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Nový velitel městské policie má nastoupit
začátkem dubna, musí ho jmenovat zastupitelé
DANA VESELÁ

Plzeň – Šest lidí chce šéfovat
Městské policii v Plzni, a proto se přihlásili do výběrového
řízení na jejího nového velitele. V úterý byla poslední možnost podat přihlášku do tendru. Vyhlásil jej primátor Martin Zrzavecký (ČSSD), do jehož kompetence městská policie patří.
„Výběr velitele MP bude na
komisi, kterou budu jmenovat. Jmenování velitele MP je
pak v kompetenci Zastupitelstva města Plzně,“ uvedl Zrzavecký.

Nabídku podal i současný
velitel plzeňských strážníků
Marek Šilhan. Ten je pověřen
vedením organizace od roku
2013 a má mandát do konce letošního března. Měl mu končit už vloni před volbami, ale
zastupitelé mu jej prodloužili,
aby o novém veliteli mohli
rozhodnout už noví politici.
„Velitele schvaluje zastupitelstvo a připadá nám nefér to
teď definitivně rozhodovat,“
komentoval to tehdejší radní
pro bezpečnost Robert Houdek (ODS).
Právě Houdek se chtěl do
současného výběrového říze-

Městská policie
• Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi. • Městskou policii
v Plzni radnice platí ročně zhruba 150 miliony korun, pracuje
v ní téměř 300 lidí, z toho je více
než 250 strážníků.

ní také přihlásit, městská policie dřív spadala do jeho gesce. „Nakonec jsem od toho
upustil, jedním z důvodů bylo
to, že velitel musí mít zkoušky strážníka. To já nemám,“
vysvětlil Houdek, proč přihlášku do tendru neposlal.
Další důvody nechtěl komentovat, naznačil ale, že velitel musí mít i politickou

podporu. Houdek v politice po
volbách skončil, na podzim už
nekandidoval. „Není to ale
definitivní, v politice se ještě
objevím,“ řekl včera.
Jako velitel městské policie
neprošel strážnickou zkouškou z odborné způsobilosti
bývalý šéf strážníků Antonín
Šturm a ve funkci musel v roce 2013 skončit. Od strážníků
ale neodešel, stal se ředitelem
úseku logistiky u městské policie, kde nyní pracuje.
Kromě Šturma zůstal u
strážníků rovněž bývalý velitel Luděk Hosman. Ten měl
problém s opsanou prací na
plzeňských právech, funkci
musel opustit a dnes pracuje
na odboru vzdělávání na velitelství městské policie.

DALŠÍ ČÁST CENTRA SLOVAN PROKOUKNE

70 LET OSVOBOZENÍ
• Vážení čtenáři, v Plzeňském deníku se během nadcházejících měsíců
budete setkávat s rubrikou 70 LET OSVOBOZENÍ. V článcích vám připomeneme a přiblížíme události roku 1945, konec druhé světové války,
jak ho zažily západní Čechy, a zároveň mapovat cestu osvoboditelských
vojsk od překročení hranic po příjezd do Plzně.
• Pomozte nám tento seriál tvořit, přispějte do něj svými zážitky nebo
zážitky vašich rodičů, prarodičů nebo praprarodičů. Psát nám můžete
elektronicky na e-mail pavel.korelus@denik.cz nebo poštou na adresu Kovářská 4, Plzeň, 301 00. Za příspěvky, které už dorazily, děkujeme
a za ty, které ještě přijdou, také.
• Seriál odstartuje už příští týden, v sobotu 14. února, kdy uplyne přesně
sedmdesát let od náletu na plzeňské seřaďovací nádraží. Další díly se budou věnovat například 17. dubnu (velký nálet na Plzeň), 18. dubnu
(osvobození městečka Hranice na Chebsku), 25. dubnu (bitva o Cheb,
nálet na Škodovku), 5. květnu (osvobození Plané a Klatov) a konečně také následujícímu dni, kdy Američané dorazili do Plzně.

CITÁT DNE:
„Ve většině takových případů jde přitom o
promyšlené zlomyslné jednání.“
mluvčí krajské záchranky Lenka Ptáčková o zneužívání linky 155
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Velet strážníkům chce šest
lidí, Houdek přihlášku nepodal

čtvrtek 5. února 2015

Mensa otestuje dětem IQ
Plzeň – Mensa ČR na příští týden připravila v Plzni
testování IQ, a to již pro děti od pěti let věku. Testování je založeno na vyhledávání logických vazeb mezi
grafickými symboly a nijak nezávisí na nabytých vědomostech či společenském zázemí testovaného. Testování nejen dětí, ale také dospělých proběhne v pondělí 9. února v prostorách obvodní knihovny ve Skvrňanech. Za test dětí rodiče zaplatí 190 korun, dospělé přijde na 290 korun. Na testování je nutné se předem přihlásit. Bližší informace jsou na webu mensy.
(pra)

Zahrádkáři se budou opět školit
Plzeň – Další školení zahrádkářů i zájemců z řad veřejnosti proběhne v sobotu od 8.30 do 11.30 hodin v D klubu v Doubravce. Věnováno bude drobnému ovoci na zahradách. Přednášky se ujme Pavel Voráček z Fytosu,
ovocné a okrasné školky Plzeň. Zahrádkáři mají vstup
zdarma, veřejnost zaplatí 30 korun.
(pra)

Do Plzně přijede básnířka z Nizozemí
Plzeň – Spisovatelka, ilustrátorka a kabaretní umělkyně Joke van Leeuwen se stala „Básníkem Nizozemí“. Tento titul uděluje instituce AlgemeenNederlands Verbond a snaží se jím podpořit spojení mezi Vlámskem a Nizozemskem. Plzeňané nyní mají možnost se s ní osobně setkat, a to díky projektu Meeting Literature. Přednáška se koná v Galerii Evropského domu v úterý 10. února od 18 hodin.
(tom)

Touškovem projde masopustní průvod
Město Touškov – Masopustní průvod ulicemi Města Touškova se koná v sobotu. Sraz masek je před hasičskou zbrojnicí ve 12:45 hodin. Slavnostní zahájení bude před touškovskou radnicí od 13 hodin, kde starostka města maškarám předá dekret a klíč od našeho města. Na konci průvodu proběhne soutěž o nejlepší masku. Akce se mohou zúčastnit děti a dospělí s maskami
i bez nich.
(mš)
VNITROBLOK Koterovská ulice – Chvojkovy lomy na Slovanech
čeká zásadní rekonstrukce. Jde o místa mezi paneláky poblíž
plaveckého bazénu, kde dnes stojí živelně auta. Na stavbu radnice požádala o čtyřmilionovou dotaci od státu, ale stavět se bude
i v případě, že ji město Plzeň nezíská. „Pak by zaplatilo opravy

silnic, chodníků a zeleně město ze své pokladny. Peníze na to
máme v rozpočtu vyčleněné,“ potvrdil ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas (ČSSD). S rekonstrukcí vnitrobloku se má
začít letos v červenci, potrvá přibližně do dubna 2016.
Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Připomenete si letošní kulaté výročí Husova
upálení? Přidejte se k národním slavnostem
PAVEL KORELUS

Plzeňsko – Celá republika i
Evropa si 6. července připomene 600 let od upálení mistra
Jana Husa. U příležitosti tohoto výročí se budou konat
Národní slavnosti Jan Hus –
Evropan nové doby. Velký
projekt už v těchto dnech
shromažďuje akce, které se
budou mučednické smrti
myslitele, reformátora a kazatele týkat.
Svoji akci může ke slavnostem přidat prakticky kdokoliv. „Organizátoři jednotlivých husovských akcí po celé
republice – ať už školy, kulturní instituce, knihovny,
města, spolky a další, často
spontánní občanské iniciativy se mohou po dohodě s pořadateli do Národních slavností zapojit. Více informací a
kontakty jsou k dispozici na
webu www.janhus600.cz. Na
těchto stránkách již dnes na-

Národní slavnosti
• Národní slavnosti Jan Hus –
Evropan nové doby pořádané
zájmovým spolkem Jan Hus 600
zahrnují akce oficiální, pořádané
zmíněným spolkem, Univerzitou
Karlovou, Husitským muzeem
v Táboře či městem Husinec,
a akce dobrovolně přidružené.
• Přehledná mapa všech akcí
spojených s výročím je na webu
www.janhus600.cz.
• Na stejném webu jsou také
veškeré informace o tom, jak
k projektu přihlásit vlastní akci,
a aktuality o slavnostech.

HUSŮV POMNÍK najdete také
v Křimicích. Foto: Deník/Z. Vaiz
leznete desítky akcí v České
republice připravovaných k
tomuto mimořádnému národnímu jubileu. Výstavy,
městské slavnosti, koncerty a
jiné,“ uvedl za organizátory
Pavel Jína.

Na zmíněném webu najdete
akce vyznačené v mapě. Plzeňský kraj zatím zastupuje
pouze výstava Jan Hus roku
1415 a 600 let poté, putovní výstava připravená Husmuseem
Konstanz a Husitským muzeem v Táboře, která bude v
krajské metropoli k vidění od

16. června do 31. července. V
rámci projektu Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015
ji uspořádá Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum církevního
umění
plzeňské
diecéze.
Jak přihlásit další události,
aby Plzeň na mapě nebyla osamocena?
„Informace o vaší akci spolu s kontakty zasílejte emailem na adresu petra.klimova@atlas.cz. Do slavností
nebudou zapojeny společnosti
a akce znevažující či zesměšňující mistra Jana Husa
nebo akce propagující zúžený
pohled, fanatismus a násilí,“
upozorňují organizátoři.
Slavnosti se budou konat
pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a ministra školství Marcela Chládka. Partnery jsou i
Univerzita Karlova, Husitské
muzeum v Táboře a British
Council.

Blovice pořádají dětský maškarní bál
Blovice – TJ Sokol Blovice odbor všestrannosti pořádá maškarní bál pro děti. Akce se uskuteční v sobotu od 14 hodin v Lidovém domě Blovice. Pro dospělé vyjde vstup na 50 Kč, pro děti na 10 korun a návštěvníci v maskách vstupné neplatí.
(mš)
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Pátrání po hledaném
trvalo necelý den
Plzeň – Ani jeden celý den netrvalo policistům dopadení
pětapadesátiletého Ladislava
Pirnera původem z Manětína
na severním Plzeňsku, na nějž
byl vydán zatykač pro majetkovou trestnou činnost. V úterý po něm začala policie pátrat a v podvečerních hodinách
téhož dne hledaného muže zadrželi strážníci městské policie v Plzni.
„Při hlídce si policisté ve
Wenzigově ulici všimli muže,
který přesně odpovídal popi-

su osoby, po níž policie pátrá,“
sdělila mluvčí městské policie
v Plzni Jana Pužmanová. „Při
následném ověření totožnosti
strážníci zjistili, že muž patří
skutečně mezi hledané osoby a
byl na něj vydán zatykač, a
proto ho hned předali Policii
České republiky,“ dodala k
dopadení mluvčí.
Totožnost hledaného muže
následně potvrdila i Dagmar
Jiroušková, mluvčí státní policie z krajského ředitelství v
Tachově.
(pos)

