
Za znásilnění muže
trestán nebude
MILAN KILIÁN

Klatovsko – Za
znásilnění 21letého
mladíka z Horažďo-
vicka hrozilo Mi-
roslavu Zemanovi (45
let, na snímku) ze se-
verních Čech až deset let
vězení. Státní zástupkyně
ho skutečně chtěla za mříže
poslat, byť ne na tak dlou-
hou dobu. Teď už ale Zeman
strach z vězení mít nemusí.
Krajský soud v Plzni ve
čtvrtek potvrdil verdikt kla-
tovského okresního soudu,
který Zemana obžaloby
zprostil.
Případ se odehrál již v

květnu 2013, kdy do Pošu-
maví přijel Zeman na výlet.
Ubytoval se v Horažďovicích
a při toulkách městem se
potkal s mladíkem, s nímž
popil ve dvou barech, a poté
se vydali k Zemanovi na
pokoj. „Obžalovaný, který
tvrdil, že je kamioňák, mi
slíbil ukázat fotky Alfy Ro-
meo Spider. Odložil jsem si
v pokoji mobil a peněženku

a šel si odskočit.
Když jsem se vrátil,
byly moje věci
pryč. Když jsem je
chtěl zpět, říkal, že
něco za něco,“ líčil

soudu dění mladík,
který prý dostal na

vybranou mezi orálním a
análním sexem. Podle svých
slov nechtěl, bránil se, do-
konce Zemana škrtil, ale fy-
zicky silnějšímu protivníko-
vi podlehl, a tak rezignoval
a souhlasil se vzájemným
orálním sexem.
Zeman ale násilí odmítl.

„Jsem absolutně nevinen. Z
obou stran to bylo dobro-
volné a předem dohodnuté.
Dal jsem mu za to dvě stě
korun,“ řekl soudu Zeman.
Ve věci byly zpracovány

dva soudní posudky, které
však byly zcela rozdílné.
Senát v čele se soudcem

Jaromírem Veselým po zvá-
žení všech důkazů Zemana
v dubnu zprostil obžaloby.
Odvolání státního zástupce
ve čtvrtek 22. září zamítl
krajský soud.

Dotace EU podporují čistší ovzduší v Plzeňském kraji
Plzeň – V rámci Operačního
programu Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschop-
nost (dále OPPIK) je v Pl-
zeňském kraji (PK) realizo-
vána řada rozvojových pro-
jektů z dotačních programů
EU. K podpoře podniků
v jejich rozvoji je v období
2014 – 2020 určeno téměř
120 mld. Kč. 28 % z částky
bude směřovat na podporu
efektivnějšího nakládání
s energií. O snižování zatí-
žení životního prostředí
mají podniky v PK zájem.
Pozitivně ovlivnit životní
prostředí v PK se rozhodla
například společnost Škoda
Transportation, a. s.
V rámci dotačního pro-

jektu došlo k zateplení bu-
dovy podniku, k výměně
osvětlení i změně systému

vytápění a zateplení střeš-
ních konstrukcí. Díky opat-
řením došlo ke snížení
energetické náročnosti vý-
roby. Ušetřené prostředky
plánuje společnost investo-
vat do opatření vedoucích
ke snížení dopadu na život-
ní prostředí. Díky projektu
a programu Úspory energie
dojde tak v PK ke snížení
emisí CO2 i k efektivnější-
mu nakládání s energií.
Znovu budou podniky

moci čerpat finance z EU na
výměnu starých technologií
za úspornější a na realizaci
dalších úsporných opatření
v listopadu, kdy bude pro-
gram Úspory energie prav-
děpodobně opět otevřen.
„Program je určen pro malé
a střední podniky, ale i vel-
ké firmy. Do roku 2020

mohou ekologicky smýšle-
jící podniky využít téměř
20,5 mld.,“ říká dotační od-
borník Jiří Kvíz ze společ-
nosti eNovation.
Dotační program Úspory

energie v PK snižování zatí-
žení životního prostředí
maximálně podporuje. Pod-
niky mohou v rámci pro-
gramu čerpat dotaci na
modernizaci a rekonstrukci
rozvodů elektřiny, plynu
a tepla, na modernizaci
a rekonstrukci stávajících
zařízení na výrobu energie
pro vlastní spotřebu, na za-
teplení, výměnu a renovaci
oken i další stavební opat-
ření, která umožňují snížit
energetickou náročnost bu-
dov v PK. Dotaci je možné
využít i na využití odpadní
energie ve výrobních pro-

cesech nebo na instalace
obnovitelných zdrojů ener-
gie pro spotřebu podniku.
Kromě programu Úspory

energie vede k ekologické-
mu hospodaření s energie-
mi i dotační program Úspo-
ry energie v SZT (v sousta-
vách zásobování teplem),
jenž podporuje rekonstrukci
zařízení, která kombinují
výrobu tepla a elektřiny,
nebo například instalace
tepelných čerpadel pro pře-
dehřev teplé užitkové vody.
Program bude možné využít
pravděpodobně v prosinci
2016. Kladný dopad na ži-
votní prostředí mají rovněž
projekty v programu Níz-
kouhlíkové technologie, jenž
podporuje pořízení elektro-
mobilů a dobíjecích stanic
pro elektromobily. (PI)
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ZNALCI KRAJE PŘEVZALI CENY

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ Poznávejte Plzeňský kraj, kterou uspořádal náš Deník ve
spolupráci s krajským úřadem, vyvrcholila tento týden na hejtmanství slavnostním předá-
ním cen vylosovaným čtenářům, kteří zaslali správné odpovědi. Pobyt na zámku Zbiroh
vyhrál Jiří Hanžlík z Plzně, druhou cenu v podobě digitální čtečky knih převzala maminka
Ludmily Levé ze Všekar na Domažlicku a dárkový koš regionálních potravin si do Horaž-
ďovic odvezl František Chaluš. Všichni čtenáři dostali od Deníku i knižní publikace a upo-
mínkové předměty. Principem čtenářské soutěže bylo poznávat z detailů fotografií, o kte-
ré památky a turistické atrakce v kraji se jedná. Ceny vylosovaným čtenářům předával
hejtman Václav Šlajs, radní pro oblast kultury a památkové péče Jaroslav Šobr a regio-
nální šéfredaktor Deníku Aleš Tolar. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

K hranici konečně
luxusně

Broumov – Zase o něco
důstojnější je vjezd do České
republiky z Bavorska. Dlou-
ho opomíjená silnice na
Tachovsku přes hraniční
přechod Broumov byla
opravena. Rekonstruovaný
úsek silnice začíná hned za
obcí Broumov a končí na
hraniční čáře. Měří 3,2 kilo-
metru. Oprava stála bezmála
10 milionů korun.(jk)
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