
Pátrání po bobrech na Železné
Železná – V sobotu 20. září se
v okolí Železné u Smolova pá-
tralo po bobřích stopách.

Vycházky zaměřené na ži-
vot tohoto nočního tvora a
našeho největšího hlodavce
se pod vedením zkušené zo-
oložky RNDr. Mileny Proko-
pové, Ph.D., zúčastnilo 20 zá-
jemců.

Navzdory nepříznivé
předpovědi počasí výpravě
přálo a putování podél Žele-
ného potoka se obešlo bez
deště. Účastníci viděli řadu
bobřích hrází, okousaných
stromů, bobřích chodníčků a
povedlo se najít i bobří hrad.

Podle M. Prokopové účast-
níky nejvíce zaujala skupina
pokácených a nahlodaných
mohutných osik. „Všichni se
zdáli spokojeni, i když mu-
seli místy přeskakovat potok
nebo jej přecházet po klá-
dách,“ dodává.

Akci pořádala Agentura
ochrany přírody a krajiny –
Správa CHKO Český les a
krajské středisko Plzeň spo-
lečně se Základní organizací
Českého svazu ochránců pří-
rody Sylva Lunae v rámci
cyklu přírodovědných akcí a
vycházek ´Pojďte s námi do
přírody!´. Martin Jiran

Tato stránka patří čtenářům.Můžete ji vytvářet i vy zaslánímSMS,MMS, e–mailu nebo dopisu. Podělte se s ostatními
čtenáři o zajímavou fotografii, názor, poděkování neboo zprávu zdění ve svémokolí. Staňte se čtenářem–reportéremDo-
mažlického deníku, protože náhodní kolemjdoucí jsou nejrychlejšími reportéry. Neváhejte a pište!

Mladí strojaři mají na Domažlicku zelenou
Domažlicko – V našem kraji
proběhl minulý týden již čtvr-
tý kulatý stůl věnovaný po-
třebnému propojení technic-
kého školství s praxí. Pořada-
telem byla tentokrát Okresní
hospodářská komora Do-
mažlice a zájem byl tradičně
veliký. V zasedacím sálu Měst-
ského úřadu v Domažlicích
přivítal starosta pan Ing. Mi-
roslav Mach 32 účastníků jed-
nání z řad základních škol,
středních škol a regionálních
zaměstnavatelů. Jednání se
rovněž zúčastnili zástupci do-
mažlického Úřadu práce, od-
borů školství Domažlice a H.
Týn a Komise pro technické
vzdělávání Plzeňského kraje.

Jako první dostali slovo ře-
ditelé a výchovní poradci zá-
kladních škol, dle jejichž in-
formací je počet zájemců o stu-
dium technických oborů zhru-
ba třetinový. Na základních
školách z Domažlic, Kdyně,
Mrákova a Blížejova mají děti
možnost navštěvovat technic-
ké kroužky přímo v učebnách
základních škol nebo v truh-
lářských a kovoobráběcích díl-
nách SOU Domažlice. Základní
škola Blížejov v rámci projektu
OHK Klatovy disponuje CNC
strojem, na kterém mohou děti
získat první zkušenosti s pro-
pojením klasického obrábění a
moderní výpočetní techniky.
Základní školy také dle svých
možností navštěvují oblíbenou
Techmanii a Dny vědy a tech-
niky v Plzni. Ze strany základ-
ních škol bohužel zatím není
velký zájem o exkurze, které
umožňuje ve svých provozech
řada firem jak z Domažlicka,
tak i z celého Plzeňského kraje.

V dalším bloku seznámili zá-
stupci středních škol účastní-
ky jednání s možnostmi studia
perspektivních technických
oborů v našem regionu.

Ředitelka SOU Domažlice,
Mgr. Zdeňka Buršíková, zdů-
raznila především benefity,
které na zájemce o preferované
technické obory čekají. Učiliš-
tě spolupracuje s řadou regio-
nálních firem, jež poskytují uč-
ňům nejen tolik potřebnou pra-
xi v reálném prostředí moder-
ních výrobních závodů, ale stá-
le více zaměstnavatelů žákům
nabízí také motivační stipen-
dia. Podmínkou poskytnutí sti-
pendia je samozřejmě nulová

neomluvená absence a dobré
výsledky žáka ve škole i na pra-
covišti. Jak učiliště, tak i za-
městnavatelé jsou s tímto sys-
témem spokojeni, neboť žáci
získají potřebné pracovní ná-
vyky již v průběhu učení. Je-li
firma se žákem spokojena, mů-
že se po ukončení školy stát je-
jím zaměstnancem.

Ing. Petr Konáš ze SOŠ a SOU
v Horšovském Týně také zmí-
nil stipendijní programy, které
jsou pro zájemce o učební obor
Automechanik a Opravář ze-
mědělských stojů připraveny
společně s firmami ZF Staňkov
a EvoBus Bohemia, s. r. o. Ho-
lýšov.

Pro základní školy je v Hor-
šovském Týně stejně jako v do-
mažlickém učilišti možno zre-
alizovat ukázkový den, při kte-
rém si žáci ´nanečisto´ vy-
zkoušejí, jak by je práce v díl-
nách bavila. K podpoře zájmu o
technické obory se rovněž při-
pojil Plzeňský kraj, který od to-
hoto školního roku poskytne
žákům tříletých technických,
řemeslných a stavebních obo-
rů příspěvek na ubytování v in-
ternátech škol ve výši 500 Kč
měsíčně.

Ředitelka Gymnázia J. Š. Ba-
ara v Domažlicích Mgr. Jana
Štenglová informovala o mož-
nosti studia absolventů na
Technické univerzitě v Deg-
gendorfu. Studium na této uni-
verzitě je úzce provázané s pra-
xí, což bohužel českému vyso-
kému školství zatím citelně
chybí. Případní zájemci však
musejí mít jak velmi dobré zna-
losti německého jazyka, tak zá-
roveň zájem o techniku. Tako-
vých dětí je zatím bohužel vel-
mi málo, přestože je jasné, že
absolventa čeká slibná kariéra
v německých firmách nebo v je-
jich českých pobočkách. Téměř
všichni absolventi domažlic-
kého gymnázia směřující na
české technické vysoké školy
jsou na zvolený obor přijati.

Domažlická Obchodní aka-
demie nabízí od roku 2006 na
pracovním trhu žádaný obor
Informační technologie. Ab-
solventi tohoto oboru většinou
odcházejí dále studovat napří-
klad na Fakultu aplikovaných
věd Západočeské univerzity v
Plzni. Ředitelka školy Mgr. Vě-
ra Prantlová si posteskla na ne-
zájem firem o poskytování od-

borných praxí, který však sou-
visí i s jejich délkou. Ta je u ma-
turitních oborů v jednom škol-
ním roce pouze dvoutýdenní,
takže student u firmy absolvu-
je vlastně jen delší exkurzi.

Ředitel Úřadu práce pan Ing.
Zdeněk Písařík uvedl, že nízká
nezaměstnanost na Domažlic-
ku souvisí s možností pracov-
ního uplatnění v blízkém Ba-
vorsku. Upozornil, že děti –
trojkaři dříve automaticky od-
cházely do učebních oborů, na-
příklad na opraváře zeměděl-
ských strojů. Dnes trojkaři a
někdy i čtyřkaři chtějí za kaž-
dou cenu studovat, aniž by mě-
li jisté, že školu úspěšně do-
končí a složí maturitní zkouš-
ku. Pokud se jim to nepodaří,

jsou na pracovních úřadech
evidováni jako lidé se základ-
ním vzděláním. Na trhu práce
pak chybějí lidé vyučení, ši-
kovní a kvalifikovaní řemesl-
níci. V domažlickém okresu je z
technických oborů největší po-
ptávka po svářečích, řidičích
kamiónů a elektromontážních
dělnících a technicích. Úřad
práce také spolupracuje se SOU
Domažlice, kde jsou realizová-
ny rekvalifikační kurzy Ob-
sluha CNC obráběcích strojů.

Starosta města Domažlic pan
Ing. Miroslav Mach citoval sta-
tistiku nezaměstnanosti vyso-
koškolsky vzdělaných uchaze-
čů o zaměstnání. Jejich počet je
velmi nízký, pouze 3% z vyso-
koškoláků je zde evidováno na
úřadu práce. V Plzeňském kra-
ji je tento podíl šestiprocentní.
Domažlický okres se tak prá-
vem řadí k nejvzdělanějším
okresům v ČR. Co však není v
pořádku, je struktura neza-
městnaných vysokoškoláků.
Absolvent vysoké školy s di-

plomem například archeologa
zde bude uplatnění v oboru hle-
dat marně.

Pro správnou orientaci bu-
doucích absolventů mohou být
vodítkem informace regionál-
ních zaměstnavatelů, kteří do-
stali slovo ve třetím bloku Ku-
latého stolu.

Ředitel kdyňské slévárny
přesných odlitků Kdynium, a.
s. Ing. Luboš Polívka, uvedl, že
firma má zájem o absolventy
strojní průmyslovky i o stroja-
ře s vysokoškolským diplo-
mem – především metalurgy. V
obou kvalifikacích je však
uchazečů o zaměstnání trvalý
nedostatek.

Předseda Okresní hospo-
dářské komory Domažlice, Ing.

Ludvík Jírovec, upozornil také
na souvislost nedostatku pra-
covní síly a špatné dopravní
dostupnosti do menších obcí.

To potvrdil také ředitel fir-
my Rosenberg, s. r. o. Klenčí
pod Čerchovem pan Karel
Šnour specializující se na vý-
robu ventilátorů, klimatizací a
elektromotorů. Většina absol-
ventů, kteří zde najdou uplat-
nění, jsou proto děti stávají-
cích zaměstnanců firmy, což
svědčí o jejich spokojenosti a je
zároveň pro firmu tou nejlepší
vizitkou. Pan Šnour vidí jako
pozitivum, že se učňovské škol-
ství konečně po mnoha letech
opět začíná přibližovat praxi.
Firma vsadila na vlastní
rekvalifikace zaměstnanců a
zájem má i o dívky, které se
uplatní například v přípravě
výroby.

Firma Domako, s. r. o.,
úspěšně spolupracuje s do-
mažlickým Středním odbor-
ným učilištěm. Dle slov jedna-
tele pana Ing. Stanislava Va-

very, má zájem především o ob-
ráběče, kterým se již v průbě-
hu učení dostane kvalitní od-
borné praxe.

Další firmou spolupracující
se SOU Domažlice je ROC-
Galvanik, s.r.o. Firma má zá-
jem zejména o kvalifikované
zaměstnance z oboru strojní
inženýr, mechanik, elektrikář,
chemik a laborant.

Také výrobní družstvo Ko-
vobel si při trvajícím kritic-
kém nedostatku technicky
vzdělaných uchazečů o za-
městnání sama provádí
přeškolení jiných profesí, jako
jsou truhláři nebo kuchaři, na
strojaře. Ředitel firmy pan Ing.
Ladislav Vítů vidí jako pře-
kážku především absenci mo-
rálně volních vlastností a vý-
chovu v rodinách. Lidé by nej-
raději chodili do práce pouze
pro peníze, nikoli proto, aby
pracovali. Chybí-li člověku
vztah k práci, vzdělání mu pří-
liš nepomůže.

Firma ProHeq s.r.o., jejímž
jednatelem je Ing. Michael Pro-
bost, jenž byl též jednání sám
přítomen, nabízí praxe stu-
dentům informačních techno-
logií, ani jim však nevyhovuje
příliš krátká doba praxí. Firma
si tak nemůže vlastní technic-
ký dorost vychovat. Dle slov je-
jího ekonoma pana Ing. Vladi-
míra Kocka má firma zájem ta-
ké o absolventy strojních prů-
myslovek.

Na dotaz týkající se zájmu o
absolventy ekonomických
oborů se zástupci firem jedno-
značně shodli, že těchto ucha-
zečů je přebytek a firmy je
téměř nepoptávají. Ředitel
Chodských vodáren a kanali-
zací, a. s., pan Josef Štengl zmí-
nil také citelný nedostatek
uchazečů vyučených v řemesl-
ných oborech. Konkrétně v pří-
padě domažlických Vodáren je
to nedostatek instalatérů. Ši-
kovní řemeslníci, ať už jsou to
zedníci, tesaři, klempíři, po-
krývači či zámečníci, však chy-
bějí v celém Plzeňském kraji.

Firma Lintech, spol. s r. o.,
zabývající se výrobou laserové
techniky a značících systémů,
má zájem o pracovníky montá-
že přesných dílů do chrasta-
vické provozovny. V tomto pro-
vozu najdou uplatnění hlavně
ženy. Ve druhém oddělení, kte-
ré se specializuje na vývoj, na-

jdou uplatnění absolventi ma-
teriálového inženýrství, které
však například v letošním roce
na ZČU ukončili pouze dva stu-
denti. Dále firma potřebuje ta-
ké vyučené nástrojaře a obrá-
běče. Třetí oddělení firmy Lin-
tech, spol. s r. o., je zaměřeno na
elektrotechniku a mechatro-
niku. Ředitel pan Karel Kubr
postrádá u mladých lidí zejmé-
na kreativitu, umění improvi-
zace a flexibility. Velmi dob-
rým příkladem možného kari-
érního růstu je zaměstnanec
firmy Lintech, bývalý vyučený
automechanik, který díky dal-
šímu studiu a vlastní cílevědo-
mosti se vypracoval na špičko-
vého konstruktéra jednoúče-
lových strojů.

Ing. Pavel Svoboda z firmy
TIOS, s. r. o., zabývající se pro-
dejem zabezpečovacích systé-
mů se připojil k názorům kole-
gů z ostatních firem. Mladí lidí
dnes neumějí manuálně pra-
covat a zájem mají v první řadě
o peníze. Střední školu si vybí-
rají s představou, že každý mů-
že být manažerem. Znalosti
dnešních středoškoláků odpo-
vídají dřívějším vyučeným. V
případě vysokoškoláků je to
podobné. Firma ráda přijme
vyučené oboru elektro a spo-
lehlivé montéry ochotné ces-
tovat po celé ČR.

Všechny firmy rády umožní
exkurze základních i středních
škol, aby se žáci i jejich peda-
gogové mohli na vlastní oči
přesvědčit, že technika má
opravdu zlaté dno!

Účastníci kulatého stolu se
na závěr shodli na podpoře ná-
vratu k přijímacím zkouškám a
změně financování regionál-
ního školství. Jednou ze zásad-
ních chyb bylo také zrušení
směrných čísel pro přijímání
studentů na obory dle potřeby
pracovního trhu.

Na Domažlicku se takové se-
tkání uskutečnilo poprvé po
mnoha letech. Doufejme, že
přispěje k navázání vzájemné
komunikace orgánů veřejné
správy, škol všech stupňů a za-
městnavatelů a pomyslné nůž-
ky mezi potřebami pracovního
trhu a kvalifikací absolventů
škol se konečně přestanou ro-
zevírat.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka Okresní
hospodářské komory Domažlice
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PoštouDomažlický deníkMsgre B. Staška 70,

34401Domažlice
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Soutěžní 
otázka: 
Po kolika 
letech se 
vrací do ka-
pely Kečup 
bývalý člen 
a frontmen 
Dan Dobiáš?
a/ 10 let

b/ 12 let

c/ 14 let

Soutěžte s Deníkem a vyhrajte 2 vstupenky

11. 10. 2014
od 21:00 hodin
Mrákov
- Kulturní 
dům

na koncert skupiny 

KEČUP 
- vzpomínkové turné 

2014

Po dlouhých 12 letech se letos 

sejde ke společným koncertům 

osvědčený tandem Karel Paul a Dan 

Dobiáš, kteří napsali drtivou většinu 

písniček pro skupinu Kečup. Kapela 

bude hrát pouze 10 společných 

vystoupení ve složení, které slavilo 

v letech 1995 – 2002 obrovské úspě-

chy na české rockové scéně.

Jak můžete vyhrát vstupenky?
První 3 správné odpovědi 

odměníme 2x vstupenkou na 

koncert skupiny Kečup 
v Mrákově 11. 10. 2014.

Odpověď zatelefonujte v pondělí 
6. 10. 2014 od 10:00 do 10:20 hodin 

na telefonní číslo 724 100 406. Srdečně Vás zve

Telefonická soutěž  pro předplatitele Deníku

 13. 09. TACHOV 

 27. 09. BLOVICE
 3. 10. NÝRSKO
 11. 10. MRÁKOV        

 25. 10. KRALOVICE

 27. 10. SUŠICE 
 1. 11. STŘÍBRO
 21. 11. KARLOVY VARY  
 13. 12. PLZEŇ
 25. 12. KVÍČOVICE

uvádí vzpomínkové bigbít tour 2014
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