÁ

UNIKÁTNÍ LABORATOŘ

Vakuová tavicí a odlévací
pec s kapacitou 300kilo-
gramů, hydraulický lis o síle
25000kN smanipulátorem
a namíru vyrobená válco-
vací stolice s rovnací tratí,
to jsou tři největší chlouby
nové laboratoře v areálu
Západočeskéhomateriálově
metalurgického centra
(ZMMC) sídlícího vDobřa-
nech. Otevření se dočkala v
pátek a v rámci České re-
publiky je zcela jedinečná –
druhou takovou v tuzem-
sku nenajdete. Laboratoř o
rozloze 2500m
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je nyní ve

zkušebnímprovozu, který
byměl skončit běhemprvní
poloviny letošního roku.
Pak se výzkumníci ZMMC,
které spravuje společnost
Comtes FHT, pustí do práce
naplno. V centru nyní pra-
cuje čtyřicítka zaměstnan-
ců, v příštím roce se jejich

řadymají rozrůst nejméně
na šedesát. Zkoumají ter-
momechanické procesy a
vyvíjejí konstrukční oceli a
kovovémateriály pro kon-
krétní průmyslové aplikace.
Jde například o novou níz-
kolegovanou vysokopevnou
ocel pro dopravní techniku,
technologii zápustkového
kování se sníženou teplotou
kování, speciální niklové
slitiny pro jaderné reaktory
IV. generace či profily z na-
nostrukturovaného titanu
pro zubní implantáty nebo
kloubní náhrady. Pátečnímu
otevření přihlíželi také zá-
stupci Západočeské univer-
zity v Plzni. ZMMCnamladé
výzkumníky cílí, v jeho la-
boratořích se konají prak-
tická cvičení a stáže stu-
dentůmagisterských a
doktorských programů.
Foto: Deník/Pavel Korelus

SOS Sýrie, volají o pomoc gymnazisté

HANA PRAŽÁKOVÁ

Plzeň – Vystoupení student-
ských kapel, promítání ces-
tovatelského filmu nebo ukáz-
ka břišních tanců. To je jen
malá ochutnávka z benefiční
akce SOS Sýrie, kterou na pá-
tek připravuje Klub cestova-
telů Plzeň fungující při Ma-
sarykově gymnáziu.

„Chceme aktivně pomoci
obětem konfliktu a seznámit
příchozí s arabskou kulturou,
vůči níž mezi lidmi koluje
mnoho mýtů a polopravd,“
přibližuje hlavní cíle akce uči-
tel a zástupce klubu Antonín
Kolář, který dnes už s bývalý-

mi studenty před čtyřmi lety
Sýrii navštívil. Z této pětitý-
denní cesty vznikl film, který
se bude během benefice také
promítat. Na přípravě pro-
gramu se podílí i arabská ko-
munita žijící v Plzni. „Roz-
hodně se ale nejedná o politic-
kou akci,“ zdůrazňuje Kolář.

Na organizaci akce určené
pro širokou veřejnost se ak-
tivně podílí i patnáct studentů
mediálního semináře, kteří
připravují informační bulle-
tin obsahující třeba rozhovo-
ry s Araby žijícími v Plzni či
zástupkyní organizace Člověk
v tísni. „Redaktoři připravují
rozhovory s vystupujícími ka-

pelami, fejetony na téma hu-
manitární pomoci nebo infor-
mace o aktuální situaci v Sý-
rii,“ doplňuje studentka Jana
Piherová, která v rámci pro-
jektu zastává funkci šéfre-
daktorky a řídí práci spolužá-
ků.

Studenti, kteří jsou do pří-
prav večera zapojeni, oceňují
hlavně praktickou stránku
věci. „Není to jen školní cvi-
čení, které se založí někam do
šuplíkuahotovo.Uvidíme,zda
lidé přijdou a jak budou spo-
kojení,“ říká Tomáš Osvald,
který se stará o propagaci ak-
ce. Snaží se tak zúročit a obo-
hatit své zkušenosti, které zís-

kal z pořádání jiných kultur-
ních akcí. Piherová zase oce-
ňuje, že si na vlastní kůži vy-
zkouší koordinaci týmu, zjis-
tí, co všechno je potřeba zajis-
tit, kde sehnat peníze a po-
dobně.

O akci budou studenti in-
formovat prostřednictvím
plakátů na školách a faceboo-
ku. „Kapacita sálu je šest set až
sedm set lidí, doufáme, že ale-
spoň čtyři sta jich přijde,“
doufá Piherová. Vytištěno bu-
de na 200 kusů bulletinu. Or-
ganizátoři lákají i na ochut-
návku arabské kuchyně či vy-
stoupení arabské hudební
skupiny.

Doporučené vstupné na ak-
ci je 50 korun, vybrané peníze
poputují na konto sbírky SOS
Sýrie, kterou pořádá humani-
tární organizace Člověk v tís-
ni. Benefice se koná tento pá-
tek od 17 hodin v restauraci
Alfa na Americké třídě, konec
programu je plánován na
22. hodinu.BENEFICE na podporu Sýrie je hlavně v režii studentů. Sami připravují informační bulletin i propagaci

akce. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Situace v Sýrii
• Boje mezi opozicí a vládou
prezidenta Bašára Asada v po-
lovině března 2011. • Konflikt
eskaloval v občanskou válku. •
Podle OSN si válka vyžádala přes
45 tisíc obětí na životech, dva
miliony obyvatel byly nuceny
opustit své domovy a více než
700 tisíc z nich uprchlo do sou-
sedních států – především do
Jordánska, Libanonu, Turecka
nebo Iráku. • V zemi je nedosta-
tek potravin, zdravotnického
materiálu, personálu, pohonných
hmot a přístřeší pro obyvatele
prchající před násilím.
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