
Zprávy z jednání zastupitelstva
městského obvodu

Jednání
ZMO dne
25. 11. 2008 –
ZMO přijalo
celkem 12 us–
nesení, z nichž
vybírám:

– schválilo
– projekt
Bezpečné

město;
– rozbor hospodaření MO Pl–
– zeň 2 – Slovany za leden – září
2008;
– návrh rozpočtu MO Plzeň 2 –
Slovany na rok 2009:
a) příjmy 108.950 tis. Kč
b) výdaje 108.950 tis. Kč

z toho: rozpočet Sociálního
fondu 1.593 tis. Kč

c) financování: 0
z toho: zálohový příděl do
Sociálního fondu – 1.593 tis. Kč
použití SF na výdaje SF

1.593 tis. Kč
– poskytnutí:

a) dotací neziskovým orga–
– nizacím:

1. Pětibojařské sportovní cen–
trum, IČO: 26545896 11.500 Kč
2. Boxing Star Plzeň,
IČO: 64354024 30.000 Kč
3. TJ Dynamo ZČE Plzeň,
IČO: 479250 30.000 Kč
4. Středisko křesťanské po–
– moci, IČO: 40524566 18.500 Kč
5. Občanské sdružení Krystal,
IČO: 2664119 5.000 Kč
6. TJ Lokomotiva Plzeň,
IČO: 40525724 90.000 Kč
b) finančního daru nezisko–
vé organizaci:

Český svaz včelařů,
IČO: 49778030 10.000 Kč

– poskytnutí mimořádného
příspěvku od zřizovatele ma–
teřským školám MO Plzeň 2 –
Slovany včetně rozpočtového
opatření rozpočtu schválené–
ho MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2008 – přesuny prostředků
ve výdajích;

– plán práce Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany na rok 2009.
– vzalo na vědomí
– informativní zprávy:
– příprava plánu investiční
výstavby hrazené z rozpočtu
MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2009;
– návrh rozpočtu na investiční
akce do budov mateřských
škol na rok 2009 a výhled
do roku 2012;
– příprava rekonstrukce nám.
Milady Horákové v Plzni;
– informace o organizaci, prů–
běhu a výsledcích voleb
do krajských zastupitelstev;
– činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany;
– informaci o plnění usnesení
Zastupitelstva městského ob–
vodu Plzeň 2 – Slovany za
uplynulé období;

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

informační Zpravodaj
Městskéhoobvodu

Plzeň2 –Slovany
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

Nabídka inzerce
v informačním
Zpravodaji

Úřad městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany nabízí
soukromým podnikate-
lům a firmám tradiční
možnost prezentovat na-
bízené služby a výrobky
prostřednictvím inzerce v
iZ – informačního Zpravo-
daje Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany.

15 Kč /cm²

Zvažujete-li možnost in-
zerce, pak v informačním
Zpravodaji Vám nabízíme
výhodnou inzerci v perio-
diku, které vychází v ná-
kladu 20.000 výtisků.

Kontakt:
tel. 378 036 216,
Alena Mertlová,
e-mail:
mertlova@plzen.eu

Zprávy z jednání rady městského obvodu
Jednání

RMO dne
10. 12. 2008 –
RMO přijala
celkem 16 us–
nesení, z nichž
vybírám:

– schválila:
– ukončení
smluvního
poměru k
31. 12. 2008

se společností Plzeňský skart,
a. s., IČ: 64357350, sídlo Polní 4,
Plzeň, na provozování sběrné–
ho dvoru v Božkovské ulici vý–
povědí ze strany této společnosti;
– uzavření nájemní smlouvy na
pozemky zapsané na LV 1 ve
vlastnictví města Plzně v k. ú.
Plzeň, v ul. Na Vyhlídce, za úče–
lem vybudování sportoviště –
golfový Driving Range (cvičná

plocha pro hráče golfu);
– změnu nájemce na pozemku
č. parc. 1101/36, k. ú. Plzeň, za–
psaného na LV 1 ve vlastnictví
města Plzně na společnost
FLANDERS INVEST, s. r. o., se
sídlem Špičák 146, Železná Ruda,
IČO: 491 964 56, za účelem do–
stavby rozestavěného bytového
domu v Plzni, Guldenerova 14
(k výstavbě malometrážních
bytů), cenu za nájem pozemku
po dobu výstavby a prodloužení
termínu vydání kolaudačního
rozhodnutí do 31. 12. 2010;
– projekt Bezpečné město;
– plány práce komisí Rady
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany na rok 2009;
– zřídila Komisi bezpečnosti
RMO Plzeň 2 – Slovany s účin–
ností od 1. 1. 2009, jmenovala je–
jího předsedu a členy.

Jednání RMO dne 14.01.2009 –
RMO přijala celkem 13 usnesení,
z nichž vybírám:

– souhlasila
– s plánem rekonstrukcí a údrž–
by objektů mateřských škol
v MO Plzeň 2 – Slovany na r. 2009;
– s plánem investiční výstavby
MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2009 (vyjma MŠ) ;
– schválila jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení projektu
„Procesní a organizační analý–
za stavu Úřadu městského ob–
vodu Plzeň 2 – Slovany“ nabíd–
ku firmy Institut průmyslového
managementu, spol. s r.o., Uni–
verzitní 22, 320 00 Plzeň, IČ:
48365700, s cenou 2.023.000 Kč
vč. DPH.

Ing. Oldřich Rozšafný
2. místostarosta MO Plzeň 2–

- Slovany

Termíny podávání
žádostí
k předškolnímu
vzdělávání pro školní
rok 2009/2010

Ředitelky mateřských škol
budou od 9. února 2009 vy-
dávat žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
včetně související dokumen-
tace.

Podávání žádostí o přijetí
dítěte do mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2009/2010
(dříve zápis do mateřské
školy) bude probíhat ve
dnech 25. 2. a 26. 2. 2009
v doporučeném čase od 14.00
do 17.00 hodin.

Podrobné informace lze
získat na jednotlivých ma-
teřských školách.
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Den veteránů 11. 11. 2008
V prosincovém čísle informačního Zpravodaje došlo v článku

Den veteránů 11. 11. 2008 na str. 5 k špatnému přepisu

informací. Tímto bych se ráda všem oceněným omluvila

a vše uvedla na pravou míru otištěním celého článku ještě

jednou. JUDr. Martina Žabková, šéfredaktorka iZ

Dopoledne 11. 11. 2008 v 11 hod.
sešlo se u Pomníku veteránů na
Nám. Milady Horákové na Slo-
vanech několik set občanů, aby
uctili památku veteránů všech
válek. Slavnost podbarvovala
vojenská hudba „Pětatřicátní-
ků“ vojenskými pochody, signá-
ly a samozřejmě státní hymnou.
Řada účastníků byla v unifor-
mách, ať v současných stejno-
krojích AČR či PČR, nebo v his-
torických stejnokrojích legioná-
řů, rakousko-uherské armády či
americké a britské armády z let
Druhé světové války - ti přijeli
i s dobovou technikou a zajistili
slavnosti důstojný rámec.

Den veteránů je slaven po ce-
lém světě při příležitosti ukon-
čení První světové války (11. 11.
1918 v 11 hod. 11 min bylo ve
francouzském Compiégne pode-
psáno příměří mezi císařským
Německem a státy Dohody). Ten-
to svátek byl zprvu slaven jen ve
Francii a Velké Británii, po
Druhé světové válce se připojily

i USA a postupně všechny demo-
kratické státy bez ohledu na pů-
vodní příslušnost k bojujícím
stranám - v ČR se tento svátek
slaví až od devadesátých let.

Letošní slavnost opět zorgani-
zovala Čsl. obec legionářská se
Sdružením válečných veteránů
ČR a Krajským vojenským veli-
telstvím. Pozváni byli i předsta-
vitelé samosprávy (viz foto).
Účastníci si připomenuli boj za
národní osvobození v obou svě-
tových válkách i boj za demo-
kracii a lidská práva probíhající
v současné době (Afghánistán,
Irák), poděkovali žijícím veterá-
nům a uctili památku padlých ve
všech válkách a bojových mi-
sích. I Plzeň má své padlé, a to
i v současných válkách.

Slavnostní projev pronesl
předseda regionální jednoty
ČsOL a SVV pplk. v. z. Ing. I. Či-
liak. Tklivou večerkou se pří-
tomní rozloučili s padlými a sou-
částí slavnosti bylo i ocenění ně-
kterých veteránů, resp. členů
ČsOL pamětními medailemi. By-

li to býv. velitel 6. polní nemoc-
nice AČR a 1. místopředseda
ČsOL plk. v. z. MUDr. J. Sitta,
účastník mnoha bojových misí
AČR a aktivista ČsOL a SVV
prap. J. Ceperko, účastník války
s Maďarskem 1939 a druhého ná-
rodního odboje a býv. jednatel

RJ ČsOL mjr. v. v. V. Kuttan
a historik npor. v. z. PhDr.
M. Hus, mj. i člen Zastupitelstva
a Rady MO Plzeň 2 - Slovany.

Medaili obdržel za obnovu,
udržování a šíření legionář-
ských tradic, za mnohaletou
přednáškovou činnost, činnost
výstavní a publikační (je např.
autorem publikace o legionářích
města Plzně a okolí z let 1914 -
1920) a za propagaci tradic ná-
rodní brannosti a podporu boje
za demokracii a lidská práva. Dr.
Hus je mj. řádným členem ČsOL
(členy obce nejsou jen přímí
účastníci válek, ale i rodinní pří-
slušníci a pozůstalí) a členem
výboru Regionální jednoty ČsOL
Plzeň a přispěl nemálo i svou or-
ganizační činností k úspěchům
této organizace a podílel se mj.
i na přípravě a loňském odhalení
právě tohoto Pomníku veteránů
pod Homolkou. Funcionářem
ČsOL je již řadu let.

K udělenému ocenění PhDr.
Miroslavu Husovi blahopřeje-
me. redakce iZ

Dne veteránů se zúčastníli i představitelé samosprávy. Na snímku: 1. řada třetí
zleva náměstkyně hejtmana Mgr. O. Kalčíková, vedle starosta MO Plzeň 2 - Slo-
vany Ing. Lumír Achenbrenner, ve druhé řadě radní města Plzně Mgr. P. Fische-
rová - Kacovská. Foto: Jan Machačný

Úřad blíže občanům okrajových částí obvodu
Vážení občané, o této aktivitě,

s kterou přišlo vedení MO a
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, jsme Vás
informovali již v předešlých vy-
dání iZ. Pouze připomínám, že
cílem je přiblížit služby obča-
nům okrajových částí našeho
obvodu. Nejedná se pouze o pří-

jem stížností a podnětů občanů,
ale o vyřízení většiny agend, kte-
ré úřad vykonává.

V těchto případech je vhodné
využít možnost a požadavek za-
slat na e–mailovou adresu
postaumo2@plzen.eu. To zejmé-
na, jedná-li se o konkrétní poža-

davek, abychom byli schopni za-
jistit konkrétního úředníka od-
povědného za danou agendu ne-
bo zajistit potřebné tiskopisy.

Termíny a místo jednání
Božkov – Údolní 8 – vždy 1. stře-

du v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin

Hradiště – Na Rychtě 17 – vždy
2. středu v měsíci od 16.00 do 17.00
hodin

Koterov – Koterovská náves 15 –
vždy 3. středu v měsíci od 16.00 do
17.00 hodin

Ing. Zdeněk Červený
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Termíny výběrového řízení v r. 2009, které budou průběžně vyvěšeny na úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany:

I. kolo: 2. 1. – 6. 2. 2009 – II. kolo: 23. 3. – 30. 4. 2009
III. kolo: 1. 6. – 10. 7. 2009 – IV. kolo: 10. 8. – 18. 9. 2009
V. kolo: 21. 9. – 30. 10. 2009

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky Statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“

Z Fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č. Název/účel Max. doba Úrok p. a. Maximální částka
splatnosti

1 Obnova střechy 6 let 4% 300 tis. Kč na dům
2 Zřízení plynového nebo elektrického topení, vč. akumulačního 4 roky 4% do 40 tis. Kč na rok
3 Zřízení malé čistírny odpadních vod 4 roky 4% do 60 tis. Kč. na dům
4 Dodatečná izolace proti spodní vodě 4 roky 4% 150 tis. Kč na dům
5 Obnova fasády domu vč. oplechování 4 roky 4% do 40 tis. Kč na 1 byt
6 Zateplení obvodového pláště domu 6 let 4% 200 tis. na dům
7 Vybudování WC a koupelny v bytě, kde dosud není 4 roky 4% do 40 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
8 Zřízení kanalizační přípojky 4 roky 4% do 30 tis. Kč na dům
9 Zřízení vodovodní přípojky 4 roky 4% do 20 tis. Kč na dům

10 Zřízení plynovodní přípojky 4 roky 4% do 20 tis. Kč na dům
11 Zřízení elektrické přípojky 4 roky 4% do 20 tis. Kč na dům
12 Generální oprava výtahu vícepodlažní budovy přednostně 6 let 4% 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

u objektu odprodaného z majetku města Plzně
13 Rekonstrukce vodovodního nebo plynového rozvodu nebo 4 roky 4% do 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

rozvodu elektr. energie v domě
14 Zřízení vytápění tepelným čerpadlem 6 let 4 % 200 tis. Kč na dům
15 Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla 8 let 3 % 50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
16 Rekonstrukce teplovodních rozvodů, rozvodů tepla, 4 roky 4% 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

vč. výměny radiátorů
17 Obnova bytového jádra v domě 4 roky 4 % 40 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
18 Oprava balkonu nebo lodžie 4 roky 4 % 20 tis. Kč na 1 balkon nebo lodžii
19 Přístavba rodinného domu k rozšíření plochy pro bydlení 8 let 4 % 150 tis. Kč na 1 dům
20 Půdní nástavba bytu rušící plochou střechu 8 let 4 % do 200 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)

do 300 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
21 Vestavba bytu do půdního prostoru 8 let 4 % do 150 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)

do 250 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
22 Výměna oken 4 roky 4 % do 50 tis. Kč na 1 byt
23 Rekonstrukce podlah 4 roky 4 % do 40 tis. Kč na 1 byt

K žádosti je nutné
doložit:

– v případě, že žadatel není
sám vlastník nemovitosti, sou-
hlas všech spoluvlastníků s
půjčkou;

– kopie kupní, darovací či jiné
smlouvy, na základě které nabyl
žadatel a zástavce vlastnické
právo k nemovitosti (tj. doklad o
nabytí nemovitosti, k jejíž re-
konstrukci se vztahuje žádost a
příp. k nemovitosti, kterou za-
stavuje);

– výpis z katastru nemovitosti
(originál), vztahující se k nemo-
vitosti rekonstruované i zastavo-
vané (nesmí být starší 1 měsíce);

– pravomocný správní akt
(stavební povolení, souhlas sta-
vebního úřadu aj.) o přípustnosti
akce, na níž, či v jejímž rámci je
žádáno o půjčku, vč. příslušné
projektové dokumentace, pokud
vydání takového správního aktu
vyžaduje k provedení stavby zá-
kon č. 183/2006 Sb., stavební zá-
kon, v platném znění;

– předběžnou dohodu s doda-
vatelem akce, na níž je žádána
půjčka s orientační cenou akce,
při svépomoci odhad nákladů,
které při realizaci budou dolože-
ny fakturami a účty;

– návrh na stanovení záruky
za poskytovanou půjčku ve výši
alespoň 150 % předpokládané
půjčky s tím, že věřitel si vyhra-

zuje právo přijetí či nepřijetí na-
vržené zástavy;

– doklad o pojištění nemovi-
tosti;

– způsob zajištění půjčky: do
20 tis. Kč – 1 ručitel nebo zásta-
va nemovitosti, do 100 tis. Kč –
2 ručitelé nebo zástava nemovi-
tosti;

– nad 100 tis. Kč (nebo do 100
tis. Kč v případě, že žadatel chce
zastavit nemovitost) doložit
platný znalecký posudek o ceně
zastavované nemovitosti pro
účel zřízení zástavního práva,
který nebude starší než 2 roky.

Žádosti jsou projednávány
v rámci komise Rady městského

obvodu Plzeň 2 – Slovany pro
rozvoj obvodu a investice. Poté
musí být schváleny RMO a ZMO
Plzeň 2 – Slovany a následně jsou
odsouhlasené žádosti postoupe-
ny na MmP – Odbor financování
a rozpočtu. Ten vyzve žadatele
k sepsání Smlouvy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout
na odboru stavebně správním –
stavební úřad ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, 3. patro,
kanc. č. 314.

Bližší informace na telefon-
ním čísle 37 803 6244.

Odbor stavebně správní
– Stavební úřad



únor 20094

projednán v ZMO P2 dne 25. 11. 2008, schválen usn. č. 55/08, zveřejněn na úřední desce ode dne 10. 11. 2008 do dne 25. 11.
2008 dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11 odst. č. 3

Příjmy celkem 108.950

Daňové vlastní 15.192
Podíl na DPH a DPFOZČ 81.289
nedaňové 6.072
přijaté dotace 6.397

Výdaje celkem 108.950

běžné výdaje 95.763
kapitálové výdaje 11.594
rozpočet Sociálního fondu 1.593
Saldo: příjmy - výdaje 0
Financování celkem 0
financování – záloh. příděl do SF –1.593
Financování – převody ze Soc. fondu 1.593
Výsledek hospodaření 0

v tis. Kč

VÝDAJE: běžné výdaje

třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospodářství

zvláštní veterinární péče ( čipování psů, deratizace)
Celkem: 250

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

komunikace:
péče o komunikace a chodníky 11.300
ostatní služby 205
Propagace
nákup služeb 180
vodní hospodářství
ostatní služby 70
Celkem: 11.755

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Celkem služby pro obyvatelstvo: 35.967
z toho:
příspěvky na provoz MŠ, jeslí 11.453
údržba a opravy MŠ včetně zahrad 2.365
subvence dle usn. ZMO a RMO 1.250
volný čas dětí a mládeže 176
nakládání s majetkem obce 1.213
nebezpečný odpad 450
komunální odpad-VK, koše, separ, aj. 5.350
vzhled obcí, zeleň 12.540
komunální služby ( WC ) 275
tisk Inf. zpravodaje MO 2 260
kulturní a zájmová činnost pro občany 585
ostatní 50

třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti

sociální dávky ze státního rozpočtu nejsou rozpočtovány ve schváleném
rozpočtu, budou zapojovány postupně v průběhu roku 2009 jako rozpoč–
tové opatření
Celkem: 0

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

Jednotky sborů dobrovolných hasičů
Celkem: 1.356

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

místní zastupitelské orgány 5.760
činnost místní správy 40.509
výdaje z finančních operací 130
ostatní činnosti j. n. 36
Celkem: 46.435
Rozpočet Sociálního fondu 1.593
FINANCOVÁNÍ
převody vlast.fondům –1.593
převody z fondů 1.593
Celkem financování: 0

kapitálové výdaje: třída 6

komunikace 4.314
vodní hospodářství 400
rekonstrukce MŠ 5.000
volný čas dětí a mládeže 450
dobrovolné hasičské sbory 100
Činnost místní správy 450
příspěvkové organizace - MŠ 880
Celkem: 11.594

Plán investiční výstavby na jednotlivé jmenovité akce, které budou reali-
zovány MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2009, byl projednán a schválen na ledno-
vém jednání ZMO Plzeň 2 dne 27. 1. 2009.

Ing. Helena Müllerová
vedoucí Odboru EO

Schválený rozpočet MO Plzeň 2 -
Slovany na rok 2009 v tis. Kč
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Odklízení vraků z místních komunikací
Úřad městského obvodu Plzeň

2 – Slovany zajišťuje odklizení
vraků z místních komunikací na
území Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany. Pověření pracovníci
odboru majetku a dopravy musí
na místě prověřit, zda nahlášené
vozidlo opravdu splňuje zákonné
podmínky vraku. Je-li věc shle-
dána vrakem, vrak je zaevido-
ván a je opatřen výzvou k majite-
li, aby jej odstranil z komunika-
ce. Po uplynutí zákonné lhůty
dvou měsíců od vylepení výzvy,
je odborem majetku a dopravy
zajištěn odtah a likvidace vraku.

V § 19 odst. 2 písm. g) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-

munikacích, ve znění pozdějších
předpisů, je „vrak” definován
jako „silniční vozidlo, které je
trvale technicky nezpůsobilé
k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou nebo které je
zjevně trvale technicky nezpů-
sobilé k provozu“. Základní pro-
blém v této definici vraku je ter-
mín „trvale technicky nezpůso-
bilé vozidlo“, neboť zákon o pod–
mínkách provozu na pozemních
komunikacích takový termín
nezná, používá jen pojem „tech-
nicky nezpůsobilé vozidlo“, ne-
boť i když je vozidlo technicky
nezpůsobilé, nemusí to zname-
nat, že je tomu tak navždy (trva-

le).
Pokud vozidlo má státní po-

znávací značku a není zjevné, že
by bylo trvale technicky nezpů-
sobilé k provozu, i když nemá
platnou STK a je někde odstave-
no delší dobu, není kritériem
proto, aby bylo označeno jako
vrak. Majitel takového vozidla je
povinen platit pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla.

Úřad městského obvodu Plzeň
2 – Slovany zajišťuje odtah a li-
kvidaci vraků ve spolupráci se
společností OSONA holding,
a. s., se sídlem Slovanská alej 32,
326 00 Plzeň. Tato společnost

provádí ekologickou likvidaci
vraků a vozidel s ukončenou ži-
votností. V roce 2008 společnost
OSONA holding, a. s. odtáhla a
zlikvidovala na základě smlouvy
uzavřené s Úřadem městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany 12 vra-
ků. S žádostí o likvidaci vozidla
se na společnost OSONA hol-
ding, a. s. obrátilo cca 100 občanů
majících trvalé bydliště v měst-
ském obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Od 1. 1. 2009 veškeré závazky,
resp. práva a povinnosti OSONA
holding a. s. přešly na dceřinou
společnost OSONA PLZEŇ a. s.

Odbor majetku a dopravy

Ohlédnutí za 6. ročníkem Adventního zpívání
Ve chvíli, kdy budete číst tyto

řádky, už nebude vzpomínka na
Vánoce tak živá, protože uply-
nuly více než dva měsíce od prv-
ní adventní neděle, kdy jsme
před slovanskou radnicí rozsví-
tili živý strom a tím zahájili již
tradiční Adventní zpívání.

Stejně jako v minulých letech,
i na tom posledním zpívání se
v samém úvodu představily dva
soubory z umělecké školy
z Chválenické ulice, které kaž-
doročně Adventní zpívání zaha-
jují. V další dny pak vystupova-
ly hlavně děti ze všech základ-
ních škol, dokonce i ze dvou slo-
vanských gymnázií. Nově se
uvedl pěvecký soubor CANTI-
CORUM se svým profesionálním
vystoupením, podruhé jsme sly-
šeli středověké duo ELTHIN,
zpívaly zde děti z Hvězdiček, po
loňské absenci se vrátil kytaro-
vý kroužek ze Střediska volného
času dětí a mládeže z Petřínské
ulice a také malé děti z 1. stupně
ZŠ a MŠ z Božkova. Největší sbor
je tradičně ze speciální ZŠ a MŠ
při fakultní nemocnici z Brojovy

ulice, kdy jsou koledy spíš o flét-
nách, než o zpívání, ale o nic mé-
ně půvabné. Přálo nám i počasí,
na rozdíl od předchozích let ani
jednou nebylo nutné schovávat
se před deštěm a také mrazy byly
snesitelnější než v minulosti.
Možná i proto bylo naštěstí vždy
více posluchačů než účinkují-

cích, někdy i velmi velká převa-
ha těch, kteří přišli ke stromu
jen se zastavit v tom předvánoč-
ním shonu a poslouchat.

Za zmínku stojí jistě i to, kolik
bylo u stromu těch nejmenších,
ať už s rodiči či prarodiči.To byli
nejvděčnější posluchači - někte-
rým dětičkám se zpívání tak líbi-
lo, že vydržely celou dobu tanco-
vat a podupávat, což vždycky
osvěžilo atmosféru každého zpí-
vání.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat nejen všem vystupu-
jícím, pro které bylo zpívání za
studeného podvečera často ne-
lehké a obětavé, ale zejména
všem, kteří se jim věnují a
k hudbě a zpěvu je vedou. Dík
patří i těm, kdo si přišli koledy
poslechnout, ať to byli rodiče,
známí nebo jen zvídaví, že v té
zimě vůbec přišli a mrzli, že bylo
pro koho zpívat.

Naše poděkování patří i závo-
du Bohemia Sekt a. s., který nám
letos věnoval malé pozornosti
pro dospělé vedoucí souborů.
Všichni ostatní účinkující dosta-

li opět čokoládového Mikuláše
a ty, co nám zbyly, jsme opět od-
vezli dětem do dětského domova
DOMINO.

A na samý závěr ještě jedno
poděkování – všem dárcům, kte-
ří přispěli do naší Tříkrálové
sbírky, která ve spolupráci
s Městskou charitou každoročně
po celou dobu zpívání probíhá.
Letošní výtěžek byl o více než po-
lovinu větší než v roce loňském
a činil 4.560 Kč, když do všech
ostatních pokladniček darovali
letos slovanští občané v rámci
této sbírky více než 92 tisíc Kč.
Opravdu velké poděkování
všem, kteří do této sbírky při–
spěli!

V tradici Adventního zpívání
bychom chtěli pokračovat, a tak
doufáme, že se první adventní
neděli u našeho živého a nazdo-
beného stromu před slovanskou
radnicí zase uvidíme. A tak všem
dobrým lidem přejeme úspěšný
celý rok 2009, abychom se v jeho
závěru a ve zdraví sešli u 7. roč-
níku Adventního zpívání.

odbor životního prostředí

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany

Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00 - 9.00 hod.
Hradiště (za konečnou MHD) 9.30 – 10.30 hod.
Na Vyhlídce (Božkov) 11.00 – 12.00 hod.
Hluboká (u potravin) 13.00 – 14.00 hod.
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 14.30 – 15.30 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00 - 9.00 hod.
U Jezu (Božkov) 9.30 – 10.30 hod.
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 11.00 – 12.00 hod.
Sporná (Plzeňská cesta) 13.00 – 14.00 hod.
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 14.30 – 15.30 hod.
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 16.00 – 17.00 hod.
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Krátké ohlédnutí za rokem 2008...

Pravidelně vás na počátku no-
vého roku informujeme o tom, co
jsme pro vás udělali v tom přede-
šlém a co nového pro vás připra-
vujeme v tom nastávajícím. Ne–
jinak tomu bude i nyní. Mám-li
zhodnotit rok 2008, tak z našeho
pohledu byl docela úspěšný. Pro-
investovali jsme necelých 28 mil.
Kč oproti necelým 22 mil. Kč
v roce 2007, což je slušný nárůst.

Rok 2008 jsme odstartovali do-
končením z roku 2007 rozestavě-
né stavby rekonstrukce vnitrob-
loku Částkova – Sudova, na kte-
rou jsme vynaložili 1,65 mil. Kč.
Hlavní stavební sezóna jako ob-
vykle pro nás začala koncem
května a skončila v září. V tomto
období jsme zvládli provést další

etapy výstavby obytných zón
(OZ) Bručná IIa v ulici Na Mezi
(úsek Podélná – Společná) za 3,25
mil. Kč, Bručná IIc v ulici V Ka-
mení (úsek Šafránová – Ovesná)
za 5,45 mil. Kč a Bručná I v ulici
U Stezky (úsek Nepomucká – Ze-
lenohorská), ta nás stála 4,05 mil.
Kč. Ve střední části Šeříkové
ulice naproti zdejšímu kultur-
nímu domu jsme nákladem 2,7
mil. Kč upravili část zdejší ko-
munikace na obytnou. Současně
s tím proběhla v Božkově v ulici
Ve Višňovce dostavba části
splaškové kanalizace za 1,95 mil.
Kč. Dalších 0,3 mil. Kč nás pak
stálo přepojení stávajících ne-
movitostí v téže ulici od lokální
čistírny odpadních vod na

v předchozím roce nově vybu-
dovanou kanalizaci. V areálu
20. ZŠ v Brojově ulici jsme za 1,25
mil. Kč doplnili v roce 2007 vy-
budované hřiště pro tělesně po-
stižené o parkoviště. Všem jistě
známý Škoda sport park na Ma-
lostranské ulici pak za 0,35 mil.
Kč získal jako jednu z posledních
investic oplocené dětské hřiště.
V areálu Sokola Hradiště bylo
nejen pro potřeby zdejšího letní-
ho kina „Hrákula“ vybudováno
zastřešení hlediště, které nás
stálo 1,5 mil. Kč.

Protože se nám v průběhu
roku podařilo zajistit ještě něja-
ké peníze navíc, mohli jsme pak
v jeho závěru provést další stav-
by, a to přestavbu části Vřesin-

ské ulice (úsek Libušínská –
Sládkova) na obytnou za 3,5 mil.
Kč. Tím jsme dokončili rekon-
strukci zdejších komunikací za-
počatou někdy před pěti lety za-
hrnující oblast od Libušínské
ulice po ulici U Pošty v prostoru
mezi železniční tratí a Sušickou
ulicí. Druhou stavbou, která
oproti těm ostatním ještě nebyla
dokončena, je protipovodňová
úprava levého břehu řeky Úsla-
vy v Koterově pod mostem, která
nás dosud stála 0,95 mil. Kč. Za-
tím byly provedeny hrubé te-
rénní práce, ke konečné úpravě
dojde po doporučení správce po-
vodí až na konci jara poté, co
pomine hrozba jarních záplav.

Pokračování na str. 7

Rekonstrukcí vnitrobloku Částkova - Sudova jsme navázali na rekonstrukci
Částkovy ulice, kterou zajišťovalo město spolu s krajem.

Vedle úpravy komunikace a parkovacích stání zde bylo zrekonstruováno dět-
ské hřiště a obnoveno veřejné osvětlení.

Tento úsek ulice U Stezky jako jediný v obytné zóně Bručná I nebyl řešen jako
obytná ulice.

Rekonstrukce komunikací v Božkově byla završena v poslední částí Vřesinské
ulice.



únor 2009 7

... z pohledu investiční výstavby obvodu
Dokončení ze str. 6

V plánu jsme ještě měli
provedení rekonstrukce
vnitrobloku Slovanská
alej – Ruská, ale protože
některé z výše uvede-
ných staveb nás stály ví-
ce, než jsme očekávali,
byla tato akce přesunuta
do letošního roku. Přesto
nám na dofinacování
staveb v ulici V Kamení a
Vřesinské v závěru roku
chybělo necelých 1,5 mil.
Kč, které budou uhraze-
ny až z rozpočtu na rok
2009.

Tím se dostávám k to-
mu, co nás čeká v letoš-
ním roce. Zatím to není
žádná sláva, na jeho po-
čátku máme na účtě
5,25 mil. Kč (v roce 2008
jsme začínali s 18,5 mil.
Kč).

Jsme však optimisté
a věříme, že v průbě–
hu roku se k nám dosta-
nou další peníze.

Kromě úhrady 1,5
mil. Kč za práce prove-
dené ještě v roce 2008
tedy můžete prozatím
od nás počítat s již zmí-
něným dokončením
protipovodňové úpravy
břehu v Koterově a
v loňském roce nereali-
zovanou rekonstrukcí
vnitrobloku Slovanská
alej – Ruská.

Připravena je samo-
zřejmě řada dalších sta-
veb, ale o nich vás budu
informovat až tehdy,
kdy bude zajištěno je-
jich financování.

Vladimír Černý,
investiční odborV obytné zóně Bručná IIc jsme se dostali na konec ulice V Kamení.

Naproti kulturnímu domu jsme přestavěli část Šeříkové ulice na obytnou.
Nejen pro potřeby oblíbeného letního kina Hrákula v Hradišti jsme provedli za-
střešení části hlediště.

Změny v provozu sběrných dvorů na našem obvodu
Dnem 31. 12. 2008 byl ukončen provoz sběrného dvoru na odpady v Božkovské ulici. K této situaci došlo

v důsledku toho, že majitel pozemku provozovateli sběrného dvora firmě Plzeňský skart a.s . neprodloužil
nájemní smlouvu na další období. V této lokalitě se počítá s výstavbou (zástavbou proluky mezi domy). Od
1. 1. 2009 zůstávají tedy na našem obvodě v provozu nadále sběrné dvory v Lobezské a Koterovské ulici.
Ve sběrném dvoru v Lobezské ulici byla prodloužena od 19. 1. 2009 provozní doba.

Otevírací doba sběrných dvorů na našem obvodě (platná od 19. 1. 2009)

Lokalita Lobezská ulice (přístup od zastávky trolejbusu č.12, Koterovská 522
Den zast. Stadion Lokomotiva) (areál bývalých Vojenských staveb Domen)

Pondělí 9.00 – 17.00 8.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 17.00 8.00 – 16.00
Středa 9.00 – 17.00 8.00 – 18.00
Čtvrtek 9.00 – 17.00 8.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Sobota --------------- 8.00 – 12.00

Ve sběrných dvorech mohou
občané odkládat bezplatně ne-
bezpečné složky komunálního
odpadu. Lze odkládat i jiné
druhy odpadů (např. ve sběr-
ném dvoru Lobezská všechny
odpady kromě autovraků). Od-
ložení těchto odpadů je ale zpo-
platněno, dle ceníku provozo-
vatele příslušného sběrného
dvora. Žádáme občany, aby re-
spektovali provozní dobu těch-
to zařízení a neodkládali ne-
bezpečný ani jiný odpad v je-
jich blízkosti.

Bližší podrobnosti o provozu
sběrných dvorů můžete získat
na odboru ŽP, kancelář č. dveří
217, popřípadě na tel. čísle
378 036 316. Ing. Jan Vajz,

odbor ŽP
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Upozornění pro důchodce
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro

občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany, pořádá pro důchodce Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany, zejména pro občany, kteří se dožívají význam-
ného životního jubilea

”Setkání důchodců”

v Kulturním domě v Šeříkové ulici v Plzni

s hudební produkcí a krátkým kulturním programem.
Od ledna 2009 je novým způsobem prováděno blahopřání jubilantům,

kteří oslaví 70let věku a více a zúčastní se setkání důchodců. U stolku po-
řadatelů si jubilant dohodne skladbu, kterou by chtěl v hudebním bloku
„Hrajeme jubilantům“ zahrát.

”Setkání důchodců” se budou v roce 2009 konat poslední středu
v měsíci: 25. 2., 25. 3., 29. 4., 30. 9., 21. 10., 25. 11.

Pozvánky již nebudou zasílány.

Upozornění pro jubilanty
Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO

Plzeň 2 – Slovany navštěvuje občany s trvalým bydlištěm na území
MO Plzeň 2 – Slovany, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a
více. Při návštěvě je jim předáno blahopřání vedení MO Plzeň 2 – Slo-
vany a dárkový balíček.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů. Na zákla-
dě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilanti vyplnili a pře-
dali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář č. 112, 1. patro,
pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas s provedením blaho-
přání v rodině a předání pozornosti.

Zde odstřihnout

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

…………………………
Podpis

Informace pro rodiče novorozenců
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro ob-

čanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich osobním
údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze
automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní po-
zvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112,
1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat jej poš-
tou na Úřad MO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83,
307 53 Plzeň.Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity
pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

Trvalé bydliště: ..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………

....................................................
Podpis

Slavnostní obřady se v roce 2009 uskuteční: 17. 2., 21. 4., 9. 6., 22. 9. a 10. 11.

Informace odboru sociálního
Pro občany s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň

2 – Slovany organizuje odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň
2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady Rady měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany,

slavnostní obřady u příležitosti zlaté,

diamantové, platinové a briliantové svatby

v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterov-
ská 83, Plzeň.

Blahopřání a dárek k tomuto významnému životnímu jubileu lze
oslavencům předat také na základě jejich přání přímo v rodině. Žá-
dost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání
v rodině) musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO
Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem.

Slavnostní obřady organizačně zajišťuje pí Škubová, kancelář
č. 112, 1. patro, tel. 378 036 279. Při jednání je nutné předložit občanský
průkaz a oddací list.

Dne 24. 1. 2009 oslavila paní Anna Palečková, občanka MO Plzeň 2 - Slovany,
stoleté výročí svého narození. K tomuto významnému životnímu jubileu ji po-
blahopřál druhý místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany, Ing. Oldřich Rozšafný, zá-
stupci Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 - Slovany a Okresní správy sociálního za-
bezpečení Plzeň - město.
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ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, připravil

pro důchodce s trvalým bydlištěm na území MO

Plzeň 2 – Slovany v roce 2009 tyto zájezdy:
1. FRÝDLANTSKÉ
VÉVODSTVÍ DNES

FRÝDLANT – prohlídka hradu
a zámku proslulého kdysi jako
centrum Valdštejnova vévodství,
PĚNČÍN – zahájíme společným
obědem a poté prohlídkový okruh
ve výletním areálu - brusírna
skleněných perlí, kozí farma a
sýrárna. Spolu s výkladem uvi-
díme výběhy chovaných koz, ov-
cí, masných plemen skotu, pra-
sat, králíků. JABLONEC NAD
NISOU – krátká procházka měs-
tem, návštěva Muzea bižuterie a
zastávka u přehrady Mšeno z r.
1909 s unikátním technickým ře-
šením hráze.

Termín: 28. 4. 2009
Odjezd: 6.00 h, návrat do 22.00 h
Cena: 345 Kč včetně vstupů a ex-
kurzí.

2. JIŽNÍ ČECHY
A NAHLÉDNUTÍ
K SOUSEDŮM

VODŇANY – návštěva muzea
(Rybářská tradice ve Vodňanech,
starší historie města, rybníkář-
ství a mlynářství) a galerie (Pa-
mětní síň vodňanského rodáka,
spisovatele F. Heritese, pamětní
síň básníka a spisovatele
J. Zeyera, který žil ve Vodňanech
v letech 1886 – 1899 a sál Mikoláše
Alše. V něm jsou umístěny kres-
by reprezentující Alšovy nákresy
umělecké výzdoby místního dě-
kanského kostela). ŘÍMOV –
poutní místo tvořené Loretán-
skou kaplí, kostelem sv. Ducha a
křížovou cestou. Barokní kaple
vznikla v polovině 17. století, je-
jím vzorem byla slavná italská
Loreta. Prohlídka. FREISTADT -
prohlídka gotického města s té–
měř dokonale zachovaným opev-
něním s věžemi i branami, zám-
kem a mnoha církevními památ-
kami (kostel Katharinen–
münster je jedinou pětilodní bazi-
likou v Rakousku). Návštěva
unikátního Muzea koněspřežky
Kerschbaum – po uvítacím pří-
pitku prohlídka muzea s průvod-
ci v krojovaných kostýmech, vy-
jížďka koněspřežkou, pro dámy
zdarma možnost zkoušení dobo-
vých šatů (období biedermeieru).

Termín: 19. 5. 2009
Odjezd: 6.00 h, návrat do 21.30 h
Cena: 275 Kč + vstup Muzeum
koněspřežky.

3. DO KRAJE
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

JEMNIŠTĚ - zpráva o Jemništi
pochází z roku 1381. V r. 1868 zá-
mek získali Šternberkové, kte-
rým patřil až do r. 1945 a v restitu-
ci v r. 1995 jim byl vrácen. Paní
hraběnka si sama navrhuje inte-
riéry, ze všech koutů expozice na
vás dýchne pohoda a jedinečná
atmosféra. K zámku přiléhá ro-
mantický park. VLAŠIM – ve Vla-
šimi se celkem vystřídalo na dva-
náct různých panských rodů. Je-
jich erby si dnes můžeme pro-
hlédnout ve Vlašimské bráně a
v erbovní síni v zámku. Nejvíce
změnil zámek rod Auerspergů.
V roce 1775 založili pod vlivem
rodícího se romantismu jeden
z prvních přírodně krajinářských
parků v Čechách. Na zámku dnes
sídlí Muzeum Podblanicka (stálé
expozice: zámecké parky, historie
zámku, příroda Podblanicka,
a expozice o vzniku a výrobě pal-
ných zbraní s částí zaměřenou na
místní výrobu zbraní firmou Sel-
lier & Bellot). „Velký Blaník se
spícími rytíři“ je k vidění ve dru-
hém patře severního křídla. Sou-
částí prohlídky je výstava „Město
pod věží aneb Vlašim na dlani“.
Projdeme se též parkem, doplně-
ným řadou romantických stavbi-
ček – tajemný starý hrad, pous-
tevna, čínský pavilón, jednotlivé
vstupní brány… Parkem prochá-
zí naučná stezka, kterou zde v ro-
ce 1995 vytvořil Český svaz
ochránců přírody Vlašim.

Termín: 9. 6. 2009
Odjezd: 6.00 h, návrat do 20.00 h
Cena: 265 Kč

4. KRAJ NA SEVER
OD PLZNĚ
SE PŘEDSTAVUJE

MARIÁNSKÁ TÝNICE - pout-
ní areál v Mariánské Týnici má
mezi skvosty architektury stře-
doevropského baroka významné
postavení. Již krátce po r. 1230 je
zde doložen kostel s uctívanou
sochou Panny Marie. Od roku
1952 je v prostorách proboštství
kláštera, zrušeného Josefem II.,
zřízeno regionální muzeum, kte-
ré postupně začalo uskutečňovat
rekonstrukce objektu. Prohlídka
muzea a celého areálu, v objektu
hodinový koncert manželů Pa-
velkových (jen pro nás na objed-

návku). CHYŠE – zahájení obě-
dem a poté exkurze v pivovaru s
ochutnávkou. Prohlídka novogo-
tického zámku s expozicí o Karlu
Čapkovi, který tu krátce působil
jako vychovatel. VALEČ - ba-
rokní zámek s krásným parkem,
vzácnými dřevinami a plastika-
mi umístěný v nádherné zvlně-
né, romantické krajině, vzácný
kostel Nejsvětější Trojice –
dvouhodinová prohlídka s prů-
vodcem, včetně interiéru kostela
a části zámku.

Termín: 15. 9. 2009
Odjezd: 7.30 h, návrat do 19.00 h
Cena: 240 Kč se vstupy i koncer-
tem

5. JIŽNÍ ČECHY
PRO MILOVNÍKY
ROZMANITOSTI

VRÁŽ u Písku – procházka
centrem klimatických a rehabili-
tačních lázní ze 30. let 20. století.
V lázních Vráž vás nadchne zá-
mecká atmosféra, osobité kouzlo
anglického parku a rozmanitá
nabídka léčebných, relaxačních
i zkrášlujících procedur. PÍSEK –
procházka centrem a poté ná-
vštěva interiérů 2 objektů - Poo-
tavské muzeum v bývalém hradě
a Památník A. Hejduka – nádher-
né secesní vybavení, krátký film,
prohlídka vyhlášeného hřebčin-
ce. PROTIVÍN – exkurze v pivo-
vaře s ochutnávkou, návštěva
nově otevřené ZOO krokodýlů.

Termín: 6. 10. 2009
Odjezd: 7.00 h, návrat do 20.00 h
Cena: 245 Kč

6. KLENOT
NA NĚMECKÉ
ROMANTICKÉ CESTĚ

ROTHENBURG OB DER
TAUBER – pravděpodobně nejlé-
pe dochované středověké opev-
něné město v SRN ročně navštíví
kolem 2,5 milionů návštěvníků.
Téměř celé středověké městečko,
s úzkými uličkami, středověkými
domy s bohatě členěnými štíty,
mnoha kostely a věžemi, se dá
obejít po hradbách se strážními
chodbami z přelomu 13.-14. stole-
tí. Jedinečná atmosféra i díky
4 celoročně otevřeným obchod-
ním domům s vánočním zbožím
přímo v centru starého města. Si-
lueta města vysoko nad údolím
řeky Tauber vynesla městu pře-
zdívku „francký Jeruzalém“. Na-
vštívíme i některé z řady muzeí
(Vánoční muzeum, Muzeum pa-
nenek a hraček, Dům starých
řemesel, Muzeum říšského měs-
ta, vězení z doby 17. století...).

Termín: 12. 12. 2009 (sobota)
Odjezd: 5.00 h, návrat do 23.30 h
Cena: 445 Kč + případné vstupy.

Přihlášky na zájezdy přijímá
od 16. 2. 2009 pí Emilie Škubová,
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor
sociální, 1. patro, kancelář
č. 112, č.t. 37 803 6279.

CK PRIMA VIA, s.r.o. Žlutická 39 Plzeň 323 00, tel 377535886,
fax 377542959, E-mail helena.matejkova@seznam.cz, www.primavia.cz
Nabízí milovníkům poznávacích zájezdů tyto krátkodobé výlety:
14. 3. Praha, koncert kvarteta Čs. filharmonie a výstava Zlato Inků, 21. 3.
Coburg – kolébka dynastie, ze které pocházel manžel anglické královny
Viktorie, 27. 3. Romantické město Steyr a exkurze do BMW, 11. 4. ZÁ-
JEZD PRO ŽENY - Chebsko a Waldsassen, koupání v lázeňském termál-
ním bazénu, 17. 4. Prahou po stopách slavných hudebních tradic včetně
koncertu dětské opery, 20. 4. Kolín (exkurze v automobilce TPCA) a
Kladruby – prohlídka hřebčína a vyjížďka, 25. 4. Sudety – historické
Chebsko, „malý Berlín“ u Hofu, Plavno (město krajek), cihlový most
Göltzschtalbrücke, největší v Evropě, 1. - 2. 5. Za poklady salzburgských
arcibiskupů, 8. 5. muzeum Hradiště, Zelená Hora a Nepomuk, skanzen
Chanovice, 8.-10. 5. Kraj, kde vládne víno a tradice – jižní Morava zcela
nově, 15. 5. Koloveč, Krchlebské koláče, zřícenina hradu Roupov, Přeš-
tice prohlídka chrámu, Nebílovy s malým překvapením pro ženy, 22. 5.
Po stopách koněspřežky – Č. Budějovice, Bujanov, Freistadt a muzeum
Kerschbaum s projížďkou koněspřežkou, 23. 5. Strakonice (dudácká
muzika na hradě), ves Hoštice známá z Troškových filmů Slunce, seno...,
skanzen Hoslovice a město Horažďovice s možností koupání v aquapar-
ku, 30. 5. Zámek Stránov, Benátky n. Jizerou (Muzeum na zámku),
Jabkenice (Památník B. Smetany), Loučeň – labyrintárium – první v Če-
chách a jediné v Evropě. Podrobnosti a další nabídka na
www.primavia.cz. Těšíme se na další setkávání s vámi.
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U Světovaru číslo 3 (Petřín mého mládí)
Pokračování z minulého čísla

Červená suknička
První poválečné září. Holčič-

ky spadající do obvodu Dívčí
obecné školy na Jiráskově ná-
městí, tedy ze Slovan a z Petřína,
se konečně sešly. V obecné škole
na Písečné ulici v Lobzích!

Budova na Jiráskově náměstí
se po vojácích čistila a upravova-
la. Škola Pod Hvězdárnou už zů-
stala nemocnicí. Pro nemoci
ženské a porodnicí.

Lobezská škola na kopečku
vedle kostela, nad parkem Přá-
telství byla stará a typicky ves-
nická. Bez sociálních zařízení,
bez vody. Tu nosil školník v kýb-
li a rozléval do plechových umý-
vadel v jednotlivých třídách.

Suché WC stálo na dvoře. Kde
jsme mohly, vyhýbaly jsme se
použití. Místní chlapci chodili
sice s děvčaty do společných tříd,
ale nám městským fajnovkám se
smáli a s gustem si na nás počí-
hali, když jsme musely do dřevě-
né kabinky přes dvůr. Proto
jsme si ulevovaly cestou do ane-
bo ze školy, v březovém hájíčku
nad Úslavou, pod Vyšehradem,
v případě nutné potřeby i v par-
ku, v houští za sochou Stanka
Vodičky.

Školní obvody se změnily. Ve
čtvrté třídě se nás v Lobzích se-
šlo míň než na Mikulášském
náměstí. A snad každá druhá
měla červenou sukničku z nacis-
tického praporu.

Bezprostředně po válce se
zvedla vlna vlastenectví. Bohu-
žel často i hodně povrchního.

Červené sukničky lemované
národní stuhou s vytkaným kvě-
tinovým vzorem, bílé plátěné
blůzky s obháčkovaným kula-
tým výstřihem na sdrhnutí čer-
venou stužkou, prsa a rukávky
podle možnosti s barevnou lido-
vou výšivkou. Slovácké graná-
tové jablíčko, tulipánek, rozma-
rýn. A přitom Chodsko tehdy ješ-
tě s běžnými nádhernými výšiv-
kami bylo na skok a z plzeňské
výšivkářské tradice se dalo pře-
bohatě načerpat v muzeu!

Žádná akademie, žádná veřej-
ná školní nebo baráčnická slav-
nost se neobešla bez děvčátek
v improvizovaném kroji. V čer-
vených sukničkách a vyšíva-
ných blůzách. Pouze Tonička
Vlnařová měla skutečný plzeň-
ský kroj s nabíraným krajkovým
vejkladkem, s několika spodnič-
kami a vrchní atlasovou sukní,
se škrobenou holubinkou upev-
něnou dvěma černými samet-
kami přes čelo.

Do Lobez jsme samozřejmě
chodily pěšky. A v houfu. Děv-
čátka ze Slovan přišla od Homol-
ky prašnou cestou okolo hřišť
a Světovaru do naší ulice, zaha-
lekala a my Petříňačky jsme se
přidaly.

Nad tratí jsme přešly most
a potom zkratkou skalnatými
stezičkami Vyšehradu na lobez-
skou louku, přes Úslavu a do
kopce okolo pekaře Mory do ško-
ly.

Dalo se také podběhnout spo-
dem, okolo rybníčka, kam se
v zimě chodilo bruslit a kde jsem
propadla do zasněžené díry pro
ryby vysekané v ledu. Tuhle
zkratku jsme však využívaly
pouze v případě, že se u rybníka
nepásly lobezské krávy s nepří-
jemným ochráncem - býkem,
který měl na školáky zvlášť spa-
deno.

Škola mne zajímala. Svižná,
energická mladá paní učitelka
Pospíšilová rotu rozbzíkanou
dlouhými prázdninami brzy
zvládla. Naše vědomosti byly
značně nejednotné, podle toho,
kdo z rodičů měl čas a možnost se
svým ratolestem věnovat.

Pár děvčátek skoro úplně za-
pomnělo číst a psát.

Učebnice žádné. Staré neplati-
ly, nové nebyly. Tenhle stav cha-
rakterizoval vlastně celou školní
docházku naší generace. Od
obecné po výšku. Místo učení
jsme psali. Paní učitelka dikto-
vala text. Jen nadpis a početní
příklady jsme opisovali z tabule.

Navíc se ve čtvrté třídě začalo
s ruštinou. Nás učila stařičká
paní učitelka Pechanová, ze Su-
šické ulice. Myslím, že to byl

kříž. Pro ni i pro nás. Chodila na
rychlokurs ruštiny a zlé jazyky
tvrdily, že je o jednu lekci před
námi! Se školními potřebami
nám tenkrát vytrhl trn z nohy
pan Budil. Vlastnil přízemní
domeček v naší ulici. Hned vedle
Levejch. Pan Budil byl vyslouži-
lý námořník ještě z rakouské
maríny. A praktik.

Na Petříně nebyl papírnický
obchod. Jenom na Slovanech
anebo na Petrohradě. A tak pan
Budil koupil pár balíků základ-
ních sešitů a sešitků, tužky, pe-
ra, gumy, násadky, pastelky, vo-
dovky, výkresové čtvrtky -
a prodával. Hlavně školákům.

Kdo koupil víc, dostal drob-
nost na památku. Redispero,
francouzské pírko, linkovanou
podložku do sešitu. Ve zvláštní
krabici držel kopeček pohlednic
s bílou lodí na azurovém moři.
„Na takové jsem sloužil,“ říká-
val, kdykoliv daroval pohlednici
svým vyvolencům, a drobná
očka mu jen hrála. Druhá školní
potíž spočívala v našem nedosta-
tečném obutí a oblečení.

Hodně děvčat chodilo v teplá-
cích. Petříňačky obyčejně v kal–
hotách přešitých z tatínkových
ajzimpoňských. Ty byly z váleč-
né kopřivové látky, kousaly,
a tak nám maminky pod ně dáva-
ly ohyzdné triko. Z hrubé hnědé
nebo šedé látky s vlasem, z níž
se vyráběly proslulé dámské
bombarďáky.

Trika byla vcelku, s vytaha-
ným bavlněným patentem na
rukávech a nohavicích, jež nám
sahaly sotva k loktům a po kole-
na. Zapínala se vzadu na nitěné
knoflíky a mezi nohama měla
kosočtvercový výstřih. Nenávi-
děla jsem je!

Mám dojem, že v zimě bývalo
nějak víc sněhu. Maminka mi
obětovala meltonky. Kotníkové
botičky z teplé textilie zapínané
vpředu na dvě tři přezky. Jako
na bačkorách. Byly předválečné,
teplounké a zánovní, šetřila je,
chudák, pro mne. Jenže: Byly na
polovysokém podpatku, což ztě-
žovalo chůzi. A hlavně: mamin-
ka měla nohu třicet osmičku. Já

třicet čtyřku - když jsem se vdá-
vala! Což potom v devíti letech!

Nosila jsem ve špičkách mel-
tonek zmačkané noviny. Přesto
se věčně vyzouvaly, a to v nejne-
příhodnější chvíli. Jasné, byly to
botky pro usedlejší dámy, pro
chůzi na chodnících. Já slézala
kozí cestičky na vyšehradské
skále.

Pak se stal zázrak. O Vánocích
jsme s maminkou dostaly bílé
filcové válenky. Na míru. Ma-
minka s černou, já s červenou
obrubou, a koženou podešví. Ta
kůže byla ovšem nekvalitní imi-
tace. Při první oblevě se válenky
skoro rozpadly.

Místo rukavic nosila děvčata
nátepničky. Patentový, zhruba
deseticentimetrový úplet ze
zbytků vlny. Anebo jsme si holé
ruce hřály v štuclíku z králičí
kůže.

Konečně v březnu se naše ško-
la stěhovala na Petrohrad, na Ji-
ráskovo náměstí. Nesla jméno po
tatíčkovi Masarykovi, jehož vý-
ročí jsme uctily slavnostní aka-
demií. Už v novém.

Je až k nevíře, jak něžné čtvr-
táčky žily politikou.

Na jaře se s velkým napětím
očekávaly první svobodné volby.
Nevím přesně, kde se konaly, ale
jasně si pamatuji, jak se tatínek
vrátil rozčilen. Jeden z našich
mladších nájemníků nevložil vo-
lební lístek do obálky za plentou,
ale veřejně. „Nemám se co sty-
dět, volím číslo jedna!“ (=KSČ)
prohlásil hrdě. „Takový hlas je
neplatný. Demokratická volební
komise ho vůbec neměla uznat!“
zlobil se tatínek.

Krátce poté ve třídě zjišťovali
sociální původ žákyň. Blonďatou
Helenku, nejstarší ze tří nebo
čtyř sourozenců, uznali za soci-
álně slabou.

„Co to je, Helo, že jsi sociálně
slabá?“

Helenka hodila hlavou. „Dej
mi pokoj! Ty jsi zas komunistic-
ky tlustá!“

PhDr. Marie Majtánová
– Korandová, Csc.

(pokračování příště)

Přednáška Svazu důchodců: Víte, co je stáří?
Na tuto otázku byla odpovědí

přednáška, kterou pořádal Svaz
důchodců ČR ve spolupráci s Lé-
kařskou fakultou, odbor sociál-
ního lékařství, za podpory Všeo-
becné zdravotní pojišťovny
v rámci Akademie třetího věku.
Na téma „Duševní zdraví gene-

race třetího věku“ hovořil p. doc.
MUDr. J. Beran CSc. Zcela zapl-
něná velká posluchárna LF
v Šafránkově pavilonu vyslechla
pozorně zajímavé poznatky z ob-
lasti duševního zdraví seniorů
doplněné úsměvnými dodatky
z praxe přednášejícího.

Již úvod přednášky, kde pan
docent citoval verše J. W. Go-
etha, vytvořil příjemné prostře-
dí. Úvod jsme zaznamenali a dá-
váme k dobru:

„Stáří je zdvořilý pán.
Jednou přijde a zaťuká.
Nikým však není dovnitř zván.

Venku však zůstat nechce,
zabuší znovu a pak se vecpe.
A teď se zjeví drzý kmán. „

Z toho mohou senioři poznat,
že Akademie třetího věku je pro
ně lehce dostupná.

Svaz důchodců
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Plzeňské služby, a. s. – Blíže ke klientům
Plzeňské služby zaznamenaly během loňského roku rekordní počet zájemců

O více než 50% vzrostl během
jediného roku počet bytů, o které
se starají Plzeňské služby – sprá-
va nemovitostí. Původní počet,
dva a půl tisíce, se zvýšil o 1300
nových zájemců. Čemu vděčí za
takový úspěch?

Důvodů je víc
Na první pohled by se zdálo, že

hlavním motivem pro závažné
rozhodnutí o změně správce by-
tu je správná cenová politika. Pl-
zeňské služby nabízejí možnost
výběru z několika balíčků služeb
při správě nemovitosti – od toho
„luxusního“, čemuž také odpo-
vídá jeho cena 125 Kč za bytovou
jednotku měsíčně, až po nejjed-
nodušší, základní a tudíž i nej-
levnější za 79 Kč. Ale zkušenosti
ukazují, že to zdaleka není důvod
jediný.

Dalším faktorem je spolehli-
vost a rychlost. Co se s Plzeň-
skými službami dohodne, to

prostě platí. A k dispozici je
i NON-STOP havarijní dispe-
čink - bezplatná telefonní linka
800 505 505, kde jsou dispečeři
schopni poskytnout okamžitou
a účinnou pomoc při haváriích
a dalších problémech. Zejména
seniory možná zaujme, že při vo-
lání na tuto linku nenarazí na
bezduchý automat, ale na sku-
tečného živého člověka, schop-
ného komunikovat.

A právě trvalá komunikace
s klienty je další předností Pl-
zeňských služeb:

„Ke změně správce nás vedly
především potíže s komunikací
s předcházejícím správcem. Nao-
pak u Plzeňských služeb to funguje
bezvadně. Ať se děje cokoliv, získá-
váme všechny potřebné informace,
ta společnost s námi prostě “mlu-
ví“, na rozdíl od jejich předchůd-
ců,“, říká například předseda
výboru SVJ Lidická 1438 – 1441
v Plzni Radek Lorenc.

Blíže ke klientům
Plzeňské služby – správa ne-

movitostí, mají pobočky na
Doubravce, ve Skvrňanech, od
začátku roku na Borech a v nej-
bližší budoucnosti mají v plánu
otevřít pobočku na Slovanech
a Lochotíně. Potřeba jejich zří-
zení se ukázala na pravidelných
setkáních s občany přímo v je-
jich čtvrtích.

Na první pohled to možná mů-
že vypadat až trochu komicky,
ale tato setkání probíhají v pře-
dávacích stanicích, známých
spíše jako výměníky, které Pl-
zeňské služby také obhospodařu-
jí.

Jenže úsměv není na místě –
občané, ať už stávající, nebo po-
tenciální klienti, na tato setkání
skutečně chodí a na místě sdělují
svá přání, poznatky i požadavky.
Osobní setkání totiž nelze na-
hradit žádným dopisem, telefo-
nem nebo e-mailem.

Jak na Slovanech ?
Taková setkání proběhnou

postupně i na Slovanech, ukáza-
lo se, že i zde mají lidé o zvýšení
úrovně správy svých bytů zájem.
Jistě, případná změna správce
není jednoduchý proces.

Především se na ní musí
shodnout samotní obyvatelé
domu, ať už se jedná o objekt
družstevní či Společenství
vlastníků jednotek.

Ale i s tím mohou Plzeňské
služby poradit a pomoci. A na
základě zájmu občanů se rozhod-
li otevřít středisko i v oblasti
druhého plzeňského městského
obvodu.

Potřebné informace je ale
možné získat hned – nejlépe na
www.plzenskesluzby.cz nebo te-
lefonicky na 605 886 688, kde lze
dohodnout i osobní jednání.

Stále totiž platí, že Plzeňské
služby se svými klienty „prostě
mluví“.
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Spotřebitelská poradna
Pokud byste měli přímo vy sami
nějaké dotazy týkající se ochrany
spotřebitelů, můžete se zkontaktovat
přímo se Sdružením obrany spotřebi-
telů v Plzni, Majerova 4 nebo se poku-
sit najít odpověď na webových strán-
kách SOS www.spotrebitele.info
či zaslat svůj dotaz na adresu
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, informační
Zpravodaj, Koterovská 83, Plzeň
(email: zabkova@plzen.eu a v před-
mětu uveďte Rady spotřebitelům).
My již zařídíme jeho předání SOS
a v některém z dalších čísel Zpravo-
daje pak jistě najdete svoji odpověď.

Informační centrum
insolvence

SOS – Sdružení obrany spotřebi-
telů, o.s. spouští v těchto dnech na
svých internetových stránkách In-
formační centrum insolvence, a to
na adrese:
www.spotrebitele.info/insolvence.
Jeho smyslem je poskytnout spotře-
bitelům základní informace o tom,
co je to insolvence a jak je možno vy-
užít insolvenční zákon, který začal
platit od počátku roku 2008. Snaží se
spotřebitele upozornit na možná
úskalí, neboť možnosti, které tento

zákon dává, nejsou vhodné pro kaž-
dého.

Vzhledem k tomu, že insol-
vence je věcí vždy nepříjemnou,
snaží se i toto informační cent-
rum spotřebitele především na-
bádat k tomu, aby problémům
s insolvencí spíše předcházeli,
než ji pak složitě řešili.

Základní myšlenkou je po-
skytnout spotřebitelům dostatek
informací. Ovšem je třeba mít na
paměti, že každý případ je jedi-
nečný a je třeba se vždy poradit
s odborníkem, zda je pro kon-
krétního spotřebitele řešení
v rámci insolvenčního zákona
vůbec možné a také vhodné. Ne-
uváženým insolvenčním ná-
vrhem si totiž spotřebitel může
způsobit problémy ještě větší,
než jsou ty, které aktuálně má.
Proto by mělo toto centrum slou-
žit k tomu, aby spotřebitel získal
základní informace a dokázal si
sám předběžně posoudit, zda má
cenu podnikat další kroky smě-
rem k insolvenčnímu řízení.

SOS věří, že toto Informační
centrum insolvence bude pří-
nosným zdrojem informací pro
spotřebitele a že napomůže před-

cházení a řešení pro-
blémů, které mnohdy
vedou k tíživým sociál-
ním situacím.

(Pozn. redakce: insolvence
– platební neschopnost)

Dotaz:
Dobrý den, včera jsem byla

v bankomatu a zjistila jsem, že
na mém účtu je finanční zůstatek
400 Kč. Účet mám u České spoři-
telny. Vrátila jsem se domů
v naději, že se někde musela ur-
čitě stát chyba. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem zjistila, že
19/12/2008 někdo z mého účtu
vybral něco přes 14.000 Kč. Vše
jsem neprodleně nahlásila na in-
formační lince České spořitelny,
zablokovali mi ihned kartu. Ješ-
tě včera jsem se rozhodla dojet
na fungující pobočku do Prahy,
tam jsem kartu na radu operá-
torky odevzdala, kartu přede
mnou zlikvidovali, sepsali jsme
protokol o zneužití karty, rekla-
maci a rovnou jsem si zažádala
o kartu novou. Bohužel mají
momentálně na vyřízení 90 dnů.
Takže jsem momentálně bez pe-
něz. Můžete mi prosím poradit,

co mám dělat? Na koho se obrá-
tit. Chci jen podotknout, že jsem
měla celou dobu kartu u sebe a
v Johanesburgu, odkud byli pe-
níze vybrány, jsem nikdy neby-
la. Prosím o odpověď co nejdříve.

Odpověd:
Pokud bude reklamace tran–

sakce platební kartou zamítnu-
ta, můžete se obrátit na finanč-
ního arbitra www.finarbitr.cz.
Upozorňuji ovšem, že pokud byl
k výběru z bankomatu užit
správný PIN kód (což se jeví
pravděpodobným), nebudete
s velkou pravděpodobností ús–
pěšná, neboť muselo dojít
k vyzrazení PINu, za což odpoví-
dá držitel karty.

SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08

(8 Kč/min.)

Stromy na Slovanech
Protože je období vege-

tačního klidu, probíhá
v rámci údržby zeleně na
městských pozemcích
v některých místech našeho
obvodu kácení dřevin. Pře-
vážně jsou odstraňovány
jednotlivé dřeviny z důvodu
jejich výrazně narušeného
zdravotního stavu nebo
provozní bezpečnosti, v ně-
kterých místech jde však
o kácení většího počtu dře-
vin. Jedná se například
o odstranění části aleje
v ulici U Bachmače, kde
stromy komplikují rekon-
strukci kanalizace. Protože
se jedná vzhledem k druho-
vému složení aleje o dožíva-
jící stromy se sníženou
provozní bezpečností, bylo
na předchozích jednáních
dohodnuto, že stromy bu-
dou před zahájením výko-
pových prací odstraněny.
Po provedené rekonstrukci
kanalizace a vodovodních
řadů bude zahájena rekon-
strukce této části ulice, při
které budou vybudována po
jedné straně ulice parkova-
cí stání, provedeny nové
povrchy chodníků a komu-
nikace a vysazeny nové

okrasné stromy. Z dalších
větších akcí uvádíme plá-
novanou výchovnou pro-
bírku stro– mů v části leso-
parku Homolka. Jedná se
o pěstební zásah, kterým
budou podpořeny druhově,
zdravotně a prostorově
vhodné stromy tím, že bu-
dou odstraněny vrůstavé,
konkurující, poškozené ne-
bo suché stromy. Dřeviny
určené k odstranění byly
počátkem prosince roku
2008 označeny signálním
sprejem. Obě akce zajišťuje
Správa veřejného statku
města Plzně. Rovněž je
v plánu pokračování obmě-
ny stromořadí v ulici Za-
hradní. S výměnou stromů s
prováděným udržovacím
hlavovým řezem bylo zapo-
čato v loňském roce v sou-
vislosti s rekonstrukcí ply-
novodu. V letošním roce by
měly být vyměněny stromy
po jedné straně ulice
v úseku mezi ulicemi Motý-
lí a Javorová. Na základě
odborného posudku budou
z bezpečnostních důvodů
pokáceny vybrané stromy
v ulici Vřesová.

S odstraňováním stromů

úzce souvisí nové výsadby
stromů. V období od října
do konce roku 2008 bylo na
území Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany vysazeno
316 nových stromů. O nové
stromy bude pečovat po do-
bu 3 let firma, která stromy
vysadila. Péče bude spočí-
vat především v zalévání,
dále pak odplevelení, opra-
vách kotvení a případných
úpravách korun.

V této souvislosti upo-
zorňujeme především maji-
tele nebo průvodce psů, že
jejich čtyřnozí miláčkové
mohou způsobit na nově vy-
sazených dřevinách velké
škody. Psí moč je silně agre-
sivní, a proto v místech,
kde je větší koncentrace
psů, může „očůrávání“
stromky zahubit. Také vy-
hrabávání borky u stromků
nebo v záhonech je dalším
projevem psů, který má ne-
příznivý vliv na vysazené
dřeviny. Dejme proto no-
vým stromům šanci tím, že
nebudeme zbytečně kom-
plikovat jejich již dost složi-
tý start do života na novém
stanovišti.

odbor životního prostředí

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
a Státní rostlinolékařská správa

pořádají přednášku na téma

Významné škodlivé organismy
na našich zahrádkách

a ve volně rostoucí zeleni

Cílem přednášky je seznámit odborníky
i veřejnost s následující problematikou:

– základní informace a ochranná opatření
proti některým zvlášť nebezpečným choro–
bám a škůdcům ve vymezeném oboru;
– základní informace o nebezpečných
škodlivých organismech, u nichž hrozí
zavlečení do ČR;
– trendy ve vývoji způsobů ochrany před
škodlivými organismy, legislativní
regulace.

Přednáška se bude konat

od 15.00 hodin dne 18. 3. 2009

v zasedací místnosti Úřadu

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

S výše uvedenou tématikou Vás seznámí
a případné dotazy zodpoví Ing. Jan Fictum
ze Státní rostlinolékařské správy v Plzni.
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Požární bezpečnost
bytových domů

Požáry bytového domovního fon-
du - co do počtu požárů - se řadí na
první místo mezi odvětvími národ-
ního hospodářství. Ve velkých měs-
tech představují až třetinu všech po-
žárů. Způsobují nemalé hmotné
škody a vybírají si svou daň i na lid-
ských životech. Příčiny se stále opa-
kují: nedbalost dospělých, úmyslné
zapálení, hra dětí s ohněm, provozně
technické závady aj.

Velký vliv na šíření požáru má sta-
vební řešení. U panelových bytových
domů hrozí rozšíření požáru přede-
vším instalační šachtou. Další vady
lze najít v nevyhovujících bytových
jádrech s velkým podílem plastů
v konstrukci, v provedení vzducho-
technického potrubí, utěsnění pro-
stupů a spár, v uspořádání a prove-
dení chráněných únikových cest
včetně způsobu odvětrání, u podla-
hových krytin v chráněných úniko-
vých cestách, u požárních uzávěrů
mezi požárními úseky, u požárních
pásů a při dodatečném zateplování
při posouzení možnosti šíření ohně
po fasádě. Nosné a požárně dělicí
konstrukce panelových bytových
domů při požáru neselhaly a po
opravě jsou schopny dále plnit svou
funkci.

Z uvedených skutečností, přede-
vším na základě poznatků získaných
rozborem požárů v bytových do-
mech, lze odvodit, že z pohledu po-
žární bezpečnosti je třeba se při re-
generaci panelových soustav zamě-
řit na:

j zásady řešení požární bezpeč–
nosti

j požární odolnost nosných kon–
strukcí

j požární odolnost požárních
uzávěrů

j šíření ohně instalačními šach–
tami, prostupy a spárami

j šíření ohně po fasádách - požár–
ní pásy

j šíření ohně po fasádách - doda–
tečné zateplení

j lodžie a zasklení lodžií
j nášlapnou vrstvu podlah

v CHÚC
j únikové cesty
j odstupy
j zařízení pro protipožární zásahy

Objekty bez zvýšeného požární-
ho nebezpečí, tedy standardní by-

tový objekt, nemusí vést dokumen-
taci, jako jsou požárně poplachové
směrnice.

Právní a technické předpisy po-
žární bezpečnosti:

Zákony:
č. 133/1985 Sb., o požární ochra–
ně, v platném znění
Nařízení vlády České republiky:
č. 72/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně
Vyhlášky:
č. 246/2001 Sb., o stanovení pod–
mínek požární bezpečnosti a vý–
konu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci);
č. 323/2001 Sb., kterou se prová–
dějí některá ustanovení zákona
o požární ochraně
Normy:
ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN
73 0810, ČSN 73 0834, ČSN
73 0873, ČSN 73 6660

Pravidelné prohlídky
a zkoušky výtahů

Provádění prohlídek a zkoušek vý-
tahů v provozu upravují ČSN 27 4002
a ČSN 27 4007.

ČSN 27 4002 stanoví v požadav-
cích na majitele / provozovatele
udržovat výtah v podmínkách bez-
pečného provozu prostřednictvím
servisní firmy vykonávající servis vý-
tahu včetně provádění předepsa-
ných prohlídek a zkoušek.

ČSN 27 4007 pojednává o druzích
zkoušek, termínech jejich provádění
a rozsahu.

V uvedených technických nor-
mách jsou definovány následující
prohlídky a zkoušky:

j provozní prohlídka
j odborná prohlídka
j zkouška po podstatných změ-

nách
j zkouška po opravě
j odborná zkouška
j inspekční prohlídka

Provozní prohlídka - prohlídka
stavu viditelných částí a ověření
správné funkce výtahu za účelem
pravidelného prověřování bezpeč-
nosti a provozní způsobilosti výtahu.
Provozní prohlídky se provádějí
u výtahů určených k dopravě osob
nebo osob a nákladů jednou za dva
týdny, pokud není v návodu k použi-
tí stanoveno jinak. U malých ná-

kladních výtahů se provozní pro-
hlídky provádějí jednou za čtyři týd-
ny. Provozní prohlídky provádí do-
zorce výtahu.

Odborná prohlídka - prohlídka
výtahu a funkční vyzkoušení bez-
pečnostních prvků, komponent a
ostatních zařízení výtahu za účelem
posouzení celkového stavu výtahu,
včetně kontroly vedení provozní do-
kumentace a způsobilosti řidiče vý-
tahu. U výtahů určených k dopravě
osob a osob a nákladů se odborné
prohlídky provádějí ve lhůtách (in-
tervalech) uvedených v horní tabul-
ce.

U výtahů určených pouze k dopra-
vě nákladů a malých nákladních vý-
tahů se odborné prohlídky provádějí
jednou za 6 měsíců.

Zkouška po podstatných změ-
nách - jedná se o zkoušku, kterou se
ověřuje bezpečnost a funkce výtahu
po provedených změnách. Zkoušku
provádí v závislosti na tom, v jakém
rozsahu byly podstatné změny pro-
vedeny, servisní firma, která změny
provedla, nebo inspekční orgán.

Zkouška po opravě - cílem zkouš-
ky je ověřit funkci opravené nebo při
opravě vyměněné části. Zkoušku

provádí pracovník servisní firmy, kte-
rá opravu provedla.

Odborná zkouška - Odborné
zkoušky výtahů v provozu se provádě-
jí ve lhůtách uvedených v závislosti
na druhu výtahu v tabulce 2. Lhůta
pro první odbornou zkoušku se odvo-
zuje od data uvedení výtahu do pro-
vozu nebo od data poslední odborné
zkoušky.

Odborné zkoušky provádí zkušeb-
ní technik servisní firmy, který na
podkladě vyhodnocení výsledku od-
borné zkoušky stanoví závěr o způso-
bilosti výtahu k dalšímu provozu.
V protokolu současně vyznačí termín
konání příští odborné zkoušky a in-
spekční prohlídky.

Nedílnou součástí odborných
zkoušek výtahů, určených k dopravě
osob nebo k dopravě osob a nákladů,
je identifikace provozních rizik. Zjiš-
těná nebezpečí/nebezpečné situace,
resp. z nich vyplývající provozní rizi-
ka se zaznamenávají do přílohy
protokolu z odborné zkoušky.
U výtahů určených pouze k dopra-
vě nákladů se při posouzení pro-
vozních rizik postupuje přiměřeně
k technickému provedení výtahu.

Pokračování na str. 14

Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, také v letošním roce pro Vás budeme připravovat pravidelnou Poradnu správce. Vždy se snažíme vybírat taková

témata, která jsou zajímavá a pro obyvatele bytových domů vždy něčím přínosná. Dnešní poradna je věnována bezpečnosti v domě,
a to jak z hlediska požárního, tak například bezpečnosti provozu výtahů. Děkujeme za Vaše náměty a připomínky. Dotazy nejen
k dnešnímu tématu, ale i do příští Poradny můžete posílat na naši adresu: Plzeňský servis, s. r. o., Částkova 45, 326 00 Plzeň nebo
e–mailem na adresu: poradnaspravce@plzenskyservis.cz . Svůj dotaz označte heslem „Poradna bytového správce“. Samozřejmě se na
nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Klientském centru Částkova 45. Světlana Timková, facility manager

Druh výtahu Lhůty provádění
odborných prohlídek v měsících

Kategorie I. Kategorie II.
Výtahy uvedené Výtahy uvedené
do provozu po do provozu před
31. 12. 1992 1. 1. 1993

Výtahy určené k dopravě osob nebo
osob a nákladů v budovách s převa– 3 2
žujícím volným přístupem veřejnosti

Výtahy určené k dopravě osob nebo
osob a nákladů v budovách pou– 4 3
žívaných převážně uživateli budovy
s omezeným přístupem veřejnosti

Tabulka 1 - Lhůty provádění odborných prohlídek
Pozn.: Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna
rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy A ČSN 27 4007,
platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I.

Druh výtahu Lhůty (roky)

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů malé 6
nákladní výtahy

Tabulka 2 - Lhůty odborných zkoušek
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Inspekční prohlídka - Výtahy ur-

čené k dopravě osob nebo osob a ná-
kladů se podrobují inspekčním pro-
hlídkám prováděným v dále uvede-
ných termínech a lhůtách.

První inspekční prohlídka se pro-
vede: a) u výtahů uvedených do pro-
vozu před účinností ČSN EN 81-1,
2:1993 tři roky od data poslední od-
borné zkoušky, nejpozději do konce
března 2006,

b) u výtahů uvedených do provo-
zu před účinností ČSN EN 81-1,
2:1999 šest let od data poslední od-
borné zkoušky, nejpozději do konce
března 2009,

c) u výtahů uvedených do provo-
zu po účinností ČSN EN 81-1, 2:1999
devět let od data poslední odborné
zkoušky.

Opakované inspekční prohlídky

se provádějí každých 6 let. U výtahů
určených pouze k dopravě nákladů
a u malých nákladních výtahů se
termíny a lhůty inspekčních prohlí-
dek nestanoví. Inspekční prohlídky
provádí inspekční orgán typu A pod-
le ČSN EN 45004. Předmětem in-
spekčních prohlídek je posouzení
provozních rizik. Úroveň zjištěných
provozních rizik výtahu uvede in-
spekční orgán ve zprávě, ve které
současně navrhne opatření k jejich
odstranění. Tuto zprávu předá in-
spekční orgán objednateli provedení
inspekční prohlídky k provedení ná-
pravných opatření.

Pozn.: Na vyžádání majitele /
provozovatele nebo po dohodě
se servisní firmou může být in-
spekční prohlídka provedena sou-
běžně s odbornou zkouškou.

Z Římskokatolické farnosti Plzeň Slovany
(u kostela na Jiráskově náměstí)

Během adventu a letošních
Vánoc se v kostele vystřídalo
hodně mladých hudebníků. Ko-
nala se pravidelná akademie
Církevního gymnázia, koncert
respiračních tříd ZŠ při fakultní
nemocnici Brojova ulice, kon-
cert sboru Lentilek a Plus z 1. zá-
kladní školy.

Také sbor při kostelu Panny
Marie Růžencové, letos provedl
dvě zpívané mše Horák: „Missa
Pastoralis“ a známou vánoční
mši Jana Jakuba Ryby: „Hej mi-
stře“.

Kromě toho byl ukončen krát-

ký cyklus přednášek hledání
smyslu života, proběhly diskus-
ní odpoledne „o odpuštění“ a
„manželství nebo fakticky exis-
tující soužití?“.

Při oslavě Nového roku se
v kostele Panny Marie konala
mše o půlnoci. Předtím bylo
modlitební setkání, při něm
jsme pro Plzeň Slovany vybrali
patrona roku sv. Januaria a citát
z Žalmu 67, 2. verš: „Kéž je nám
Bůh milostiv a dá nám požehná-
ní“.

Na jaře připravujeme nový
cyklus přednášek: vždy 1. čtvr-

tek v měsíci: Obecné uvedení do
Písma svatého a vždy 2. čtvrtek
v měsíci: Kristus v tajemstvích
svého života. Přednášet bude
P. Mgr. Tomáš Pospíšil OP.

26. 2. 2009 (čtvrtek) v 19.15 ho-
din se koná přednáška s názvem
„Nedostali jste přece ducha ot-
roctví, abyste znova žili ve stra-
chu...“ – o důstojnosti člověka
a smyslu lidského života v bib-
lických Listech apoštola Pavla.
Přednášet bude – P. Ing. ThLic.
Reginald Větrovec Th.D. Také
další diskusní odpoledne – Čaj
o třetí bude věnován Teologii tě-

la – o lidské lásce podle Božího
plánu. Konat se bude 1. února
v 15 hodin.

Ve farnosti probíhají i pravi-
delná setkání nad Biblí vždy
v pondělí 19,15 otevřená pro kaž-
dého a setkání dospělých, pří-
prava na vlastní křest v úterý
odpoledne. Připravuje se 10 do-
spělých na přijetí křtu během le-
tošních Velikonoc.

Zveme Vás také na společen-
ský večer 7. 2. 2009 (sobota) 20.00
hodin v sále Vodárny Plzeň, Ma-
lostranská ulice.

RND. Jan Rajlich OP

Meteláček úspěšně reprezentoval v Německu
V této moderní době je pří-

jemné zjistit, že evropské země
nejsou spojeny jen v hospodář-
ských, finančních a průmyslo-
vých oblastech. Porozumění a
soulad mezi nimi můžeme nalézt
i na poli hudebním.

Jedním z důkazů je vystoupe-
ní folklorního souboru Metelá-
ček ze Základní umělecké školy
v Plzni, Chválenické ul. na
16. Evropském festivalu lido-
vých muzik v německém Stutt-
gartu.

Za účasti souborů z Německa,
Polska, Dánska a Běloruska mě-
la česká lidová muzika obrovský
úspěch a Meteláček si získal ob-

div a přízeň publika.
Každý soubor se představil

pásmem písní a česká muzika
sklidila velký potlesk za sólo pro
fanfrnoch a píseň „ Žádnyj neví
co sou Domažlice“.

Poslední den festivalu se
uskutečnil slavnostní společný
koncert všech účastníků festiva-
lu. Hymnou EU a skladbou „
Kein schöner Land in dieser
Zeit, kterou si, ruku v ruce, za-
zpívalo celé obecenstvo, bylo
nádherně zakončeno toto mezi-
národní setkání mladých hu-
debníků.

Adéla Křemenáková
členka souboru Meteláček
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Projekt Renaissance... – můžeme pomoci i Vám
Projekt Renaissance je zamě-

řen na pomoc dětem a mládeže
s trvale nepříznivým zdravot-
ním stavem, na pomoc dlouho-
době nemocným, seniorům a pl-
ně či částečně invalidním spolu-
občanům.

Dovolujeme si Vám
v rámci Projektu RE-
NAISSANCE nabídnout
možnost zapojit se do
Projektu zasláním dopi-
su, na základě kterého
budeme pro vás, jakožto
žadatele, shánět sponzo-
ry, díky kterým případně
získáte jeden z lékař-
ských magnetoterapeu-
tických kompletů značky
RENAISSANCE© do
domácí péče. Z Vaší
strany je tedy potřeba je-
diný krok. Udělat si tro-
chu času a popsat svoje
tělesné postižení, pří-
padně i životní situaci a
další okolnosti, souvise-
jící s Vaším tělesným
omezením.

Cílem projektu RE-
NAISSANCE je sponzor-
ské zajištění lékařských
magnetoterapeutických
kompletů značky
RENAISSANCE© do
domácí péče zdarma pro
osoby s trvale nepřízni-
vým zdravotním stavem.

Patříte–li tedy do ně-
jaké z těchto skupin a
máte–li aktivní zájem
svůj zdravotní stav
v rámci možností zlepšit
a zvýšit tak i kvalitu své-
ho života, napište nám
a třeba zrovna Vaše žá-
dost bude mít pozitivní
zpětnou vazbu v podobě
možnosti zdarma využí-
vat přístroje a léčebné
metody, která objektivně
zlepšila zdravotní stav
mnoha lidí a přispěla
k jejich šťastnějšímu ži-
votu, ve kterém je nyní
o něco méně bolesti a ví-
ce pohybu.

Díky projektu RE-
NAISSANCE získalo již
téměř 90 nejrůznějších
nemocnic, ústavů, dět-
ských stacionářů a dal-
ších obdobných institucí
po celé ČR více než 100
lékařských magnetote-
rapeutických kompletů.

Rozhodli jsme se naši
pomoc rozšířit i na sek-
tor dlouhodobě nemoc-
ných jednotlivců a rodin,
které se o nemocné stara-
jí.

Dopisy se žádostmi

o získání magnetoterapetického
lékařského kompletu značky
Renaissance© zasílejte na adre-
su nebo e–mail uvedené níže.

Žádost musí obsahovat:
Jméno a příjmení žadatele,

věk, adresu, telefon a souhlas
s uvedením žádosti na interne-
tových stránkách Projektu Re-
naissance.

V případě jakýchkoliv dotazů
nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o Projektu
RENAISSANCE najdete na in-
ternetových stránkách

www.projekt–renaissance.cz
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Obec Baráčníků

Naposledy jsem se s vámi lou-
čila trochu rozpačitě v situaci,
kdy jsme zůstali bez střechy nad
hlavou a nevěděli jsme, kam se
vrtneme. A v tu chvíli nám vyšel
vstříc pan starosta Aschenbren-
ner a my našli nové útočiště
v kulturním zařízení v Šeříkové
ulici. Od března nás tedy čekají
nové prostory a my se možná
symbolicky po delším putování
vracíme oklikou pod ochranná
křídla městského obvodu, kam
patříme. A musím říct, že z toho
máme dobrý pocit. Je to, jako
bychom se vraceli domů a do „Še-
říkovky“ se těšíme. Zase máme
naději na další působení, klid
v duši i v srdci.

Vyprávění o božkovských ba-
ráčnících se v tuto chvíli možná
symbolicky završuje. Naši histo-
rii jsem vám převyprávěla podle
naší kroniky, podle vyprávění
pamětníků i podle svého nejlep-
šího svědomí. A než se odmlčím,
ráda bych vám přiblížila nejdůle-
žitější symbol baráčníků - rych-
tářské právo.

Rychtářské právo je odznak
moci každého rychtáře a byl pře-
vzat z dřívějších dob, od skuteč-
ných rychtářů obcí. Ti byli v kaž-
dé vsi i městě a byli vlastně před-
stavitelem obce před vrchností.
V podstatě na místě dnešních
starostů. Rychtářské právo, které
měl každý z nich v držení, bývalo
zpravidla zhotoveno z býčího
ocasu a zakončeno v hlavě žílami,
které byly někdy svinuty v oz-
dobnou kouli. Dnešní rychtářská
práva bývají častěji dřevěná (viz
foto). I ty mají svou historickou
hodnotu. Kožených práv se do-
chovalo jen málo a o to jsou vzác-
nější. Rychtáři si dodnes svého
práva cení nad jiné symboly,
i když už nemají takové pravo-
moci, které jim dříve náležely.
Právo bylo výrazem kromě jiné-
ho také policejní moci, což zna-
menalo, že rychtář mohl soudit
drobnější přestupky sám bez sly-

šení nebo souhlasu ostatních
konšelů. Naštěstí neznám rych-
táře, kterému by takováto pra-
vomoc chyběla.

Právu se dávala a vzdávala ve-
liká úcta a potupení práva ja-
kýmkoliv způsobem bylo přísně
trestáno. Znamenalo totiž neúctu
k celé obci.

Právo rychtářské u nás baráč-
níků je také symbolem a odzna-
kem určité moci, ovšem jen v pů-
sobnosti baráčnické obce. Tato
moc i nyní spočívá v rukou rych-
táře - v našem případě tedy rych-

tářky. A stejně, jako předkové,
chováme rychtářské právo
v úctě. Rychtář ho smí ve výji-
mečných případech svěřit jiné
osobě - nejčastěji svému zástupci -
a i toto předání provází drobný
obřad. Jakmile rychtář vysloví
„předávám rychtářské právo“
a přebírající „přijímám rychtář-
ské právo“, moc nad obcí je svě-
řena druhé osobě. Na rychtářské
právo skládají slib všichni noví
členové a každé volební období
také celé konšelstvo. Volební ob-
dobí je u nás dvouleté. Kromě
rychtářského práva je velmi cen-
ným i vyšívaný prapor, který je
k vidění jen při zvláštních příle-
žitostech.

A po tomto krátkém seznámení
s naším atributem se s vámi, kdo
jste si našli chvilku a přečetli tyto
řádky, loučím. Pokud někoho
z vás zaujaly, rádi se s vámi se-
tkáme na našem první soused-
ském sezení v Šeříkovce, které
bude 14. 3. 2009 od 14 hod. Přiví-
táme vás staročeskou poctou
chlebem a solí, otevřeným srd-
cem a přátelským slovem. Přijde-
te mezi lidi, kteří jsou rádi spolu
a vítají nějaké to vybočení ze ste-
rotypu. Majka Šolcová

rychtářka Obce baráčníků
Plzeň - BožkovRychtářské právo.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka probíhala pod záštitou Městské charity Plzeň se
zaměřením použít finanční prostředky na komplexní péči o staré
a postižené lidi, na aktivity jednotlivých farností pro sociálně slabé
děti a mládež, dále na jednorázovou výpomoc pro lidi z ulice i pro Do-
mov sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Každá korunka potěšila. Kolední-
ci se snažili vybírat, kde se dalo. Zaklepali na dveře, někde otevřeli svá
srdce i dlaně, někde zůstaly dveře zavřené. Děkujeme všem, kteří po-
mohli dobré věci. Ludmila Ševčíková, foto Jan Machačný

Poděkování

Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Plzni děkuje Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 2 – Slovany za poskytnutí prostor v přízemí budovy
ÚMO 2 pro uspořádání zdravotní akce. VII. ročník výstavy „Den zdra-
ví nejen pro diabetiky“ uspořádala naše organizace v sobotu 29. lis-
topadu 2008 a zúčastnilo se jí na 400 účastníků. Největší zájem byl
o měření. Cholesterol si nechalo změřit 120 návštěvníků, glykemii
(hladinu cukru v krvi) 162, krevní tlak 118, tělesný tuk 101 a mnoho
z nich využilo individuální zdravotní poradny. Lékař a sestry vysvět-
lovali, jak reagovat na zjištěné hodnoty a také jak změnit svůj životní
styl. Návštěvníci si dále prohlédli nebo zakoupili potravinové doplňky,
zdravotnické pomůcky a nebylo zapomenuto ani na odbornou litera-
turu. VII. ročník „Dne zdraví nejen pro diabetiky“ byl úspěšný a po-
sloužil lidem, kteří chtěli udělat něco pozitivního pro svoje zdraví.
Olga Beránková, jednatelka ÚO SD ČR v Plzni
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Imatrikulace Metropolitní univerzity Praha
v budově Magistrátu hlavního města Prahy

Slavnostní imatrikulace stu-
dentů prvních ročníků univer-
zitního střediska Plzeň - Metro-
politní univerzita Praha proběh-
ly již tradičně ve Velké zasedací
síni Magistrátu hl. m. Prahy, a to
v pátek 3. října za přítomnosti
1. místostarosty Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň – Slovany
Bohuslava Dudy a dalších hostí.

Metropolitní univerzita Pra-
ha, jedna z největších soukro-
mých vysokých škol v České re-
publice, se v posledních letech
dostala do povědomí široké ve-
řejnosti nejen jako kvalitní vzdě-
lávací instituce, ale také jako
škola otevřená studentům se
zdravotním postižením, kterým
poskytuje zcela bezplatné vzdě-
lání. Velká péče je věnována
nejen kompletní bezbariérovosti
všech výukových prostor, ale i
individuální péči o tyto mladé li-
di, kteří se tak mohou zcela sa-

mozřejmě zapojovat do všech
běžných studentských aktivit.

Metropolitní univerzita Pra-
ha, o.p.s. nabízí svým studentům
celou řadu bakalářských a
magisterských oborů v prezenč-
ní a kombinované formě studia,
ale i doktorské studium v čes-
kém i anglickém jazyce. Nově
získala akreditaci na zkoušky
rigorózní. Kromě vzdělávacích
aktivit pořádá pravidelně i
mnohé vědecké konference se
zahraniční účastí, přínosné ak-
tuální tematikou. Již druhým
rokem realizuje výuku v kombi-
nované formě studia, vhodnou
pro zaměstnané uchazeče taktéž
v Plzni. Univerzitní středisko Pl-
zeň sídlí v areálu VOŠ a SPŠE na
Slovanech, kde nabízí možnost
studia ve třech oborech. Bližší
informace naleznete na
www.mup.cz.

Na snímku zleva 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Bohuslav Duda, prorek-
tor pro pedagogické záležitosti PhDr. Jan Bureš, Ph.D., ředitelka o.p.s. a kves-
torka Mgr. Anna Benešová, nahoře rektor prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

Dotace splnily svůj účel
V roce 2008 byla usnesením

Rady městského obvodu Plzeň 2 -
Slovany poskytnuta Sportovní-
mu gymnáziu, Plzeň, Táborská 28
finanční dotace ve výši 15 000 Kč-
na nákup nových sportovních
pomůcek. Škola za ni zakoupila
hokejky na florbal. Díky této fi-
nanční dotaci jsme mohli rozšířit
sportovní aktivity školy.

Na činnost ekologického
kroužku a na další aktivity spo-
jené s ekologickou výchovou byla
pro sportovní gymnázium schvá-
lena dotace ve výši 16 000 Kč. Fi-
nanční prostředky z grantu ko-

mise životního prostředí RMO
Plzeň 2 - Slovany byly v druhém
pololetí roku 2008 plně využity na
činnost ekologického kroužku,
který úspěšně pracuje na spor-
tovním gymnáziu již třetím
rokem.

Při různých aktivitách jsou žá-
ci motivováni k péči o životní
prostředí a k osvojování si pocitu
odpovědnosti v otázce úspory
energií a třídění odpadu. V tomto
směru bychom chtěli pokračovat
i v letech následujících.

Mgr. Milena Majerová
ředitelka školy

Pěvecký sbor Lvíčata

Již 3. rok zpívá dětský pěvecký sboreček „ Lvíčata“ ze 17. mateřské
školy, pod vedením p. učitelek L. Krajovanové a L. Dybové pro radost
svou i druhých. Odměnou mu byla i účast na pěvecké soutěži MŠ
ve 34. základní škole v Plzni – Lochotíně, kde si vyzpíval Zlatý diplo-
mek za pásmo v soutěži, intonaci, klavírní doprovod i dramaturgii.
Své dovednosti a radost ze zpívání předvedl i ve Velké Synagoze 9. 12.
2008 na vánočním koncertu mateřských a základních škol pro širo-
kou veřejnost. Pro radost též děti zpívaly a tancovaly pro seniory
a postižené v Městské charitě Plzeň – Slovany, kde jsou vždy mile při-
vítány. S přáním krásných Vánoc a pěkného nového roku předaly je-
jím obyvatelům drobné dárečky a srdečně se rozloučily. Je hezké pře-
dávat radost i druhým a vést tím děti k pracovitosti a úctě ke stáří.
Přejme sborečku „ Lvíčata“ ještě hodně krásných společných chvil
a úspěchů. Mgr. Dana Valdmanová, řed. 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň.
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Studenti Církevního gymnázia v Plzni a mezinárodní
projekty aneb Zkušenosti k nezaplacení

V minulém čísle Zpravodaje
jsme Vám, milí čtenáři, nabídli
několik pohledů na Církevní
gymnázium v Plzni. V rámci na-
šich informací jste se dozvěděli,
že od primy se všichni učí anglic-
ky a německy, nebo francouzsky.
V kvartě začínají žáci s latinou
a septimánům nabízíme studium
italštiny. Ani zájemci o ruštinu
nepřijdou zkrátka, mohou si ji
zvolit jako nepovinný předmět.
Účast zahraničních lektorů na
výuce je samozřejmostí. Sebelep-
ší rodilý mluvčí ale nenahradí
studentovi pobyt v cizojazyčném
prostředí. Škola proto navázala
řadu zajímavých mezinárodních
kontaktů.

Jednou z mnoha možností, jak
se dostat do zahraničí, je pro naše
žáky účast na společném projektu
s College Ronsard ve francouz-
ském městě Limoges. Spolupráce
mezi oběma školami začala krát-
ce po roce 2000. Projekt se původ-
ně týkal pouze ekologie. Naši žáci
se zabývali např. tématem biodi-
verzity, v rámci výuky biologie
popisovali faunu a flóru obce Zá-
bělá.

Postupně se studenti začali vě-
novat nejen ekologii životního
prostředí, ale i ekologii mezilid-
ských vztahů. Novým tématem
projektu se stala integrace ná-
rodnostních menšin do většinové
společnosti. V našem prostředí se
žáci zaměřili na vietnamskou a
romskou menšinu. Připravili ve
francouzštině dotazník pro svoji
vietnamskou spolužačku, sesta-
vili krátký česko-francouzsko-
vietnamský slovníček nejběžněj-
ších výrazů. Věnovali se rom-

ským tradicím i složité otázce
romské kriminality. Výsledky
svých pozorování a studií si žáci
vzájemně sdělovali během řady
oblíbených výměnných pobytů.

Poslední z nich se uskutečnil
20. 11. – 26. 11. 2008. V doprovodu
p. ředitele a tří pedagogů se ho
zúčastnilo 43 žáků, především
terciánů, kvartánů, ale i starších.

Zajímají-li Vás podrobnější in-
formace o průběhu tohoto poby-
tu, přečtěte si vzpomínku účast-
níků z tercie a kvarty.

„Tak co, jaký to bylo?“ „No
skvělý! Báječná rodina. Starost-
livá maminka, táta samej vtípek
a Melanie je fakt fajn holka. A vi-
děli jsme spoustu věcí. Opravdu
bezva zážitek. Ale náročnej.“

Všechno to začalo odjezdem
20. listopadu v pět hodin odpo-
ledne. Do Limoges jsme dorazili
po téměř probdělé noci v 11 hodin
dopoledne. Přesně podle plánu.

V průběhu asi pětichodového
oběda se rychle seznámil každý
s každým. Po odpolední prohlídce
části města přišla nejnapínavější
chvíle – rozdělení do rodin.

V pátek jsme se vypravili do
francouzského centra třídění a
recyklace odpadů. Bylo zajímavé
srovnat český a francouzský způ-
sob recyklace. Ten den jsme se
však nezabývali jen odpadem.
Mnoho informací, hlavně o mete-
oritech, jsme se dozvěděli na ná-
vštěvě interaktivní výstavy Svá-
tek vědy. Odpoledne jsme zůstali
ve škole a s Francouzi jsme pra-
covali na výrobě modelu země-
koule ze všelijakých pet lahví,
krabic a kelímků. A večer přišla
zábava v podobě jazzového kon-
certu.

Sobotní program začal nemilo-
srdně odjezdem už v 6:45. Neměli
jsme však jinou možnost. Odjíž-
děli jsme totiž až na pobřeží At-

lantiku. Prohlédli jsme si město
La Rochelle i obchodní a rybář-
ský přístav Fouras. Atlantik nám
ukázal svoji drsnou tvář. Moře
mělo barvu kávy s přemírou
mléka, bylo větrno, šedavo. Něko-
lik mušlí na památku si ale na
pláži nasbíral každý. K obědu by-
ly ústřice.

Neděli jsme strávili v rodi-
nách. Program byl tedy individu-
ální, většinou sportovní.

Pondělní dopoledne dostalo
vážný ráz. Navštívili jsme totiž
Oradour sur Glanes – francouz-
ské Lidice. Odpoledne se nám
Francouzi pochlubili moderním
gymnáziem Gay-Lussac. Den
končil oficiálním přijetím celé
naší skupiny na radnici města
Limoges.

V tomto nabitém programu se
poslední den pobytu přihnal veli-
ce rychle. Všichni jsme usedli do
školních lavic, abychom se zú-
častnili vyučování. Rozdíl ve
způsobu výuky není výrazný. Jen
přestávky tu mají delší – a tedy
i celé vyučování – a studenti jsou
asi aktivnější než my v Čechách.
Součástí úterního programu se
stala také prezentace našeho spo-
lečného projektu. Postarali se
o ni naši kvartáni a svým vystou-
pením si získali respekt.

K výletu patří i suvenýry, tak-
že jsme ještě rychle běželi na po-
slední malé nákupy, aby doma
nezůstal nikdo zklamán. A potom
už jen úsměvy, loučení, objetí
a obličeje rozpláclé na skle auto-
busu. A v květnu u nás v Plzni na
shledanou.

Mgr. Marie Zemenová
a Mgr. Olga Buvalová

Jak jsme stolovali na Jemništi

Dne 19. listopadu 2008 se sku-
pina dětí z druhého stupně naší
ZŠ s p. uč. Vlčkovou a Balcaro-

vou vypravila
na zámek
Jemniště. Ce-
lou cestu v au-
tobusu jsme
se těšili nejen
na prohlídku
zámku, ale ta-
ké na před-
nášku o stol-
ničení a stolo-
vání a hlavně
na slibovaný
oběd ze zá-
mecké ku-
chyně rodiny
Šternberků.

Program nás nezklamal. Pro-
hlídka zámku byla pestrá. Se-
známili jsme se především s ba-

rokními malířskými díly V. V.
Rainera. Obdivovali jsme i so-
chařskou barokní výzdobu zám-
ku. Vyvrcholením prohlídky by-
la návštěva barokní zámecké
kaple. Děti se však zajímaly pře-
devším o detaily ze života šlech-
ty v době baroka. Překvapila je
např. vyhřívaná sedací vana pa-
ní Šternberkové.

Největším překvapením byl
způsob uvítání dvěma mladými
odborníky cateringové firmy.
Ještě před vstupem do jídelny se
děti naučily správně se přivítat
s hostitelem a představit se mu.
Pro většinu z nich bylo velkým
problémem podívat se partnero-
vi zpříma do očí.

Po důkladném výkladu o stol-

ničení nad slavnostně prostře-
nou tabulí byly děti schopny sa-
mostatně řešit řadu úkolů spoje-
ných se stolováním. Prostředí
zámku působilo téměř dokonale.
Děti stolovaly jako mladí šlech-
tici.

Oběd všem velice chutnal. Po
jídle se děti ještě proběhly po
zámecké zahradě, kde pozorova-
ly stádečko lam a vzácné pa-
poušky v zámecké voliéře.

Cestou domů si děti formou
soutěží a hádanek, které připra-
vila paní průvodkyně Helena
Matějková z CK Prima Via,
všechny své nové poznatky zo-
pakovaly.

Mgr. Marie Vlčková
a Mgr. Markéta Balcarová
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Turnaj pro desetileté žáčky

Turnaj pro desetileté žáčky uspořádal dne 21. 12. 2008 v Městské hale na Slovanech fotbalový klub SK
Plzeň 1894. Nejlépe se dařilo žáčkům 1. FK Příbram, druhý skončil Baník Sokolov a třetí místo patřilo
družstvu pořádajícího oddílu. Boj o prvenství byl velmi těsný, týmy Příbrami i Sokolova dosáhly stejné-
ho počtu bodů. Remízou 1:1 skončil i vzájemný zápas obou mužstev a tak o prvenství mladých Středo-
čechů rozhodlo nakonec lepší skóre. Domácí fotbalisté si kromě třetího místa odnesli ještě jedno indivi-
duální ocenění, Lukáš Němec z SK Plzeň 1894 byl vyhodnocen nejlepším brankářem turnaje. I díky sta-
rostovi MO Plzeň 2 – Slovany Ing. L. Aschenbrennerovi si mohli všichni mladí fotbalisté odnést za své
výkony pěkné ceny. Na snímku zleva spodní řada: Sýkora, Přikryl, Gožo, Hrach, Bledý, Kovařík, vleže
Němec. Zleva horní řada: Ulč, Karásek, Trojovský, Vojta, Mižikár, trenér M. Němec.

Nová služba
Hasičského
záchranného sboru

Hasičský záchranný sbor Plzeňské-
ho kraje nabízí možnost zadávání jed-
notlivých lokalit s pálením klestu ne-
bo rozděláváním ohňů ve volné příro-
dě prostřednictvím aplikace PÁLENÍ
na svých internetových stránkách
(WWW.HZSPK.CZ). Tento způsob za-
dání místa pálení plně nahrazuje tele-
fonické ohlášení na KOPIS HZS Pk.

Přesné zadání místa pálení je možné
díky interaktivnímu mapovému roz-
hraní a jednoduchému formuláři, kte-
rý uživatel vyplní na internetových
stránkách HZS Pk. Po vyplnění tohoto
formuláře je uživateli zaslán infor-
mační e-mail se souhrnem jím zada-
ných údajů.

Přístup do aplikace je umožněn
pouze registrovaným uživatelům.
V případě zájmu o registraci nebo pro
podrobnější informace nás kontaktuj-
te na e-mailové adrese
kopis@hzspk.cz nebo telefonicky na
číslo 950 330 110.

Služba je poskytována ZDARMA.
por. Jiří Pupík

operační důstojník HZS Pk



Sportovec jubilant na radnici
Příjemné prostředí

slovanské radnice hos-
tilo někdejšího vynika-
jícího fotbalistu a člena
„STARÉ GARDY“ -
OTU RŮŽIČKU při jeho
oslavě životního výročí
80. let. Starosta obvodu
Plzeň 2 Ing. Lumír As-
chenbrenner mu nejen
blahopřál k životnímu
výročí, ale také součas-
ně poděkoval za vzor-
nou reprezentaci plzeň-
ské kopané v době jeho
aktivní sportovní čin-
nosti.

S blahopřáním přišel
i technický manažer li-
gového oddílu F.C. Vik-
torie Plzeň Zdeněk
Bečka. Právě v dresu
tehdejší Škodovky,
dnešní Viktorie v letech 1954-60
slavil Růžička svoje nejlepší fot-
balová léta. Byl výborným útoč-

níkem a hlavně pohotovým
střelcem. Stal se obávaným
střelcem a postrachem branká-

řů. Fotbalové začátky měl v Plzni
na Letné a svoje fotbalové umění
dále zdokonaloval ve vojenských

oddílech v Karlových
Varech a Chebu.
Dlouholetou úspěš-
nou fotbalovou karié-
ru ukončil v Plzni na
Petříně, kde ochotně
předával svoje zkuše-
nosti svým mladším
spoluhráčům.

V následné volné be-
sedě zavzpomínal ju-
bilant na svoji celoži-
votní fotbalovou kari-
éru, připomínal své
spoluhráče a trenéry.
Neopomněl připome-
nout ani svoji druhou
velkou zálibu, kterou
byla myslivost.

Plzeňskou kopanou
stále sleduje a má ra-
dost z každého dobré-
ho výsledku plzeň-

ských fotbalistů.
Jiří Kobilinský

sekretář „Staré Gardy“
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Druhý zleva oslavenec Ota Růžička, v pozadí vlevo starosta Ing. Lumír Aschenbrenner a členové „STA-
RÉ GARDY“. Foto: Jan Machačný

Boxeři BC Star Plzeň doma neprohráli
V sobotu 24. ledna boxerský od-

díl BC Star Plzeň pořádal ve spor-
tovním areálu Jezírko na Košutce
Oblastní kolo v boxu. Nejen proto-
že se před zahájením zápasů kona-
la schůze trenérů a funkcionářů,
přijelo do Plzně 75 závodníků z 25
oddílů, ale bylo to i proto, že si bo-
xeři zvykli do Plzně jezdit. Také di-
váci přišli povzbuzovat v hojném
počtu, na 35 odboxovaných zápasů
přišlo téměř 150 platících diváků.
Mezi nimi byl přítomen i radní MO
Plzeň 2 - Slovany pan Michal Uhlíř,
který předával ceny nejlepším bo-
xerům mládežnické kategorie (viz
foto). Trenéři a organizátoři závodů
Radek Seman a Petr Lukeš z BC Star
Plzeň své borce měli dobře připra-
vené.

V kategorii přípravka ve váze do
38 kg výborně zabojoval náš
nejmladší závodník Václav Kovář
s těžším a zkušeným Telvákem
z Palaestry Praha. Po oboustranně
velmi dobrém výkonu se oba roze-
šli se spravedlivým nerozhodným
výsledkem. Oba obdrželi z rukou
pana Uhlíře trofej za technický vý-
kon. Dále za Star Plzeň nastupovali
muži. Ve váze do 69 kg Josef Kvěch

na body porazil kvalitního Jordána
z Praga Praha. Ve váze do 75 kg
opět na body porazil Martin Hucl
Slavíka z Mladé Boleslavi. Oba tito
závodníci se o svá vítězství museli
se svými dobrými soupeři poprat,
ale jejich údery byly přesné a dobře
bodovatelné. Hlavně u Martina
Hucla je třeba, aby zapracoval na
fyzické kondici. Za BC Star nastu-
poval i Jaroslav Gardavský, který se
připravuje u Roberta Kroščena, ve
váze do 91 kg proti Balogovi z SKP
Pardubice. Tento zápas byl plný

těžkých výměn a divácky při-
tažlivý. Pardubický boxer ne-
udržel nervy na uzdě a Gar-
davského, který měl v zápase
navrch, zasáhl několikrát po
„stopu“, za což si vysloužil
dvojí veřejné napomínání.
V závěru utkání Balog vypro-
vokoval šarvátku mimo rámce
pravidel a byl diskvalifikován.

Posledním zápasem veče-
ra, byl souboj mezi ženami ve
váze do 75 kg. Naše Zuzana
Vraštilová změřila síly se zku-
šenější Zuzanou Touškovou z
SKB Praha. Obě děvčata se do
sebe pustila velmi urputně a v

tvrdosti a bojovnosti zastínila ne-
jednoho boxera mužské kategorie.
Vraštilová byla lepší v úvodu a její
soupeřce pak vyšel závěr. Zápas,
který patřil k nejlepším večera,
skončil nerozhodným výsledkem.
„Přestože jsme měli velkou marod-
ku,“ hodnotí šéftrenér BC Staru
Radek Seman, „získali jsme opět
poměrně dost bodů za tři výhry
a dvě remízy. A to naše další zá-
vodnice Zdenka Sůvová neměla
soupeřku. S radostí konstatuji, že
naši svěřenci mají v zápasech vze-

stupující tendenci. V soutěži druž-
stev jsme v juniorské, ženské
a mužské kategorii na prvních
třech místech.“

Velké poděkování za dobrý prů-
běh závodů přísluší nejen hlavním
organizátorům Radkovi Semanovi
a Petru Lukešovi a závodníkům za
předvedené sportovní výkony, ale
i lékaři Janu Barcalovi, který je stá-
lým oddílovým lékařem a rozhod-
čím Zdeňkovi Štruncovi a Janu
Trejbalovi. Nezbytná byla i nezišt-
ná pomoc dalších členů oddílu
Zdenky Sůvové, Pavla Bydžovské-
ho, Pavla Kokošky, Jiřího Pletánka,
Václava Steidla, Radka Schmiede-
ra, Rudolfa Zikmunda a Víta Mata-
se. Petr Lukeš

BC Star Plzeň pořádá
dne 21. 3. 2009

v Šeříkové ulici
GALAVEČER V BOXU,

kde se jeho svěřenci střetnou
s amatérskými německými
boxery. Budou k vidění i zá-
pasy profesionálů. Bližší in-
formace na www.bcstar.cz“
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