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Na motoristický ples pro minibike
Blovice – Druhý motoristický ples je dnes od 20 ho-
din v Lidovém domě v Blovicích. Večerem bude pro-
vázet hudební skupina Sekvence, na každém stole bu-
de připravena lahev vína, každá vstupenka bude slo-
sovatelná o minibike, ovocný koš, nerezový gril, sadu
nářadí, zahradní lavice, mikrovlnnou troubu a další za-
jímavé ceny. Doprovodný program vyplní houslový
virtuos Michael Hejč alias česká Vanessa Mae. (mš)

Ve Snopoušovech mají bál
Snopoušovy – Ve snopoušovském kulturním domě
bude dnes nebývale živo. Od 20 hodin se tu totiž koná
bál. K tanci a poslechu zahraje Hájenka z Hájů. Ti, kte-
ří dorazí, se mohou těšit na bohatou tombolu a spous-
tu zábavy. (mš)

CITÁTDNE:

„MámvPlzni svůj divadelní domov.“
ředitel Divadla Josefa Kajetána Tyla a zároveň

nový šéf Národního divadla Jan Burian o svých pocitech

DOBŘANSKÉ CENTRUMMÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘ

Vakuová tavicí a odlévací pec s kapacitou 300kilogramů, hyd-
raulický lis o síle 25000kN smanipulátorema namíru vyrobená
válcovací stolice s rovnací tratí, to jsou tři největší chlouby nové
laboratoře v areálu Západočeskéhomateriálověmetalurgického
centra (ZMMC) sídlícího vDobřanech. Otevření se dočkala včera
a v rámci České republiky je zcela jedinečná – druhou takovou
v tuzemsku nenajdete. Laboratoř o rozloze 2500m

2
je nyní ve

zkušebnímprovozu, který byměl skončit běhemprvní poloviny
letošního roku. Pak se výzkumníci ZMMC, které spravuje spo-
lečnost Comtes FHT, pustí do práce naplno. V centru nyní pracuje
čtyřicítka zaměstnanců, v příštím roce se jejich řadymají roz-

růst nejméně na šedesát. Zkoumají termomechanické procesy
a vyvíjejí konstrukční oceli a kovovémateriály pro konkrétní
průmyslové aplikace. Jde například o novou nízkolegovanou vy-
sokopevnou ocel pro dopravní techniku, technologii zápustko-
vého kování se sníženou teplotou kování, speciální niklové slitiny
pro jaderné reaktory IV. generace či profily z nanostrukturova-
ného titanu pro zubní implantáty nebo kloubní náhrady. Včerej-
šímu otevření přihlíželi také zástupci Západočeské univerzity
v Plzni. ZMMCnamladé výzkumníky cílí, v jeho laboratořích se
konají praktická cvičení a stáže studentůmagisterských a dok-
torských programů. Foto: Deník/Pavel Korelus

V Ledovci dnes pořádají svíčkování
Ledce – Fara v Ledcích se dnes odpoledne promění v
ve výrobnu svíček. Tradiční Hromnicové svíčkování
začne v 15:00 hodin. „Po slavnostním zahájení si pří-
chozí jako každý rok budou moci vlastnoručně vytvo-
řit svíčky hromničky máčením knotu v horkém vosku.
Odvážnější návštěvníci si je budou moci dozdobit pod-
le svého vkusu barvami, tvarováním i vykrajováním.
V 17:30 pak začne v kostele sv. Jakuba bohoslužba, na je-
jímž začátku proběhne žehnání svíček. Po celou dobu
akce budou připraveny k prodeji svíčky z terapeutic-
ké svíčkárny Ledovec, pro návštěvníky také občer-
stvení teplými i studenými nápoji, pro hladové letos ne-
bude chybět ani svíčková. Letošní svíčkování je volně
inspirováno dvanáctým výročím založení Ledovce,“
zve za Ledovec Martin Fojtíček. (pk)

Děti tráví prázdniny v Radovánku

Kaznějov – Děti, které od včerejška tráví prodlou-
žený prázdninový víkend v kaznějovském DDM Ra-
dovánek, mají až do zítřejšího odpoledne o zábavu po-
staráno. Čekají na ně tvořivé dílny, soutěže i sport.
„Včera ráno přijelo šestnáct dětí, k nim se přidali tři žá-
ci z osmé třídy Terezka Vavříková, Jan Vavřík a Han-
ka Beranová, kteří jsou členy organizačního klubu, aby
pomohli pedagogickým pracovnicím s programem. Dě-
ti zahájily víkend skákáním na trampolínách, cviče-
ním na míčích a dalšími aktivitami,“ popsala první
den ředitelka Radovánku Eva Tischlerová. (pk)U
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Hromnice oslaví svůj dnešní
svátek s vůní vepřového masa
PAVEL KORELUS

Hromnice, Plzeň – Severopl-
zeňská Hromnice je jednou z
mála obcí, kterou kromě map
najdete i v kalendářích. Svá-
tek, o nějž se dělí s Nelou, při-
padá každoročně na 2. únor,
tedy na dnešní sobotu. Osla-
vám, které mají v Hromnici už
tradici, nebrání vůbec nic.

Letošní svátek bude mít
chuť a vůni zabijačkových po-
choutek. Před zrekonstruo-
vaným kulturákem začnou
úderem 14. hodiny vepřové
hody.

„Svátek si připomínáme již
sedmým rokem, oslavy se po-
každé nesly v trochu jiném du-
chu. Díky Muzeu a galerii se-
verního Plzeňska už jsme
pořádali přednášky o historii
obce, odpoledne pro děti nebo
výrobu hromnicových svíček
s centrem Ledovec,“ vypočí-
tává místostarostka obce
a předsedkyně svazu žen Pav-

la Schneiderová.
Od 14 zhruba do 17 hodin

bude v Hromnici možné sle-
dovat řezníky při práci, chy-
bět nebudou prodejní stánky s
masovými výrobky.

„Posezení v kulturním do-
mě pak bude trvat tak dlouho,
dokud lidé vydrží,“ směje se
místostarostka.

Před dvěma týdny slavil ta-
ké čtvrtý plzeňský obvod.
Doubravka má svátek 19. led-
na. Podle starosty Michala
Chalupného byly oslavy ko-
morní.

„Konaly se v atriu Centru-
mu, obvod se na nich letos ne-
podílel. Na příští rok ale chys-
táme větší akci,“ řekl.

Hromnice v lidových pranostikách:
Raději ženu na marách než slunce
• Na Hromnice o hodinu více.
• Na Hromnice – skřivánek přes
hranice.
• Když o Hromnicích svítí slunce,
bude prý úrodný rok. Potřebuje
svítit jen tak dlouho, nežli bys
se čtyřmi páry koňů otočil.
• Na Hromnice husa po vodě – na
velikonoce po ledě.
• O Hromnicích teplo – medvěd
staví boudu. O Hromnicích mrzne –
medvěd bourá boudu.

• Leze-li jezevec o Hromnicích z
díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
• Na Hromnice má sedlák raději
vlka ve chlévě i ženu na marách
než slunce.
• Kdyby o Hromnicích napadlo jen
tolik sněhu, co je na černé krávě
znát, bude úrodný rok.
• Na Hromnice kalužky – ukázka na
jabka a hrušky.

(zdroj: http://pranostiky.wz.cz)

Nákup zadarmo
přijde muže draho

Plzeňsko – Čtyřiašedesátile-
tý muž z Tachova ve středu
'nakupoval' v hypermarketu
Globus. „Do kabátu skryl dvě
lahve alkoholu, uzené sýry,
vepřové sádlo, osm rohlíků a
sprej pro psy proti blechám.
Ochranka jej však zadržela a
předala policii. Muži hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi,“
uvedla policejní mluvčí Iva-
na Telekešová (pk)

Kraj vytváří etický kodex,
zastupitele ale odvolat neumí
Morální pravidla, jak se mají konšelé chovat,
zatím nemá ani město Plzeň ani obvody
MIROSLAVA TOLAROVÁ

Plzeň – „První návrhy mo-
rálního kodexu zastupitele už
máme,“ prohlásil začátkem
týdne hejtman Milan Chova-
nec (ČSSD) s tím, že detailně-
ji jej musí vypracovat a za-
stupitelům předložit nově
ustavená komise pro otevře-
ný kraj. Dodal, že na nutnosti
morálního kodexu, který de-
finuje, jak se má krajský za-
stupitel chovat, se před vol-
bami shodly všechny politic-
ké strany. V republice jej ma-
jí schválený pouze Jihomo-
ravský kraj a Praha.

Předsedkyní komise, která
navazuje na projekt Otevřený
kraj, se stala sušická politička

Milena Stárková (ČSSD).
„Čerpám hlavně z webu orga-
nizace Oživení, která se zabý-
vá principy transparentnosti
veřejné správy. Sama jsem
podobnou problematiku
předtím neřešila,“ říká Stár-
ková. Podle tohoto serveru se
Plzeňský kraj umístil na 11.
místě ze všech krajů. „Rozpětí
ale nebylo tak velké,“ hájí
hejtmanství Stárková.

A co by měl etický kodex
zastupitele obsahovat? Obec-
né zásady chování (účast na
jednání, zodpovědnost, při-
pravenost), ale také povinnost
nahlásit střety zájmů či zákaz
poskytování výhod spojených
s jeho funkcí. „Postupně
bychom chtěli kodex rozšířit i

na členy výborů a komisí,“
doplňuje předsedkyně komi-
se. A součástí bude i nesluči-
telnost funkcí placených z ve-
řejných zdrojů, žádný uvol-
něný zastupitel už tak nebude
moci být zároveň starostou,
senátorem nebo třeba ředite-
lem školy. Tento bod už kraj-
ští zastupitelé schválili loni v
listopadu.

Podobný kodex, který zvo-
lení zastupitelé podepisují v
mnoha městech republiky,
zatím není ani v Plzni nebo je-
jích obvodech. „Rozhodně
bych byl pro jeho zavedení, ale
žádný papír nikdy nezaručí,
že se zastupitel bude chovat
tak, jak má,“ míní topkař On-
dřej Ženíšek.

Opoziční zastupitel tím na-
značuje, že je vůbec problém s
postihy. Zastupiteli, který
tento kodex poruší, totiž žád-

ný například finanční postih
nehrozí. „U člena rady je mož-
nost odvolání, ale řadového
zastupitele jen může zastupi-
telstvo vyzvat ke složení man-
dátu. Nijak nutit ho ale ne-
může,“ upozorňuje Milena
Stárková.

Komise pro otevřený kraj
se má kromě kodexu zabývat i
přístupem k informacím, ve-
řejnými zakázkami nebo
účastí na veřejném rozhodo-
vání. Jejími členy jsou sociál-
ní demokraté, komunisté, zá-
stupci TOP 09, KDU-ČSL, SPO
Zemanovců, Hospodářské ko-
mory nebo univerzity. „Oslo-
vili jsme už i pirátskou stranu
a aktivisty spojené s plzeň-
ským referendem,“ doplnil
hejtman Chovanec. Komise
bude dvakrát ročně zasedat
veřejně, na jednání bude moci
dorazit kdokoli.
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DŘEVĚNÉ

BRIKETY
44,- vč. DPH/10 kg

Areál firmy FENESTRA střešní okna, s.r.o.

332 04 Šťáhlavice 1

Po-Pá 8.00 – 14.30, So 9.00 – 11.00
(po telef. dohodě možno i mimo provozní dobu)

Minimální odběr 10 kg. Vlastní odvoz.

tel: 377 969 060, GSM: 603 143 200
e-mail: fenestra@fenestra.cz


