informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany
NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2
Jednání
ZMO dne 27. 1.
2009 – ZMO
přijalo celkem
6
usnesení,
z nichž vybírám:
– schválilo
návrh
plánu
investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
na rok 2009 (vyjma mateřských
škol);
– schválilo plán rekonstrukcí a údržby objektů mateřských škol v MO Plzeň 2 –
Slovany na rok 2009
– běžná údržba a opravy
(včetně DPH)
1,50 mil. Kč
– investiční výdaje (včetně
DPH)
22,90 mil. Kč
Rozpis investičních akcí:
1. Zateplení budov – pod–
porované dotací z Operač–

ního fondu životního
prostředí
17. MŠ, Čapkovo nám. 4 –
střecha, fasáda, TRV
4,10 mil. Kč
21. MŠ, Na Celchu 33 – stře–
cha, fasáda
5,20 mil. Kč
38. MŠ, Spojovací 14 – stře–
cha, fasáda, TRV 4,20 mil. Kč
5. MŠ, Zelenohorská 25 –
okna, střecha, fasáda
4,40 mil. Kč
Celkové předpokládané ná–
klady na zateplení 17,90 mil.
Kč, z toho přiznaná dotace
ve výši max. 8,70 mil. Kč.
Náklady z rozpočtu města
Plzně po odečtení dotace
jsou 9,20 mil. Kč.
2. Investice z rozpočtu MO
Plzeň 2 – Slovany
89. MŠ, Habrová 8 – rekon–
strukce sociálního zaříze–
ní, kuchyně a bytu

(na třídu)
5,00 mil. Kč
– vzalo na vědomí
– informativní zprávy:
– vyhodnocení investičních
akcí (vyjma MŠ) MO Plzeň 2
– Slovany za rok 2008;
– vyhodnocení oprav a
údržby MŠ ve správě MO Pl–
zeň 2 – Slovany za rok 2008;
– činnost Kontrolního výbo–
ru ZMO Plzeň 2 – Slovany
za období 12/2008 – 01/2009;
– činnost Finančního výbo–
ru ZMO Plzeň 2 – Slovany
za období 12/2008 – 01/2009;
– vzalo na vědomí
– informaci o plnění usne–
sení Zastupitelstva měst–
ského obvodu Plzeň 2 – Slo–
vany za uplynulé období.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

XVII. ročník
číslo 2
duben 2009

ZDARMA

Informace Policie ČR, obvodní
oddělení Plzeň 2 a Městské
policie, služebna Slovany
Dne 13. 3.2009 ve večerních hodinách bylo
ze strany policistů OOP 2 ve spolupráci s pracovníky OSPOD ÚMO Plzeň 2 provedeno opatření „Alkohol“, které bylo zaměřeno na podávání alkoholu osobám mladistvým a nezletilým v restauračních zařízeních na území Plzeň
- Slovany. V rámci opatření bylo kontrolováno
10 restauračních zařízení, kdy nebylo zjištěno
žádné protiprávního jednání.
npor. Ing. Bc. Martin Černý, vedoucí OOP 2
V souvislosti se začínající cyklistickou sezónou strážníci zaměří svoji pozornost na všechny
uživatele jízdních kol pohybujících se na celém
území města Plzně . Preventivní kontrolní akce
potrvá zhruba do poloviny dubna. Smyslem opatření je především připomenout cyklistům pravidla bezpečné jízdy na plzeňských pozemních
komunikacích a cyklostezkách ve městě. Každá
hlídka městské policie bude cyklistům rozdávat
leták upozorňující na povinnou výbavu jízdního
kola, která je stanovena přílohou č. 13 vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 341/ 2002 Sb. Součástí
akce bude i kontrola stavu cyklostezek a zaměření
se na překážky silničního provozu a chybějící dopravní značení. Václav Kozel, velitel obvodové
služebny Městské policie Plzeň - Slovany

Informace o volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky
Volby do EP pro období let 2009
– 2014 se konají ve všech členských státech Evropské unie v
rozmezí od 5. do 7. června 2009.
Volební systém není jednotný a
liší se podle tradic a ústavních
pravidel jednotlivých členských
zemí. Pro nás to znamená, že samotné volby proběhnou na území ČR ve dnech 5. a 6. června
2009, ale okrskové volební komise začnou zjišťovat výsledky hlasování až se uzavřou všechny volební místnosti ve všech státech
EU. Ve většině států proběhnou
volby do EP až 7. června 2009.
Právo volit na území České republiky do EP má každý občan

ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů veden v evidenci obyvatel, tj. má na území ČR pobyt.
Hlasování na území ČR bude
probíhat v pátek 5. 6. od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 6. 6. od 8.00
do 14.00 hodin. Hlasovací lístky
budou voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb.
Bude-li volič chtít hlasovat na
jiném místě než v okrsku, kde je
podle svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, mů-

že požádat o vydání voličského
průkazu na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83 nejpozději
do 21. května 2009:
j osobně v úředních hodinách
v kanceláři č. 209 – II. patro (Po,
St 8.00–17.30 hodin, Út, Čt, Pá
8.00–13.00 hodin), nutno doložit
občanský průkaz
j písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb t. j. do 21. 5.
2009
Vydávání voličských průkazů
bude zahájeno dne 21. května
2009.

Vzhledem k tomu, že volební
zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů
pro volby do EP ve dnech voleb
ve volební místnosti, bylo by
účelné, aby si voliči, v případě
pochybností, ověřili v úředních
hodinách v kanceláři č. 209 – II.
patro, zda jsou ve stálém seznamu voličů vedeném u ÚMO
Plzeň 2 – Slovany zapsáni.
Božena Pavlíčková
pověřená činností
na úseku voleb, tel. 378036230
e-mail: pavlickovab@plzen.eu
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne
4. 2.2009 –
RMO přijala
11
usnesení,
z nichž vybírám:
–
souhlasila
s využitím
předkup–
ního práva Statutárního města
Plzně na koupi ideálních spo–
luvlastnických podílů o veli–
kosti 1/8 z celku na nemovi–
tostech Rubešova 18, tj. na
domě č.p. 652, který je posta–
ven na pozemku parc. č. 1382,
k. ú. Plzeň a dále na pozemku
parc. č. 1382 o výměře 252 m²,
k. ú. Plzeň;
– nesouhlasila s případnou
směnou pozemků parc. č.
2114/1,2,3, k. ú. Skvrňany, za
bytový dům Slovanská třída
40, Plzeň;
– schválila výpovědi z nájmu
nebytových prostorů – 5 gará–
ží u domů na adrese Plzeň,
Francouzská tř. 39 a Brojo–
va 21;
– schválila použití finančních
prostředků z investičního
fondu u 51. MŠ, Částkova 6, Pl–
zeň, ve výši 8.000,- Kč na ná–
kup investice;
– souhlasila
1. s podáním žádosti o pod–
poru k realizaci projektů
„Úprava vnitrobloku nám.
Generála Píky, Lužická, Jab–
lonského, Habrmannova“
z podprogramu „Podpora re–
generace panelových sídlišť“
pro rok 2009 vyhlášeného Mi–
nisterstvem pro místní rozvoj
ČR;
2. v případě získání podpory
na projekt „Úprava vnitroblo–
ku nám. Gen. Píky, Lužická,
Jablonského, Habrmannova“
se spolufinancováním projek–
tu z rozpočtu města pro rok
2009;
Jednání RMO dne 25. 2. 2009 –

RMO přijala celkem 15 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila žádost o poskytnu–
tí dotace z Fondu životního
prostředí města Plzně ve výši
200.000 Kč na zajišťování úkli–
du komunálního odpadu
(směsný komunální, příp. ob–
jemný odpad) u stanovišť kon–
tejnerů na vytříděné složky
komunálního odpadu;
– schválila žádost o poskytnu–
tí dotace z Fondu životního
prostředí města Plzně ve výši
100.000 Kč na rekonstrukci
dětského hřiště ve vnitroblo–
ku ulic Zahradní a Habrová;
– schválila
1. převod z rezervního do
investičního fondu a použití
investičního fondu ve výši
110.600 Kč u 17. MŠ, Čapkovo
nám. 4, Plzeň, na nákup 2 ks
myček na nádobí;
2. použití investičního fon–
du ve výši 80.000 Kč u 23. MŠ,
Topolová 3, Plzeň, na nákup
skluzavky na zahradu školy;
– schválila
1. nájemci nebytových pro–
storů na adrese Železniční 14
v Plzni, firmě AUŘEDNÍK
LOŽISKA s.r.o., IČ 27114449,
snížení nájemného na
100 Kč/m²/rok po dobu ne–
zbytných stavebních úprav,
maximálně po dobu 3 měsíců
(kontrolu zabezpečí správce);
2. uzavření smlouvy
o nájmu nebytových prostorů
v majetku města Plzně na ad–
rese Plzeň, Houškova 11,
o výměře 17,30 m², s firmou
Sdružení občanů Kvítek, IČ
68784881, za účelem - sklad pro
spotřební a další materiál
Sdružení, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní lhů–
tou, s nájemným
250 Kč/m²/rok za podmínky,
že uhradí před podpisem
smlouvy jistotu ve výši třímě–
síčního nájmu, tj. 1.080 Kč;
3. ukončení nájemní smlou–
vy na pronájem nebytových
prostorů v přízemí domu
v Plzni, Radyňská 30, s nájem–
cem Luděk Piskač – EU–
ROSTAV, IČ 64384519, doho–
dou k 28. 2. 2009 za podmínky,
že před podpisem dohody ná–
jemce uhradí všechny své po–
hledávky na těchto nebyto–
vých prostorech;
4. uzavření dohody o splát–
kách pohledávky za užívání
nebytového prostoru – garáž
na adrese Brojova 15 v Plzni;
– neschválila nájemci nebyto–
vých prostorů na adrese Kote–
rovská 126 v Plzni, firmě

WIKY, spol. s r.o., IČ 42293596,
snížení nájemného o 15 %;
– schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem betono–
vých plakátovacích válců na
území MO Plzeň 2 – Slovany,
včetně částí pozemků, na kte–
rých jsou umístěny, s firmou
RENGL, s.r.o., Liberec,
IČ 254 20 160, k podnikatel–
ským účelům – provozování
reklamy na betonových pla–
kátovacích válcích;
– schválila výroční zprávu
o činnosti MO Plzeň 2 – Slova–
ny za rok 2008 v oblasti posky–
tování informací dle zák. č.
106/1999 Sb. a dle Směrnice ta–
jemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany;
– vzala na vědomí
1. uzavření smlouvy o dílo
na provedení „Procesní a or–
ganizační analýzy stavu Úřa–
du městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany“ s firmou Institut
průmyslového managementu,
spol. s r.o. Universitní 22,
320 00 Plzeň, IČ: 48365700;
2. návrh zhotovitele na
ustavení řídícího výboru a
pracovního týmu;
3. návrh tajemníka ÚMO Pl–
zeň 2 – Slovany na složení pra–
covního týmu;
4. návrh zhotovitele, aby ří–
dící výbor tvořili členové Ra–
dy městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany;
5. harmonogram projektu.
Jednání RMO dne 18. 3. 2009 –
RMO přijala celkem 16 usnesení, z nichž vybírám:
– souhlasila s rozborem hos–
podaření MO Plzeň 2 – Slova–
ny za období leden – prosinec
2008;
– schválila smlouvu o výpůjč–
ce 10 kusů reklamních laviček
s firmou AD-Net spol. s r.o., se
sídlem Opletalova 19/1441,
110 01 Praha 1, IČ 26162695;
– souhlasila a doporučila Radě
města Plzně schválit
1. vybudování nových za–
stávek MHD pro autobusovou
linku č. 31 nám. Milady Horá–
kové – Hradiště u křižovatky
místních komunikací Na
Rychtě a K Řečišti (u prodejny
potravin a sokolovny) – režim
provozu „Na znamení“;
2. rozšíření linky č. 31 o vý–
stup a nástup na již stávající
zastávce MHD ul. U Školky;
– souhlasila s poskytnutím
půjčky z Fondu rozvoje bydle–
ní ve výši 90.000 Kč na výměnu
oken a rekonstrukci podlah
v bytové jednotce.
Bohuslav Duda, 1. místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany
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Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden–prosinec 2008
Hospodaření MO skončilo k 31. 12. 2008 úsporou výdajů k inkasovaným příjmům
Vlastní příjmy z činnosti MO Plzeň 2 – Slovany:

103.103 tis. Kč

Příjmy daňové:
Správní poplatky
Znečištění ovzduší
Poplatek ze psa
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Výtěžek z VHP

18.802 tis. Kč
6.660 tis. Kč
3 tis. Kč
1.232 tis. Kč
1.013 tis. Kč
1.053 tis. Kč
5.067 tis. Kč
2.774 tis. Kč

Příjmy nedaňové :
Jsou to příjmy z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu pozemků, pokuty, poskytování služeb, přijaté příspěvky a náhrady
za komunální odpad, úklidy komunikací

9.405 tis. Kč

Podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Příjem z podílu DPH

30.059 tis. Kč
44.837 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace:
Na výkon státní správy
Dotace na právní ochranu dětí
Dotace na ostatní sociální dávky
Dotace na péči
Dotace pro hasiče
Dotace na volby
Investiční dotace od kraje

70.951 tis. Kč
6.211 tis. Kč
1.833 tis. Kč
60.900 tis. Kč
491 tis. Kč
21 tis. Kč
695 tis. Kč
800 tis. Kč

Příjmy za leden–prosinec 2008 celkem 174.054 Kč , plnění k rozpočtu bylo na 102,98 %.
Objem výdajů za 1–12/2008 celkem:

197.029 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je 22.976 tis. Kč. V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany od ledna do prosince byly zapojeny prostředky
z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 34.217 tis. Kč jako financování.
Za leden až prosinec 2008 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:
NEINVESTIČNÍ výdaje :
Úklid komunikací a chodníků
Nákup služeb zvláštní veterinární péče
Komunální služby a územní rozvoj
Likvidace nebezpečného odpadu
Likvidace komunálního odpadu
Provoz WC
Péče o veřejnou zeleň
Příspěvky soc. pomoci občanům
Den Slovan, letní dětský příměstský tábor pro děti, Škoda Sport park
Věcné dary, jubilanti, vítání občánků, zájezdy, divadlo důchodci
Provoz MŠ, jeslí
Údržby a opravy v MŠ, jeslích
Vydávání informačního Zpravodaje + mapa
Bezpečnost - hasiči
Poskytnuté dary a dotace na sport, pro mládež a další obč. sdružení
Volby
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje, zastupitelé

155.268 tis. Kč
10.643 tis. Kč
148 tis.Kč
2.417 tis. Kč
531 tis. Kč
5.758 tis. Kč
190 tis. Kč
12.645 tis.Kč
58.340 tis. Kč
1.261 tis. Kč
343 tis. Kč
10.851 tis. Kč
3.040 tis. Kč
409 tis. Kč
1.349 tis. Kč
1.851 tis. Kč
869 tis. Kč
44.623 tis. Kč

INVESTIČNÍ výdaje:
37.989 tis. Kč
Zastřešení letní scény v Hradišti, úprava břehu v Koterově
hasiči: hasičská zbrojnice v Koterově a v Božkově; úprava garáže v Koterově, nákup stanů vč.příslušenství GTX 33;
projektové dokumentace: ulice Pod Hradem, Bručná ul. Na Mezi, V Kamení,ul. Chrpová, komunikace Petrohrad, U Stezky, vnitroblok NGP –
Habrmanova,vnitroblok Slovanská alej, letní scéna Hradiště, projekt výsadby Koterov;
rekonstrukce obytné zóny: kanalizace Božkov ul. Ve Višňovce, V Kamení ; vnitroblok Částkova – Sudova, vnitroblok Slovanská alej,
obytná část Šeříkova ul.
rekonstrukce hřišť: pro tělesně postižené Brojova + parkoviště; dětské dopravní hřiště, rekonstrukce dětského hřiště Lužická;
Škoda Sport park Malostranská: úprava břehu nad jezem, dětské hřiště, proj. dokumentace el. přípojky; Fitness prvky HAGS
rekonstrukce mateřských škol: ZTI u 23. MŠ v Topolové ul, rekonstrukce ZTI v 21. MŠ Na Celchu 33 a zateplení, proj. dok. na přístavbu
terasy u čtyřech mat. školek.
Celkem čerpání výdajů za 1 . – 12. 2008 k rozpočtu na 96,55 %
Ekonomický a organizační odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany
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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: již uzavřeno
III. kolo: 1. 6. – 10. 7. 2009
V. kolo: 21. 9. – 30. 10. 2009

–
–

II. kolo: 23. 3. – 30. 4. 2009
IV. kolo: 10. 8. – 18. 9. 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Max. doba
splatnosti

Úrok p. a.

Maximální částka

6 let
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
6 let
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
6 let

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

300 tis. Kč na dům
do 40 tis. Kč na rok
do 60 tis. Kč. na dům
150 tis. Kč na dům
do 40 tis. Kč na 1 byt
200 tis. na dům
do 40 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
do 30 tis. Kč na dům
do 20 tis. Kč na dům
do 20 tis. Kč na dům
do 20 tis. Kč na dům
20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

4 roky

4%

do 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

6 let
8 let
4 roky

4%
3%
4%

200 tis. Kč na dům
50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

17
18
19
20

Obnova střechy
Zřízení plynového nebo elektrického topení, vč. akumulačního
Zřízení malé čistírny odpadních vod
Dodatečná izolace proti spodní vodě
Obnova fasády domu vč. oplechování
Zateplení obvodového pláště domu
Vybudování WC a koupelny v bytě, kde dosud není
Zřízení kanalizační přípojky
Zřízení vodovodní přípojky
Zřízení plynovodní přípojky
Zřízení elektrické přípojky
Generální oprava výtahu vícepodlažní budovy přednostně
u objektu odprodaného z majetku města Plzně
Rekonstrukce vodovodního nebo plynového rozvodu nebo
rozvodu elektr. energie v domě
Zřízení vytápění tepelným čerpadlem
Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla
Rekonstrukce teplovodních rozvodů, rozvodů tepla,
vč. výměny radiátorů
Obnova bytového jádra v domě
Oprava balkonu nebo lodžie
Přístavba rodinného domu k rozšíření plochy pro bydlení
Půdní nástavba bytu rušící plochou střechu

4 roky
4 roky
8 let
8 let

4%
4%
4%
4%

21

Vestavba bytu do půdního prostoru

8 let

4%

22
23

Výměna oken
Rekonstrukce podlah

4 roky
4 roky

4%
4%

40 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
20 tis. Kč na 1 balkon nebo lodžii
150 tis. Kč na 1 dům
do 200 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)
do 300 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
do 150 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)
do 250 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
do 50 tis. Kč na 1 byt
do 40 tis. Kč na 1 byt

13
14
15
16

K žádosti je nutné
doložit:
– v případě, že žadatel není
sám vlastník nemovitosti, souhlas 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 rekonstrukci se vztahuje žádost a
příp. k nemovitosti, kterou zastavuje);
– výpis z katastru nemovitosti
(originál), vztahující se k nemovitosti rekonstruované i zastavované (nesmí být starší 1 měsíce);

– pravomocný správní akt
(stavební povolení, souhlas stavebního 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 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;
– předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána
půjčka s orientační cenou akce,
při svépomoci odhad nákladů,
které při realizaci budou doloženy 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 navržené zástavy;
– doklad o pojištění nemovitosti;
– způsob zajištění půjčky: do
20 tis. Kč – 1 ručitel nebo zástava nemovitosti, do 100 tis. Kč –
2 ručitelé nebo zástava nemovitosti;
– 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 postoupeny na MmP – Odbor financování
a rozpočtu. Ten vyzve žadatele
k sepsání Smlouvy o půjčce.
Tiskopis žádosti včetně vyhlášky je možné si vyzvednout
na odboru stavebně správním –
stavební úřad ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, 3. patro,
kanc. č. 314.
Bližší informace na telefonním čísle 37 803 6244.
Odbor stavebně správní
– Stavební úřad
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Projekt Bezpečné město
Hlavní cíle projektu:
1. Zlepšení bezpečnostní situace na území města Plzně a
zvýšení pocitu bezpečí občanů
v Plzni.
2. Koordinace Policie ČR,
Městské policie Plzeň, samospráv na úrovni ÚMO a Magistrátu města Plzně při řešení
bezpečnostní situace na území
města Plzně.
Za tímto účelem byly jednotlivé městské obvody rozděleny
na policejní okrsky, o které se
stará tým složený ze zástupců
Městské policie, Policie ČR a zastupitelů daného městského
obvodu. Tento tým, složený
z osob znalých konkrétních lokalit města, tak zajišťuje kompetentní pokrytí problematiky
příslušného městského obvodu.
Jaký má tento projekt praktický přínos?
Umožní občanovi vyhledat
policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.
Poskytne občanovi odpovědi
na nejčastější dotazy týkající se
bezpečnosti, případně umožní
přímo kontaktovat zástupce
daného policejního okrsku.

MO Plzeň 2 – Slovany
je rozdělen do sedmi
okrsků A – G

Teritoriální
vymezení okrsku A

Barrandova,
Božkovská,
Guldenerova, Houškova, Jablonského, Koterovská, Lobezská, Mikulášská, Mikulášské
náměstí, Plzenecká, Radyňská,
Rejskova, Rubešova, Sladkovského, Slovanská, Oslavská, Železniční.
Policista: pprap. Fekete
Strážník: str. Brabcová,
str. Koranda
Zastupitel: Ing. Karel Kvit

Teritoriální vymezení
okrsku B

Božkovská, Částkova, Drážní, Farského, Gruzínská, Guldenerova, Habrmannova, Hlavanova, Houškova, Jablonského, Jiráskovo náměstí, Jugoslávská, Klášterní, Kostelní,
Koterovská, Kyjevská, Lobezská, Lužická, Na Cihlářce, náměstí Generála Píky, Nohova,

Plzenecká, Radyňská, Slovanská, Stanko Vodičky, Sudova,
Suvorovova,
Táborská,
U Bachmače, U Lomů, Oslavská, Vyšehradská, Wolkerova
Policista: pprap. Borůvka
Strážník: str. Čada,
str. Kšanda
Zastupitel: Gabriela Levorová, Ing. Václav Brousek

Teritoriální vymezení
okrsku C

Brojova, Čapkovo náměstí,
Částkova, Francouzská třída,
Chválenická,
Jasmínová,
K Dráze, K Hornovce, Kapitána
Jaroše, Koterovská, Krejčíkova, Kyjevská, Mezi Silnicemi,
Na Bořích, Na Průtahu, náměstí
Generála Píky, náměstí Milady
Horákové, Nepomucká, Neumannova, Nová, Ořechová, Rusá, Rychtaříkova, Skladová,
Sladová, Slovanská, Slovanská
alej, Spojovací, Strnadova, Šeříková, Topolová, U Hvězdárny,
U
Pumpy,
U
Seřadiště,
U Školky, V Polích
Policista: prap. Havlíček
Strážník: str. Bečvář,
str. Voves
Zastupitel: Mgr. Petra Kacov–
ská

Teritoriální vymezení
okrsku D

Barákova, Blatenská, Božkovské náměstí, Břidlicová,
Buksická, Cukrářská, Částkova, Čedičová, Ječná, Jiráskova,
Jubilejní, K Bukové, K Dráze,
K Hrádku, K Jezu, K Sadu, Ke
Milešovce, Koterovská, Koterovská náves, Kristinovská,
Krokova, Tetkovská, Libušínská, Lobezská, Meruňková, Na
Břehu, Na Celchu, Na Dílcích,
Na Hačkách, Na Hradčanech,
Na Lipce, Na Nivách, Na Příčce,
Na Růžku, Na Spojce, Na Špitálkách, Na Vyhlídce, Nade Vsí,
náměstí Generála Píky, Okružní, Palírenská, Pastýřská, Petřínská, Pivovarská, Pod Chalupami, Pod Kopcem, Poříční,
Rumburská, Sládkova, Sladovnická, Strmá, Sušická, Švestková, U Krytu, U Křížku, U Mlýna,
U
Památníku,
U
Pošty,
U Seřadiště,
U
Světovaru,
U Včelníku, Údolní, V Závrtku,
Ve
Višňovce,
Velenická,
Vřesinská, Zahradnická, Žulová
Policista : prap. Mačas
Strážník : str. Matas,
str. Šlajs

Zastupitel: Roman Andrlík

Teritoriální vymezení
G
Teritoriální vymezení okrsku
Do Zámostí, Fialková, Hlohookrsku E
vá, K Češníkům, K Parku, K ŘeBarvínková, Chrpová, K Dráze, K Hůrce, K Rozhraní, Mezi
Ploty, Na Brázdě, Na Líše, Na
Mezi, Na Výsluní, Nepomucká,
Pěnkavova, Plaménková, Podélná, Společná, Šafránová,
U Staré hospody, V Kamení,
V Zahradách. Černice: Písecká
Policista: prap. Kůstková
Strážník: str. Sadílek,
str. Czázsta
Zastupitel: Vladislav Mařík

Teritoriální vymezení
okrsku F

Buková, Cyklistická, Habrová, Hluboká, Hradišťská, Jasanová, Javorová, Jedlová, Jetelová, Kaštanová, Květná, Liliová, Malostranská, Mikulášská,
Modřínová, Motýlí, Na Skalce,
Olšová, Papírnická, Pod Hájem,
Pod Homolkou, Polní, Příkrá,
Slovanská, Srázná, U Ježíška,
Vřesová, Zahradní. Černice: Do
Haček, Do Kopce, Gen. Lišky,
Heřmánková,
Jeřabinová,
K Brdci, K Cihelnám, K Ležení,
K Losiné, K Lutové, K Plzenci,
K Pomníku padlých, K Řečici,
Ke Kačí louži, Konvalinková,
Kopretinová, Letní, Mezi Zahradami, Na Kovářské stráni,
Na Vápenicích, Na Vrabčárně,
Nepomucká,
Pampelišková,
Pod Radyní, Pod Valíkem,
Přední cesta, Rozkvetlá, Růžová, Selská náves, Slunečnicová,
Sněženková, Studniční, Štefánikova, Tulipánová, U Staré
kovárny, U Školy, U Vody,
Veská
Policista: prap. Apolín
Strážník: str. Linhart
Zastupitel: Mgr. Pavel Ja–
nouškovec

ce, K Řečišti, K Starým valům,
K Vodojemu, Karafiátová, Kostincova, Lomená, Malostranská, Na Bajnerce, Na Bradavce,
Na Drahách, Na Rychtě, Nad
Hradištěm, Nad Údolím, Nad
Zátokou, náměstí Milady Horákové, Nepomucká, Osadníků,
Plzeňská cesta, Pod Bručnou,
Pod hradem, Postranní, Přední
cesta, Sporná, Strážní, Střední
cesta, Štefánikova, U Českého
dvora, U stezky, Úslavská,
V Bezinkách, V olších, Za Homolkou, Za Vodárnou, Zadní
cesta, Zelenohorská
Policista: prap. Apolín
Strážník : str. Příhoda,
str. Kantořík
Zastupitel: Ing. Petr Sova

Spojení:
Policisté: tel.: 974 325 392,
e-mail: policista.slovany@
bezpecnemesto.eu
Strážníci: tel.: 378 036 920,
e-mail: straznik.slovany@
bezpecnemesto.eu
Zastupitelé: tel.: 378 031 112,
e-mail: zastupitel.slovany.E
@bezpecnemesto.eu
Toto spojení nenahrazuje tísňové linky 158 a 156 a touto formou ani nelze podat trestní
oznámení. Své připomínky, dotazy a podněty mohou občané
sdělit i písemně na adresu
ÚMO, Koterovská 83 s označením „Bezpečné město“ a číslem
okrsku.
K podání lze též využít
i schránky úřadu a městské policie umístěné v hale Slovanské
radnice.
Ing. Zd. Červený

Za čistá pískoviště v Plzni – VÝZVA
Pracovníci prevence kriminality při Městské policii v Plzni
neustále slýchají stížnosti z řad občanů města
na venčení psích miláčků v okolí dětských hřišť a pískovišť.
Jednou z variant řešení problému by bylo oplocení
takových center. Ale otázkou je, kolik a jaká pískoviště
z celkového počtu cca 240 ve čtyřech plzeňských obvodech oplotit.
Proto bychom chtěli požádat, Vás občany města Plzně,
o vyjádření se k tomuto problému formou písemných návrhů
do informačních schránek umístěných na úřadech,
popřípadě na emailovou adresu
ceskova@plzen.eu , vlckovaa@plzen.eu,
či zasílat na adresu Dominikánská 12, Plzeň, 30100, SMEK.
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Projekt Bezpečné město
JUDr. Petr Triner, vedoucí vnitřních věcí
Magistrátu města Plzně se ptal radního
JUDr. Karla Palečka na Projekt Bezpečné město
Co Vás vůbec přivedlo na myšlenku
Bezpečného města?
Tato záležitost se realizuje díky Mgr. Kubisovi, který s ní jako
policista začal v Sokolově. Podle
něj měla fungovat i v Plzni, byť je
mnohem větší a anonymnější.
A má pravdu. Funguje to.
Co jste si od projektu od začátku sliboval?
Lepší spolupráci mezi městem, Městskou policií a Policií
České republiky. A také, což je
ještě důležitější, cestu, jak se zeptat třeba zde na Slovanech občana, co ho trápí. Je mnoho problémů, o kterých vlastně nikdo
neslyšel a teď je možnost, jak je
rovnou řešit.
V jaké fázi je momentálně projekt teď?
Je měsíc po spuštění. Dobře
funguje portál
www.bezpecnemesto.eu. Řešíme
první podněty, ladíme spoluprá-

ci, protože spousta problémů se
vychytá až za chodu. V nejbližších měsících budeme distribuovat letáky o projektu, aby se dostal do ještě většího povědomí.
Aby každý slovanský věděl, který zastupitel, policista i strážník
ho má na starosti. Také se chystáme instalovat schránky důvěry, aby občan nemusel posílat
své náměty jen přes webovou
stránku.
Co si slibujete od nově vytvořeného odboru?
Na odboru budou profesionálové. Na rozdíl ode mě jsou to odborníci na otázku bezpečnosti a
veřejného pořádku. A budou tedy mít spoustu dobrých odpovědí tam, kde já budu jako laik tápat. A stejně ku pomoci budou
zastupitelům třeba právě na Slovanech.
Jak lidé nejlépe poznají změny v otázce

bezpečnosti v Plzni?
Nejlépe to poznají
tehdy, když se jim
vyřeší nějaký problém, který je v okolí
pálí. To bude nejlepší důkaz. Musí ale
pamatovat na to, že
jestliže se sami nezapojí třeba svým
podnětem, může je
trápit ještě dlouho.
Až do jaké konečné podoby by jste chtěl tento
projekt dostat a nebudou
vaši snahu lidé nakonec
vnímat, jako pokus
o vytvoření policejního
města?
Neumím slíbit, že
se vyřeší všechny
problémy. Ani já, ani
policisté a strážníci nemáme
kouzelnou hůlku, se kterou
mávneme a stane se zázrak. Ale
chtěl bych, aby naše město bylo
bezpečné a slušný občan se
v něm cítil velmi dobře a strážníky bral jako někoho, kdo mu
má pomáhat.

JUDr. Karel Paleček
Všechno co říkáte, ukazuje na velké
změny v řadách policie a jejich myšlení.
Nebylo by vhodné, aby nějakým způsobem, změnili myšlení i obyvatelé Plzně?
Určitě. Nesmí být lhostejní
a musí se svým problémem
ozvat. Jinak nebude nikdy fungovat nic…

Výstava Miss kompost a Nulový odpad v Plzni
Putovní výstava „Miss kompost a Nulový odpad“ zavítá
v roce 2009 do Plzně, kde bude
pokračovat ve svém putování po
obcích a městech ČR. Cílem výstavy je upozornit a poučit občany o možnostech nakládání s bio–
odpady a jejich využití.
Co je biologicky rozložitelný
odpad a kdo jej produkuje?
Biologicky rozložitelný odpad
je obsažen v tzv. komunálním
odpadu. Je tvořen zejména rostlinnými zbytky jako je tráva, listí, odumřelé rostliny ze zahrad,
zahradní štěpky a organické
zbytky z kuchyní. Tento odpad

produkují občané ve svých domácnostech či na zahrádkách
svou činností.
Bioodpady patří do kategorie
odpadů, které nejsou využívány
v dostatečné míře a při tom z
nich lze vyrobit kvalitní kompost nebo v bioplynové stanici
vyrobit tepelnou a následně
elektrickou energii.
Výstava Miss kompost má
pomoci v rozšíření informací
pro veřejnost a zajistit tak hladký průběh třídění a pochopení
celé problematiky separace bioodpadů.
Výstava proto poutavou a zá-

bavnou formou seznamuje návštěvníky s problematikou bioodpadů a minimalizací odpadů.
Na přípravě výstavy se podíleli
naši spoluobčané, kteří odpovědně nakládají s bioodpadem,
doma kompostují a přihlásili své
komposty do klání MISS KOMPOST. Výstava tak postihuje vše
podstatné, co souvisí s odděleným sběrem bioodpadů v domácnostech, domácím a komunitním kompostováním. Neméně důležité přispění je od módních návrhářů, kterým není
lhostejné zbytečné hromadění
odpadu a svými návrhy ukazují

cestu k životnímu stylu zaměřeného na „nulový“ odpad. Součástí výstavy jsou rovněž kresby
předních českých humoristů
z České unie karikaturistů, zaměřené na téma Miss kompost.
Místo konání výstavy v Plzni:
Měšťanská beseda
(vstupní chodba v přízemí),
Kopeckého sady 13
Termín konání:
16. 5. – 16. 6. 2009
Vstup volný.
Ing. Jan Vajz
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
Svozy VKK budou konány dne 11. dubna 2009:
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1
Šeříková (u fotbal. stadionu)
Hradiště (za konečnou MHD)
Na Vyhlídce (Božkov)
Hluboká (u potravin)
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.30 – 15.30 hod.

Pod Chalupami (Koterov)
U Jezu (Božkov)
Sladovnická (z Jiráskovy ulice)
Sporná (Plzeňská cesta)
Do Zámostí (autosalon Hyundai)
Táborská x Úslavská (hala LOKO)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.30 – 15.30 hod.
16.00 – 17.00 hod.
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Co všechno nás potkává...
Odbor životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany je ten odbor, s jehož činností či nečinností se setkává každý občan našeho obvodu. Vedle
málo viditelného, ale o to důležitějšího výkonu státní správy (lovecké
a rybářské lístky, povolování kácení stromu apod.) se nejvíce
představuje tím, co je dnes a denně
vidět - tento odbor musí zajistit, že
se budou uklízet chodníky a v zimě
odstraňovat sníh, že se po celý rok
budou udržovat plochy veřejné zeleně, že se budou sázet, kácet i řádně ošetřovat městské stromy, že
budou bezpečná dětská hřiště, nebudou chybět lavičky ani odpadkové koše, že bude fungovat třídění
odpadu a budou se přistavovat velkokapacitní kontejnery, že zmizí
černé skládky. To zdaleka není celý výčet aktivit tohoto odboru, ale
jen ty, které se každého z nás dotýkají a pokud tyto služby dobře fungují, jistě jsou naši občané spokojeni. Zajišťování těchto prací stojí
nemalé finanční prostředky a tak
bychom byli rádi, kdyby ulice i veřejná prostranství zůstávala čistá,
odpadkové koše nepřetékaly odpadky, nebyly rozbité lavičky ani
prvky dětských hřišť, což naše
smluvní i objednané firmy musí
celoročně zajišťovat.
Těch negativních jevů, které obtěžují a s kterými se téměř denně
setkáváme, nebo na které nás
mnozí občané upozorňují, je mnoho. Některé, týkající se zejména
městského mobiliáře, jsou způsobovány vandaly, ale pak se setkáváme s projevy i těch “slušných“
občanů. Z jejich pohledu jde o
drobnosti – např. popelnice, kterou
někteří buď nemají, nebo jsou jen
líní jít k těm svým nádobám a odpadky cpou do malých košů na ulici. A pak přijdou asi bezdomovci,
kteří potřebují zjistit, jestli náhodou někdo něco nevyhodil, co by se
dalo sníst nebo by se mohlo hodit.
Proto některé koše na frekventovaných ulicích pořád přetékají odpadky, i když se až třikrát týdně
vyváží. Přesto to nestačí. A což teprve během víkendů, kdy nastoupí
party výtržníků, kteří v noci cestou z osvěžovny nemají nic jiného
na práci, než porážet popelnice a
koše, na cyklistické stezce je házet
do řeky, v Habrové ulici opakovaně za plot papírny, přitom totálně
zlikvidovat pár laviček… Vždyť je
to zábava, hlavně že není nuda.
Samostatnou kapitolou je chování řidičů. Parkování v zeleni už
se stává téměř obvyklým jevem,
zvláště na dokončených stavbách,
kde ještě nestačí vyrůst tráva. Ani
nemůže, díky trvalému rozjíždění.
Stačí se podívat na Lobezskou ulici
od Táborské ulice až k Částkově –

firma po sobě trávníky opakovaně
opravovala, což se dnes již nepozná. Stejná situace je ve Chválenické ul., v Zahradní ulici, ale
i jinde. Někde je zapotřebí zastavit
autem co nejblíže k jídelně, jinde
zase co nejblíže ke škole či školce a
je jedno, kde. Mnohé ulice na Slovanech jsou opravu úzké, kde se
obtížně dvě auta míjejí, přesto tu
řidiči v klidu zaparkují (hodně často přímo i na Slovanské!), ale na
trávě, aby auto nepřekáželo. Každoročně přibývá kůlů podél komunikací, které mají zabránit ničení
zeleně. Tak je olemováno Obchodní centrum Dvořák, kůly jsou u
všech zálivů na Částkově ulici,
v Hradišťské, na Koterovské i jinde. Už teď máme připraveno dalších zhruba 60 kůlů, které budeme
instalovat zejména na základě požadavků občanů. A takových lokalit jen přibývá, protože řidiči jsou
čím dál více neukáznění. Podívejte
se, jak vypadá původně travnatý
záliv na výjezdu z Francouzské do
Slovanské aleje, trávník v novém
kruhovém objezdu křižovatky
Částkovy ulice s Francouzskou…
S auty se pojí další problém a tím je
poškozování stromů. Vedle již klasického lámání větví alejových
stromů velkými kamiony je to často jejich bezohledné poškozování
při realizaci velkých staveb. Přestože jsou firmy předem seznamovány s podmínkami ochrany stromů na stavbách, stále se setkáváme s hlubokými neošetřenými ranami na kmeny stromů, se zlomenými větvemi a dokonce i nepovoleným kácením překážejících
stromů. Na tomto místě bychom
chtěli apelovat na všechny budoucí stavebníky a vlastníky pozemků, kteří potřebují z různých důvodů pokácet dřeviny, aby si včas
zajistili povolení ke kácení stromů, kdy orgán ochrany přírody má
ze zákona na vyřízení žádosti až 90
dnů. Období vegetačního klidu,
vhodné pro kácení dřevin, je od
1. října do 31. března následujícího
roku, čili celých půl roku. Přesto se
každoročně stává, a letos obzvlášť,
že většina žádostí se objeví koncem
února, kdy již je téměř nemožné
povolení vyřídit. Jsme pak svědky
nespokojenosti žadatelů, ale orgán
ochrany přírody musí dodržovat
zákonné lhůty, které nelze obcházet a proto žádejte včas.
K období vegetačního klidu se
vztahuje nejen kácení dřevin, ale
i prořezávky a zmlazování keřů.
Zpravidla v samém závěru tohoto
období zahradnické firmy provádějí tyto práce na plochách veřejné
městské zeleně, nejdříve v místech
podle požadavku občanů, které
průběžně přicházejí na odbor ŽP a
které jsou pak zahradníkům zadá-

vány. Snažíme se všem požadavkům vyhovět, sami pak zajišťujeme ještě prořezávky a odstraňování suchých nebo překážejících větví u komunikací nebo před okny.
Přesto každoročně nacházíme
hromady větví z prořezávek od občanů – někdy z veřejných ploch,
kdy samozvaní zahradníci mají potřebu se realizovat před svým domem, ale nejčastěji ze soukromých
zahrad, kdy se tak lidé snadno zbavují svého odpadu. A nejlépe až po
té, kdy zahradnická firma už skončila. Pak nezbývá než zase zajistit
další firmu na odvoz tohoto odpadu, což jsou další zbytečně vynaložené peníze. Ty se každoročně vynakládají i na dosadby letničkových záhonů, když zejména do
dlouhých truhlíků na náměstí Generála Píky si někteří „zahradníci“, spíše obyčejní zloději, chodí
zadarmo pro sadbový materiál.
Nejdříve macešky, pak letničky,
ale jinde se vydloubnou i růže, nebo jiné drobné dřeviny. Ono se to
nezdá, ale v součtu je to každoročně dalších pár tisíc.
I letos bude odbor životního prostředí zajišťovat nové realizace,
které by měly přispět ke zkulturnění našeho veřejného prostranství. Nejdříve to bude výrazná
změna v mísách před Hlavním nádražím, která by měla zabránit
těm nejhorším lidským projevům
a tím snad zlepšit první dojem návštěvníků Plzně, pak to budou nové záhony růží na náměstí Generála Píky a dále výsadba před Obchodním centrem Dvořák. Prověřené zahradnické firmy své práci
rozumí a odvedou ji v dobré kvalitě, ale pak už je na každém, jak se
k těmto novým vegetačním prvkům postaví.
Vedle smluvních firem, které
zajišťují běžné práce pro náš obvod, můžeme v průběhu celého
roku při různých akcích vidět
i mnoho dalších subjektů, které
provádí např. stavební práce, výkopové práce, nebo chtějí jen umístit kontejner nebo reklamu, v našem případě do zeleně. Chtěli
bychom apelovat na všechny tyto
uživatele městských pozemků, aby
neopomněli včas uzavřít s městem
Plzní Dohodu o technických podmínkách, kde je přesně stanoveno,
za jakých podmínek je možné
městské plochy užívat, jak chránit
stromy , jak uvést trávníky do původního stavu, včetně pokut za jejich nedodržování. A protože na
konci každé stavby bývá kolaudace, je proto dobré dodržovat stanovená pravidla.
Největším tématem tohoto předjarního a jarního období jsou psí
exkrementy. Náš obvod má v tuto
chvíli již instalováno více než

50 speciálních košů s papírovými
pytlíky, které se denně doplňují
(počítejte s námi 50 x 20 = 1000 pytlíků denně – je to hodně nebo málo?), což je nejvíce ve městě Plzni
a navíc tu fungují již 10 let. Každý
tedy má možnost si někde v blízkém okolí svého bydliště pytlíky
utrhnout a po svém psu uklidit tak,
jak to nařizuje vyhláška města
Plzně. Navyšování počtu košů
(z původních 10 na samém začátku) zřejmě problém znečištěných
ploch nevyřeší, pokud nebudou
postihováni ti, kteří po svých
psech neuklízí. Zaneřáděné chodníky pak čekají týden na úklidové
firmy a trávníky zase od prosince
až do jarních výhrabů. Pohled na
tyto plochy je rozčilující a spoustu
lidí oprávněně zlobí, ale řešení mají doslova v rukách ti, kteří chodí
venčit své psy – jen po nich uklidit
a bude po problému.
Tento článek nemá být výčtem
toho, co odbor životního prostředí
zajišťuje, to je ostatně docela přesně dáno a je to i pouhým okem patrné. Spíše jen chceme připomenout, že kromě toho, co má přispět
k větší čistotě obvodu, udržování
pořádku a vůbec hezkého vzhledu
veřejných ploch, je tu i spousta
práce, která se musí zajistit k nápravě škod po vandalech a projevech bezohlednosti těch, kteří si
práce druhých neváží, kterým na
tom, jak to na Slovanech vypadá,
asi vůbec nezáleží a proto občas
něco zničí, něco ukradnou nebo
jsou bezohlední. Náprava těchto
negativních projevů nás všechny
stojí peníze, které by mohly být
vynaloženy mnohem účelněji, třeba na nové dětské hřiště, nebo lavičku nebo úklid navíc. Proto
bychom chtěli vyzvat ty slušné a
všímavé občany, aby se nebáli a
v případě nutnosti volali Městskou
polici nebo Policii ČR, které mohou vandaly a zloděje postihovat.
Všichni pak budeme doufat, že se
situace postupně zlepší a naše Slovany budou nejhezčím a nejúpravnějším obvodem v Plzni, kde
se bude dobře žít.
Odbor životního prostředí
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Životní podmínky 2009 –
výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2009 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice – SILC
2009 (Životní podmínky 2009),
které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem
šetření je získat reprezentativní
údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich podmínkách potřebné pro usměrňování sociální
politiky státu, její hodnocení,
pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v cca 12 000

domácnostech, z nichž se 7686
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne
v době od 21. února do 10. května
2009 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření
budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetření.
Pracovníci zapojení do šetření
se budou prokazovat pověřením
k výkonu funkce, které jim vydá
Samostatné oddělení terénních
zjišťování ČSÚ v příslušném kra-

ji, nebo služebním průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
O státnické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu
§16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Ing. Vladislava Toušková
Ředitelka Odboru
terénních zjišťování

Pohádkové bytosti
ze dřeva
Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2009 se uskuteční sochařské sympozium ve
Chvojkových lomech v Plzni Slovanech. Osm českých řezbářů po
dobu čtyř dní bude ztvárňovat
pohádkové bytosti tak, jak si je
pamatují z dětských let, nebo se
kterými se na svých cestách setkávají. Dřevo pro tuto tvorbu bylo vybráno na „Kilometrovce“ ze
stromů, které již z důvodu stáří
nebylo možno zachovat. Přesto
budou i nadále v pohádkových
bytostech zkrášlovat Chvojkovy
lomy a dělat radost dětem i dospělým, kteří si sem přijdou odpočinout. Po dobu výroby soch je pros–
tor volně přístupný pro veřejnost
a je tak možno sledovat tvůrce
soch při práci. Na akci srdečně
zvou pořadatelé – Městský obvod
Plzeň 2 - Slovany a Muzeum strašidel Plzeň. Podrobné informace
o akci na www.rlastallion.cz.

Úpravy provozu autobusové Opět ve Chvojkových lomech
linky č. 31 – nám. Milady
Horákové – Hradiště
Na žádost občanů Hradiště bude upraven jízdní řád autobusové
linky č. 31 následujícím způsobem: na své původní místo se
vrací spoj v 10:30 hodin, odpolední spoje byly upraveny na 60-ti
minutový interval
Odjezdy z nám. Milady Horákové: 5:12, 6:40, 7:20, 9:25, 10:30,
13:45, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 hod.
Odjezdy z Hradiště budou
v přiměřeném čase.
Jízdní řád bude upraven
v nejbližším možném termínu,
pravděpodobně od 23. dubna
2009.
Rada městského obvodu Plzeň
2 - Slovany svým usnesením
č. 51/09 ze dne 18. 3. 2009 souhlasila s vybudováním nových zastávek MHD pro autobusovou linku

č. 31 Nám. Milady Horákové Hradiště u křižovatky místních
komunikací
Na
Rychtě
a
K Řečišti (u prodejny potravin a
sokolovny) – režim provozu „Na
znamení“ a s rozšířením linky
č. 31 o výstup a nástup na již stávající zastávce MHD ul. U Školky
za účelem lepší dosažitelnosti pobočky České pošty.
Problematika nových zastávek
se nyní přesouvá k projednání
v Radě města Plzně, bez souhlasu
RMP nelze nic realizovat. V případě kladného stanoviska RMP
by mohly být vybudovány nové
zastávky „Na Rychtě“ do konce
letošního roku, rozšíření linky
č. 31 o zastávku ul. U Školky by
mohla platit cca od 1. 7. 2009.
odbor majetku a dopravy

Divadelní spolek MLASK Manětín
uvádí muzikál pro celou rodinu

VODNÍ POHÁDKA
autor textu: Jan Susa, autor hudby: Jiří Helekal
v režii Jany Haidlmaierové – Všichni jste srdečně zváni!

Dne 18. 4. 2009 – začátek 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti do 15-ti let 30 Kč

Kde: TJ SOKOL KOTEROV

Bambiriáda je celorepubliková akce, na které prezentují svoji
činnost občanská sdružení dětí a
mládeže a střediska volného času. Plzeň je letos jediným „bambiriádním“ městem v Plzeňském
kraji. Na plzeňskou Bambiriádu
můžete vyrazit od 4. do 6. června
do Chvojkových lomů v Plzni na
Slovanech.
Bambiriáda je příležitost pro
děti a mládež objevit nové a zajímavé volnočasové aktivity,
které by je oslovily, zároveň je to
příležitost pro rodiče vybrat či
pomoct vybrat mimoškolní činnost pro své děti a samozřejmě
také příležitost pro organizace
nabízející náplň volného času
představit se veřejnosti.
Celostátní motto Bambiriády
2009 je „Nás se to týká“, plzeňská
Bambiriáda se letos uskuteční
pod heslem „Cestou po Evropě –
Plzeňsko
mladýma
očima“.
V duchu tohoto hesla je připravena i společná Bambihra. Každý návštěvník Bambiriády obdrží při vstupu hrací kartu, bude
procházet areálem a plnit jednoduché úkoly u stánků jednotlivých organizací. Po splnění úkolů obdrží drobný dárek. Vstup je
zdarma a navíc získají účastníci
Bambiriády na základě vstupenky možnost zvýhodněných
vstupů na atraktivní místa Pl-

zeňska
(například
Muzeum
strašidel,
plzeňská věž a další).
Vedle stánkových
prezentací bude připraven i doprovodný
program. Mimo jiné v
ukázkách představí svoji práci a
techniku hasiči. Na pódiu se můžete těšit během všech tří dnů na
hudební a taneční skupiny z řad
dětí a mládeže na Plzeňsku.
Slavnostní zahájení Bambiriády
se uskuteční 5. června v 10.30 hodin za účasti hostů a poté bude
následovat speciální koncert pro
školy, školky i veřejnost – bubenická show Marimba.
Celostátním
pořadatelem
Bambiriády je Česká rada dětí a
mládeže. Plzeňskou Bambiriádu
organizuje Plzeňská krajská rada dětí a mládeže. Letošní ročník
Bambiriády probíhá pod celostátní záštitou Livie Klausové,
manželky prezidenta České republiky, Mgr. Ondřeje Lišky,
ministra školství, mládeže a tělovýchovy, JUDr. Vlasty Parkanové, ministryně obrany, generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, náčelník Generálního štábu
AČR a pod regionální záštitou
Doc. MUDr. Milady Emmerové,
hejtmanky Plzeňského kraje,
Mgr. Petry Kacovské, členky rady města Plzně a Ing. Lumíra Aschenbrennera, starosty MO Plzeň 2 - Slovany.
Více informací najdete na
www.bambiriada.cz.
Navštivte plzeňskou Bambiriádu ve Chvojkových lomech i
vy, protože i VÁS SE TO TÝKÁ...
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Informace o průběhu a financování
rekonstrukce a dostavby Městské
sportovní haly v Plzni na Slovanech
Městská
sportovní hala v Plzni na
Slovanech, jejímž
vlastníkem je Statutární město Plzeň,
byla postavena počátkem 70. let 20.
stol. v rámci akce
„Z“. K uvedení do
provozu došlo v roce 1974. V roce 2001
přešla formou bezúplatného převodu
do majetku města
z majetku České republiky. Od roku
2002 je nájemcem
haly TJ Lokomotiva
Plzeň. Hala je využívána zejména pro
školy, mládež, dospělé,
rekreační
sport,
vrcholový
sport, mezinárodní
utkání,
kulturní
akce, výstavy, apod.
K rozvoji haly došlo
dle studie schválené usnesením ZMP
č. 52 ze dne 4. 3. 2004.
V roce 2005 byla
zpracována projektová dokumentace a
v roce 2006 došlo
k dalšímu
bezúplatnému převodu pozemků v
areálu pro výstavbu tréninkové
haly a venkovních hřišť.
Sportoviště, která se v hale nacházejí jsou: velký sál 45 x 25 m +
hlediště pro 1 300 diváků, rozvičovna 10 x 25 m, zápasovna 12 x 12
m, posilovna, 2 squashové kurty,
bowling se 4 dráhami, tréninková
hala 50 x 30 m (2x hřiště na basketbal, 4x hřiště na volejbal, 1x hřiště

Náklady v jednotlivých letech a nejvýznamnější zrealizované akce:
Rok 2002
z toho – rekonstrukce palubové plochy v hlavní hale
Rok 2003
z toho – rekonstrukce vzduchotechniky + šaten
odkanalizování + oprava sociálních zařízení
Rok 2004
z toho – oprava elektrorozvodů

4.197 tis. Kč
2.999 tis. Kč
11.356 tis.Kč
8.973 tis. Kč
1.173 tis. Kč
4.630 tis. Kč
2.983 tis. Kč

Rok 2005
z toho – projektová dokumentace rozvoje haly
rekonstrukce vstupní části + zázemí

21.112 tis. Kč
2.972 tis. Kč
11.379 tis. Kč

Rok 2006
31.649 tis. Kč
z toho – nástavba šaten (real. odborem investic MMP) 15.468 tis. Kč
rekonstrukce střechy
3.391 tis. Kč
výměna prosklených fasád
3.590 tis. Kč
Rok 2007
z toho – rekonstrukce rozcvičovány
havárie rozcvičovány – problém se spodní vodou
Rok 2008
z toho – výstavba tréninkové haly
výstavba venkovních hřišť
vybavení tréninkové haly

na florbal, 2x hřiště na malou kopanou), 3 venkovní hřiště, horolezecká stěna, 17 šaten.
Uspořádané akce v městské
sportovní hale:
a) sportovní akce - Turnaje a
soustředění národního týmu házené, volejbalu, futsalu; Evropské
turnaje v karate; Mistrovství České republiky v ping pongu,
v badmintonu, basketbalu junio-

rů, v gymnastice, pohybových skladeb; Extraliga
házené; 1. liga basketbalu;
Nike aerobic meeting; Mistrovství světa v estetické gymnastice; Souboj Titánů atd.
b) kulturní akce - koncerty
skupin Nazareth, Helloween, Karla Gotta, Heleny Vondráčkové,
Lucie Bílé, Věry Urbanové, Anety
Langerové, Chinaski, No Name,
Divokej Bill, Tři sestry, Petr Kolář, miss Zimní Královna, Hany
Zagorové, U.D.O., Čínský národní
cirkus, Team atd.

Maškarní
na ledě
Mrazivé počasí umožnilo členům TJ Božkov s pomocí
místních hasičů vytvořit kluziště na hřišti ,,Na Ostrově''.
Výkyvy počasí ztížily několikrát údržbu ledové plochy, ale
bruslilo se a hrál se hokej.
Ještě se podařilo uspořádat
dětský maškarní rej, ale poté
již přišla obleva.
Jiří Štekl, Foto: Pavel Černý

19.293 tis. Kč
10.197 tis. Kč
6.155 tis. Kč
124.742 tis. Kč
106.743 tis. Kč
12.328 tis. Kč
3.500 tis. Kč

c) výstavy - For Arch 2006, 2007,
2008; Výstava Dům a Byt, Žena a
Život; Ex Plzeň.
Celkové náklady na opravy,
rekonstrukce a novou výstavbu,
které proběhly na městské sportovní hale na Slovanech v letech
2002 – 2008, dosahují cca 220 mil.
Kč
JUDr. Martina Žabková
šéfredaktorka iZ
(podklady získány z materiálů
poskytnutých Ing. Veronikou
Krupičkovou, OSI MMP)
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U Světovaru číslo 3 (Petřín mého mládí)
Pokračování z minulého čísla

Předzvěst rozloučení

Nenáviděného trika jsem se zbavila
naráz a nečekaně.
V páté třídě - učil nás pan učitel
Kamen z Liliové ulice - jsem skládala
přijímací zkoušky do gymnázia. Nejbližší bylo reálné, na Mikulášském
náměstí. Koedukační. O tom jsem nechtěla ani slyšet. A tak mě maminka
přihlásila do DRG. Čili do Dívčího reálného gymnázia v centru Plzně, ve
Veleslavínově ulici. Byla to elitní škola
ve správě města, rodiče žaček museli
finančně přispívat. Ke zkoušce jsem
měla nové bílé, modře tečkované šaty
z laváblu od firmy Vesecký v Sirkové
ulici, nařasenou sukni s volánkem. Jely jsem s maminkou ze Slovan tramvají, z konečné, ale celou cestu jsem stála, aby se choulostivá látka nepomačkala. Koncem srpna mne vzala maminka do města zas. Na slavný bartolomějský trh.
Nejdřív jsme zašly do kostela, pomodlit se k naší patronce. Nebyla
jsem nijak zvlášť zbožná, k maminčině lítosti určitě mnohem míň než některé moje spolužačky, ale líbezná
řezba v obrovském gotickém chrámu
mne vždycky pohladila po duši.
Okolo kostela hlučel jarmareční
ruch. Maminka mne vlekla mezi budkami, prohlížela to, ono. Najednou mi
přiměřila pyžamo. Bílé, s nitkovitým
modrým proužkem - modrá byla její
oblíbená barva - z tenkého flanelu.
A hned je i koupila. „Budete jezdit se
školou na lyže, už nemůžeš nosit tričko.“ Máma nesdílela moje odmítání
této části intimní garderoby a vždycky
eufemisticky říkala tričko.
DRG bylo známé gymnázium s vynikajícím profesorským sborem, ale
pro Petřín dost z ruky. Chodily tři.
Z Ječné kvartánka Milka a sekundánka Hanka a já primánka. V šest padesát jsme vyrážely z domu - nikdy jsem
proto nemohla v rozhlase vyslechnou
povinný jazykový koutek, na němž
naše češtinářka bazírovala, a referovat
o něm na hodině.
Na Slovany pod Homolku, na konečnou tehdejší jedničky, jsme šlapaly pěšky. Okolo hřišť, prašnou pěšinou
přes pole. Pak tramvají k poště v Solní
a odtud do Veleslavínky. Zpátky jsme
nastupovaly u Konejlovky (Konejlova
soukromá obchodní škola) pod kasárny pětatřicátníků anebo na náměstí. Za prudších podzimních větrů mne
neohrabané prkno na rýsování kolikrát řádně prohnalo po větru.
Sušickou ulicí sice ještě jezdily staré Sýkorovy autobusy, z Božkova
k nádraží. Tam se ale muselo vystoupit a přejít rušnou tepnou na tramvaj
do vnitřního města, což bylo rozhodně náročnější. Ve vnitřní Plzni jsem se
poprvé setkala s vyhroceně antiněmeckou, bezprostředně po válce dost
všeobecnou eufórií. Nosily se bílé po-

nožky. Maminka je nedostala, a tak mi
koupila bílé podkolenky. Asi nevzpomněla, že jde o proskribovaný atribut
Němkyněk. Děti mi po nohou házely
písek, bláto. Dokud jsem podkolenky
nesrolovala. Dlouhé vlasy mi máma
zapletala do dvou copů. To mi vynášelo pokřik: „Němkyně! Němkyně!“
Doma jsem se bála svěřit. Že bych
nepochodila. Po dvou letech mi
blýsklo v hlavě. Ušetřila jsem kapesné,
co mi naši dávali na rohlík, nanuk
anebo podobné maličkosti, a během
klukovského tělocviku jsem se dala
ostříhat. Na chlapce! Kadeřník chtěl
copy rovnou odkoupit. Já je nedala. Až
doma jsme je s maminkou, která vyrůstala ještě za monarchie na českobavorské hranici, a proto jí byla národnostní zášť bytostně cizí, zkropily
slzami.
V DRG jsem pobyla rok. Probudilo
ve mně hluboký zájem o plzeňskou
historii a tradice. V knihovně městského muzea nebo u pana ředitele
Lábka v národopisném jsem byla pečená vařená. Naše třídní, Jarmila
Trejbalová, dějepisářka, zavedla
Kroužek mladých památkářek na arciděkanství. Poprvé jsme uviděly plzeňské podzemí.
To a knihy Jaroslava Schiebla a romantická pubertální touha po dobrodružství inspirovalo. S Hankou jsme si
usmyslely probádat opuštěné vitriolové doly ve vyšehradské skále u Lobez a v Bukové za Božkovem.
K ohromné radosti našich rodičů!
Během několika následných let
jsme odnesly do muzea pár zajímavých úlovků hornin. Některé na vzduchu oxidovaly. Hanku pak okouzlila
chemie. Mamince spadl kámen ze
srdce. Bez společnice jsem do podzemí nemohla.
Systematickému učení se na Petříně nevěnovala zvlášť velká pozornost.
Vyrůstali jsme dost na ulici, otloukal
nás život. Bez kinderstube. Tu měla
jedině Věrka Vinklářojc. Mně naši vyhradili koutek u okna a poličku s knihami. Teprve před maturitou jsem
dostala svůj pokojíček.
Úlohy se psaly na kuchyňském stole, rady dospělých šly jedním uchem
tam, druhým ven. Večer maminka
stáhla kuchyňkou lampu trochu níž,
přes cylindr zavázala šátek, aby mi
světlo nešlo do obličeje a: „Zavři oči a
spi!“ Při plném provozu domácnosti!
Číst v posteli jsem nesměla.
Před sebou mám hromadnou školní fotografii z primy. Sedíme na lavičce, městské spolužačky se způsobně
složenýma nohama. Já jako divoška:
odhalená kolena co nejdál od sebe,
jen se zvednout a utíkat. Mohla jsem
se kouknout, mohla. Jenže na nuance
bontonu a na cizí slova si Petříňáci
prostě nepotrpěli.
Na DRG jsem se jednoznačně začala vyzouvat z předměstských střevíčků. Nezastavily to ani poúnorové udá-

losti. Tatínek byl dán do výslužby. Bylo to tvrdé sousto. S vázanými vklady
se nedalo hnout. Doma nezaopatřené
dítě a žena, jíž pokračující nemoc nedovolila trvalé zaměstnání.
Nakonec rakouská, vlastně maďarská hudební škola z dob monarchie,
aktivní hudební praxe do plicního
úrazu na začátku okupace a dobrá vůle zainteresovaných dopomohly tátovi k místu archiváře hudebního oddělení plzeňského rozhlasu. Krátce poté,
devětadvacátého března v roce padesát, tatínek obdržel zarámované
Čestné uznání za čtyřicet let nepřetržité úspěšné služby u Československých drah, podepsané tehdejším ministrem dopravy Aloisem Petrem. Ex
post. „Ani je nemusím dávat za rámeček,“ pousmál se táta, ale bylo vidět,
že ten úsměv nejde ze srdce.
Gymnazisté z prim a sekund přešli
do jednotné střední školy. Koedukované. Sýkorovy autobusy dosloužily.
Místo nich svištěl naší ulicí trolejbus.
Stavěl dole na rohu Sušické a pak nahoře na rohu Koterovské. Ulice U Světovaru se tak stala hlavní petřínskou
dopravní tepnou. Tytam byly doby,
kdy jsme prostředkem hnávaly husy
ke Světovaru na pastvu!
Ze Světovaru se stala kasárna. Naší
ulicí každou chvíli pochodovali vojáci
a zpívali, až se hory zelenaly. Stuhu
československou si za čepici, za čepici dám, až já půjdu z vojny domů,
tak si zazpívám. Hej, muzika, ta
nám pěkně hrá, ať žije Slovensko,
Čechy a Morava! Hej, muzika, ta
nám pěkně hrá, ať žije prezident a
Praha! Rovněž ráno, když jsme my tři
studentky DRG spěchaly okolo Světovaru k Homolce na tramvaj, se za pivovarskou zdí leckdy už zpívalo. Puritánským teenagerkám se nejvíc líbilo,
jak si vojáci v poupravené písničce o
třech panenkách stěžovali: Lepší je ta
Moravanka nežli z Plzně děvče, Moravanka dá hubičku, Plzeňačka nechce, nechce, nechce, nechce, Moravanka dá hubičku, Plzeňačka nechce! Samozřejmě! Správná Plzeňačka se přece nepoctí svou přízní bůhvíjaké vojáky!
Snad každou neděli se ulice U Světovaru rozeznívala křehkými hlasy
mladých. S písní na rtech tudy šlapávali - obvykle do lesa Pytle - skauti,
členové DTJ (Dělnické tělocvičné jednoty), vyrovnané řady Sokolů anebo
katolických Orlů. Také aut poznenáhlu přibývalo. Naše sousedka z rohu se
podruhé vdala, též za vdovce s četnější rodinou, ale i s autem. Tatraplánem. Pragovka pana doktora Vinkláře
dostala prvního soupeře. S elegantně
protáhlým zadkem. Supermoderního.
Názvy ulic a školní obvody se neustále měnily. Petřínská mládež chodila do Deváté střední školy na náměstí
Odborářů, dříve Mikulášské, do školy
Nad Hamburkem, případně do Druhé
nebo Třetí střední školy v Jablonské a

Houškově ulici. Po malé maturitě
jsem se ocitla mezi budoucími gymnazisty. Tatínek byl naměkko. „Co ti
jen dám, holka, potřebovala bys nějakou parádu, jsi už velká!“ Byla jsem
překvapená. Dobré známky se u nás
doma pokládaly za něco samozřejmého, co si nezaslouží odměnu. „Máš
na to hlavu, tak se uč! - říkal táta. Maminka si občas povzdychla, že kdybych věnovala učení aspoň polovinu
času, co ona, když byla malá, byla by
i ta matematika bez problémů, ale za
vysvědčení mi obvykle koupila dárek
nejmilejší. Knížku. Dědeček mi na
druhou přidal, případně přinesl dva
tři zákusky od Staňků. A teď si najednou táta dělal starosti!
Z důchodu staropenzistů se i při
výpomoci z rozhlasu nedalo nevímjak
vyskakovat, ale tatínek nakonec našel
řešení. Načesal ty naše slavné rané
hrušky, pomohl mi je navážit do půlkilových a kilových pytlíků, uložit do
staré plechové tašky a ráno odvézt
před nádraží. K dělnickým vlakům.
Do tři čtvrtě na osm jsem hrušky prodala a v pohodě stihla vyučování.
Z výnosu jsem si pořídila dlouhý flaušový kabát – do té doby jsem v létě v
zimě nosila jen krátké bundy do pasu,
přešité a nakombinované z mých dětských kabátků -- aktovku diplomatku
a lodičky do tanečních. Šaty jsme s
maminkou spíchly doma. V prodejně
partiového textilu měli totiž i střihy!
Pod vánočním stromečkem jsem
našla střevíčky na vysokých podpatcích (na procházce do Koterova jsem
se v nich učila chodit!), rtěnku a balíček cigaret. To tatínek, před úrazem
silný kuřák, pokládal za vstup do světa
dospělých. Myslím, že díky jeho neslýchané benevolenci mne kouření
nikdy nezlákalo.
Z gymnázia se staly jedenáctiletky a
zavalily nás spoustou práce. Místo latiny jsme od čtvrtého pololetí doháněli deskriptivní geometrii. Třetí průmětna mě strašila i pod peřinou. Taneční téměř, téměř ve svazáckých košilích. A kulturní úderky. Povinné, ale
nedostatečné náplasti na praktiky kolektivizace! „Pořád jsi v jednom luftě!
A jako rajstajvl! Punčochy na tobě
zrovna hoří! Domů chodíš jen spát!“
stěžovali si naši. Měli pravdu. Byla to
předzvěst rozloučení. V pětapadesátém následovala Praha. Fakulta a
Ústav pro jazyk český. V třiašedesátém Bratislava --Pět desítek let žiji v naprosto jiném
prostředí. V cizích jazykových souvislostech. V posledním desetiletí dokonce za hranicí státu. Za tu dobu jsem
měla několik domovů. Vlastně všude
tam, kde stál můj pracovní stůl. Snad
proto ten první nosím tolik v sobě. Petřín třicátých, čtyřicátých a padesátých
let nedávno minulého století.
Konec
Bratislava 12. září 2004

PhDr. Marie Majtánová–
Korandová, Csc.
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Oznámení o době a místě
konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

oznamuje :
1. Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se uskuteční

v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebních okrscích č. 57 - 90 na území
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany jsou místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Okrsek

57

58

ulice
Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9
Rubešova 29, 33
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železniční 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90
Sladkovského 58-72

volební místnost

Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží ČD

Gymnázium
Mikulášské nám. 23
59

13. ZŠ
Habrmannova 45

Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská
Mikulášské nám. 3-13, 2-14
Rejskova
Rubešova 3-25, 24-28
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železniční 2-12

Gymnázium
Mikulášské nám. 23
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Okrsek

60

61

62

63

64

65

66

ulice
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16
Koterovská 29-53, 34-48
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22
Plzenecká 19-35, 36-40
Radyňská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39
Koterovská 55-61, 52-72
Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58
Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5, 7, 17–27,
2–10, 16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20, 21
Modřínová
Papírnická
Plzenecká 3-15, 2-22
Radyňská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1, 2, 2a, 3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55
Koterovská 69-79,78-90
Mezi Stadiony
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26
Kyjevská 22-36
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Květná 1-47, 2-44
Liliová 17-51, 22-66
Motýlí 3-37, 18-46
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64

volební místnost

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

67

Kulturní dům JAS
klubovna I. p.
Jablonského 39

Kulturní dům JAS
klubovna I. p.
Jablonského 39

Masarykova
základní škola
Jiráskovo nám. 10

68

69

13. ZŠ
Habrmannova 45
70

Částkova 1,3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15
Motýlí 2-16
Polní 19-25
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52

Autoškola Sládek
Slovanská 93

Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Květná 55,65,71
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová 1-13
Plzeňská cesta 7-43, 2-42
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
Příkrá
Slovanská 130-172
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88

Vodárna Plzeň
společenský sál
Malostranská 2

Částkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44
Kyjevská 3-37, 2-16
Lužická 4-38
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachmače 13-35, 18-46
Částkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 42-72
Rychtaříkova 4-12
Slovanská 107-119
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachmače 1-9, 2-14

71

Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103
Koterovská 83, 92-96
Lužická 19-35
Nám. Gen. Píky 1-7, 2-6, 33-37, 32-36

72

Částkova 47-49, 73-105, 52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31
Nohova 3-27, 18-34
Stanko Vodičky
U Lomů 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30

SČMBD
Modřínová 2

TZÚS
Zahradní 15
73

Blatenská 3-29
Částkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50
Na Cihlářce
Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lomů 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17

13. ZŠ
Habrmannova 45

Oblastní
myslivecký spolek
Plzeň
Ruská 16

Radnice MO
Plzeň 2 - Slovany
Koterovská 83

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

duben 2009
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

ulice
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101
Na Celchu 2-12
Petřínská 1-13
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Ječná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29
Petřínská 17-45, 4-46
Sladovnická 11-29, 20-48
Sušická 44-58, 23-31
U Světovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148
Krejčíkova 8-12
Sladová
Spojovací 3-9, 16-24
Francouzská tř. 3-15, 29-39
Krejčíkova 1-7, 2-6
Nám. Gen. Píky 27
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16
Francouzská tř. 17-27, 41-65
Slovanská alej 29, 31,33,33/A
Částkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9
Ruská 15-33, 20-36
Rychtaříkova 16-30
Slovanská 123-139
U Hvězdárny 3-29
Čapkovo nám.
Francouzská tř. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18
Ruská 35-53
Rychtaříkova 3-13, 32-52
Strnadova 13-35,
20-28
U Hvězdárny 14-30
Francouzská tř. 24-44
Chválenická 4–10
Nám. M. Horákové 15, 16, 17
Nepomucká 3–19
Slovanská alej 13-25
U Školky 3–13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3–9, 2–10
Ořechová 1-19, 2–14
Ruská 57-95, 38–98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141–201
Strnadova 1–7, 4–18
U Hvězdárny 4–8
Chválenická 16–42
Nepomucká 21–41, 2–18
U Pumpy 6–12, 5–11
U Školky 2–6
Za Vodárnou 2–12, 3–7, 9–11,
7A, 9A
Zelenohorská 2–12

13
volební místnost

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85
84

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

85
20. ZŠ
Brojova 13

20.ZŠ
Brojova 13

20.ZŠ
Brojova 13

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

86
21. ZŠ
Slovanská alej 13

21. ZŠ
Slovanská alej 13

1. ZŠ
Slovanská alej 13

25. ZŠ
Chválenická 17

87

Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu
Nám. M. Horákové 13, 14
Skladová
Slovanská alej 2-28, 2A, 26A
Šeříková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
Barákova 33-85, 32-80
Cukrářská
Ječná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164
Libušínská 1-37
Na Růžku
Pivovarská
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Světovaru 30-58
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A, 39B-67,
48-98
Lobezská 72,74
Meruňková
Na Příčce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Okružní
Palírenská
Poříční
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U Křížku
U Památníku
U Pošty
V Podlučí
Ve Višňovce
Vřesinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K Řečišti
K Starým valům
Na Bajnerce
Na Rychtě
Nad Hradištěm
Nad Zátokou
Nepomucká 46-78
Osadníků
Plzeňská cesta 45–75, 103–105,
58, 102
Pod Hradem
Sporná
Strážní

Kulturní dům
Šeříková 13

Autoškola
Václav Synek
Jiráskova ul. 56

Základní škola
a mateřská škola
Vřesinská 17

Hasičská zbrojnice
Hradiště
Na Rychtě 17
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U Českého dvora 4-14, 28
Zelenohorská 33-51,34-52

88

Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g, 19-49,
20-60
Koukolová
K Řece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká 82-120,
150-190–204
Plzeňská cesta 81, 83
Pod Bručnou
Postranní
Přední cesta
Střední cesta
Slavičí
Štefánikova 9-49, 20-64
U Českého dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90

89

AUTO CB
školící zařízení
vchod z ul.
Mezi Silnicemi

Barvínková
Chrpová
K Češníkům
K Dráze
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bořích

90

Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká 32–44, 43-79,
123-201
Nová
Ovesná
Pěnkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomněnková
Pšeničná
Společná
Šafránová
U Seřadiště
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23–29, 14–32
Břidlicová
Čedičová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Břehu
Na Dílcích
Na Hačkách
Na Hradčanech
Na Lipce
Na Nivách
Nade Vsí
Pastýřská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Včelníku
V Závrtku
Žulová

AUTO CB
školící zařízení
vchod z ul.
Mezi Silnicemi

Hasičská zbrojnice
Koterov
Koterovská
náves 15

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Plzni dne 3. dubna 2009

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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Správa bytového domu zdarma
Plzeňské služby zaznamenaly během loňského roku rekordní počet zájemců. Proč?
O více než o padesát procent
vzrostl během jediného roku počet bytů, o které se starají Plzeňské služby – správa nemovitostí.
Původní počet, dva a půl tisíce,
se zvýšil o 1300 nových zájemců.
Čemu vděčí za takový úspěch?

Důvodů je víc
Zdálo by se, že hlavním motivem pro rozhodnutí o změně
správce domu je správná cenová
politika. Plzeňské služby nabízejí možnost výběru z několika balíčků služeb při správě nemovitosti – od toho „luxusního“ (125
Kč za bytovou jednotku měsíčně), až po nejjednodušší, základní a tudíž i nejlevnější (79 Kč).

Zdaleka to ale není důvod jediný.
Dalším faktorem je spolehlivost, rychlost a nonstop 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 volání na tuto
linku nenarazí na bezduchý automat, ale na skutečného živého
člověka.
A právě trvalá komunikace s
klienty je další předností Plzeňských služeb:
„Ke změně správce nás vedly
především potíže s komunikací
s předcházejícím správcem. Naopak u Plzeňských služeb to funguje
bezvadně. Ať se děje cokoliv, zís-

káváme všechny potřebné informace, ta společnost s námi prostě
„mluví“, na rozdíl od jejich předchůdců.“, řekl například předseda výboru SVJ Lidická 1438 –
1441 v Plzni Radek Lorenc.

Rozhodnutí bez rizika
Změna správce bytového domu není jednoduchá a vlastníci
nebo uživatelé jednotlivých bytů
nejsou vždy úplně jednotní.
Mnozí váhají, protože nejsou-li s
dosavadním správcem spokojeni, obávají se, aby se s novým
správcem nedostali z louže pod
okap.
Plzeňské služby tedy přicházejí s úplnou novinkou – poskyt-

nou novým klientům půlroční
zkušební dobu zdarma. Teprve
bude-li zákazník spokojen, vybere si některý z výše uvedených
„balíčků“ po půl roce jako placenou službu.
Další výhodou, kterou Plzeňské služby nabízejí, je poskytnutí přístroje na měření spotřeby
tepla zdarma.

Čas letí
Tato mimořádná nabídka platí pouze do konce června. Potřebné informace je ale možné
získat hned – nejlépe na
www.plzenskesluzby.cz, nebo telefonicky na 605 886 288, kde lze
dohodnout i osobní jednání.

Město vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž
na téma „Plzeň – město, kde stojí za to žít“
Nové pohledy na Plzeň z hlediska zdravého životního stylu, životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje by měla přinést
soutěž, kterou vyhlašuje odbor životního prostředí plzeňského
magistrátu. Téma je Plzeň – město,
kde stojí za to žít. „Jednoduše řečeno všechny práce by měly odpovídat na otázku: proč se mi dobře
v Plzni žije,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Dagmar
Svobodová. „Soutěž jsme rozdělili

na dvě části. Výtvarná je určena
pro školní děti, kde budeme rozlišovat kategorie od první do páté
a od šesté do deváté třídy. Druhá
část je fotografická, bez omezení
věku,“ doplnila Svobodová.
Soutěžní práce je nutné odevzdat do 20. května 2009 na adresu: Odbor životního prostředí
Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, kancelář č. 203.
„Pravidla soutěže najdou zájemci
na
webové
adrese:

www.livcom2009.cz v sekci Výtvarná a fotografická soutěž. Doplňující informace poskytneme
rovněž na tel. 378 033 204,“ sdělila
Dagmar Svobodová.
Autoři nejlepších prací se mohou těšit na hodnotné ceny, jako
jsou digitální fotoaparáty, digitální fotorámečky nebo MP4 přehrávače. Věnovala je firma K+B Elektro – Technik spol. s.r.o.
V srpnu 2009 se vybrané práce
objeví na výstavních panelech

v sadovém okruhu historické části města u příležitosti blížícího se
finále mezinárodní soutěže The
LivCom Awards 2009 v Plzni. Motto soutěže je podobné: „Vytvářet
města, kde stojí za to žít“.
Záštitu nad výtvarnou a fotografickou soutěží převzal primátor Pavel Rödl.
Bližší informace: Bc. Dagmar
Svobodová, vedoucí Odboru životního prostředí města Plzně, č.t.: 378 033
204, e-mail: svobodovada@plzen.eu
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Dne 17.2.2009 se uskutečnil v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany slavnostní obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2- Slovany do života“. Obřadu se zúčastnilo 27 dětí s
jejich rodiči a dalšími příbuznými, kterým zazpívaly děti z pěveckého souboru 13.ZŠ „Habrmánek“ pod vedením pí učitelky Mgr. Renaty Kubištové. Členka ZMO Plzeň 2 - Slovany, pí Pravoslava Veverková, popřála dětem do života, aby vyrůstaly v prostředí plném lásky a svým rodičům dělaly pouze radost.

Informace pro rodiče novorozenců

Letní příměstský tábor

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

pro děti od 6 do 15 let (není podmínkou)

„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 údajů, 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 pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112,
1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat jej poštou 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“.

Zaměření: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvořit zázemí pro děti, které z různých důvodů
nevyužijí nabídky klasických letních táborů a zajistit jim zajímavý program pod vedením zkušených pedagogů.
Místo realizace: zařízení kulturního domu v Šeříkově ulici.
Termín konání: všechny pracovní dny v měsíci červenci 2009, vždy
od 7.30 do 17.00 hodin
Cena: 100 Kč / osobu / den. V ceně je zahrnuto jedno hlavní jídlo
denně.
Vyplněné přihlášky je možno odevzdat na ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská
83,
307
53
Plzeň,
možné
i
e-mailem:
cervenyz.@plzen.eu
Poplatek uhradit v KD Šeříková při nástupu.
Na realizaci projektu se podílejí: Agentura Jiřího Růžka
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor vnitřních věcí

Přihláška na letní tábor:
Jméno a příjmení: .............………………………………………..............

Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Datum narození:

..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Adresa:

................................................................................

Datum narození:

................................................................................

Pobyt: od ..................... do ……………… Celkem dnů ...................
KONTAKT
...............……………………………………..
Jméno a příjmení rodiče:
Trvalé bydliště:

..............………………………………………

..............………………………………………

................……………………………………..
Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
Adresa:
....................................................
Podpis

Telefon:

.....................…………………………………
. ......................………………………
....................................................

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

Podpis zákonného zástupce
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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 městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,

slavnostní obřady u příležitosti zlaté,
diamantové, platinové a briliantové svatby
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
Blahopřání a dárek k tomuto významnému životnímu jubileu lze
oslavencům předat také na základě jejich přání přímo v rodině. Žádost 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.

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 významného 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 pořadatelů 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 od 16 hodin: 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 – Slovany 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 základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilanti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář č. 112, 1. patro,
pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas s provedením blahopřání v rodině a předání pozornosti.

Svaz důchodců ČR,
organizace Plzeň 2
- Slovany
Plzeň - město kultury
2015
Hra o „budoucí město kultury
2015“ se uskutečnila na našem
ÚMO 2 ve dnech 30. 1. - 31. 1. 2009.
Výbor Svazu důchodců Plzeň
Slovany také nominoval do této
hry tři svoje zástupce: p. Egermaiera, p. Ševčíkovou a p. Simartla. Zúčastnilo se celkem 23
účastníků z různých profesí, organizací a zájmových skupin.
Pracovali jsme ve dvou dnech
ve čtyřech týmech a zamýšleli se
nad problémy města Plzně v oblasti kulturní, sociální, ekonomické i životního prostředí.
Náš „modrý tým“ se zaměřil na
multifunkční areál – Světovar,
vzhledem k tomu, že je to dobrá
poloha areálu, dosažitelnost
MHD, dostatek parkovacích
ploch, rozmanitost budov v areálu – vhodné vybudování kulturního a sociálního zázemí pro
ÚMO2, možnost vybudovat domov pro seniory, klubovny pro
mládež i multifunkční sál a třeba
výstavní prostory a podobně.
Byli jme rádi, že náš návrh dostal nejvíce hlasů. Hra na téma
„město kultury Plzeň – 2015“ je
součástí nového mezinárodního
projektu
organizace
British
Council s názvem „kreativní
města“. Tato hra se uskuteční ještě ve dvou městských obvodech.
Výbor Svazu důchodců byl
velmi rád, že naši zástupci i mezi
mladými lidmi uspěli. Bude to
také asi tím, že nic není tak nakažlivé jako nadšení. Dovede po-

hnout kameny i překonat zlo.
Výbor Svazu důchodců
Plzeň-Slovany

Občanská
poradna nám radí!
Zástupce Občanské poradny
jsme si pozvali na jedno březnové
odpoledne pro naše seniory. Sídlí
totiž v našem obvodu na starém
Petrohradě. Občanská poradna je
neziskovou organizací s desetiletou tradicí. Za dobu existence se
na ní obrátilo více než dvanáct tisíc uživatelů. Významným úkolem Občanské poradny je kvalitní
poskytování odborného poradenství, které je určeno pro lidi v obtížných životních situacích, které
nedokáží řešit vlastními silami.
V roce 2009 budou pro nás, seniory uspořádány dvě preventivní
přednášky na téma – převedení
majetku a právní aspekty vztahu
druh-družka.
Nejčastější dotazy nám byly
oběma pracovníky zodpovězeny
hned na místě. Několik našich
seniorů se přiznalo, že služeb Občanské poradny již využilo a byli
moc spokojeni. Všechny rady
jsou zdarma.
Děkujeme za to, že takové zařízení v našem obvodě existuje, a
pomůže nám mnohdy řešit naše
problémy a starosti.
Vážení přátelé, řekněme si
upřímně, že maličkosti dělají dokonalost – ale dokonalost není
maličkost!
Ševčíková Ludmila
Členka Svazu důchodců

Uvažujete o změně zaměstnání?
Nacházíte se v nestabilní pracovní pozici?

Zde odstřihnout
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........
…………………………
Podpis

Příležitost pro Vás: Nastartujte svou kariéru v České pojišťovně
a staňte se odborníky v pojišťovacím a finančním poradenství
Očekáváme: Chuť učit se novým věcem j Ochotu na sobě pracovat a dále se vzdělávat j Komunikativnost a flexibilitu
Výhody: Flexibilní pracovní doba j ČP kariéra – kariérní růst j
Zvýhodněný telefon. tarif a internetové připojení j Příspěvek na
notebook ve výši 10.000 Kč j Podpora při startu až 85.000 Kč
V případě zájmu kontaktujte manažerky ČP:
Janu Doušovou – Slovanská alej 24/A, 326 63 Plzeň,
mobil : +420 725 817 18, e-mail : JDousova@cpoj.cz
Marii Valtrovou – mobil : +420 603 558 013, e-mail : MValtrova@cpoj.cz
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Cvičná povodňová aktivita
uvedených jednotek prezentovalo
dalších jedenáct
jednotek s místní
působností.
Zde proběhlo:
názorná instalace
protipovodňových zábran; prezentace protipovodňové výzbroje, výstroje a prostředků; seminář
k povodňové problematice a činnosti JPO SDH.
Když městské
sdružení dobrovolných hasičů
plánovalo
tuto Starosta MO Ing. L. Aschenbrenner kontroluje stav
akci, nikdo netu- vodní hladiny v Koterově.
šil, že v předvečer
dne D bude vzhledem k tání sněhu ných jednotek přítomným předvyhlášen 1. povodňový stupeň na vedlo, že o materiál a věcné prořece Úslavě. O to zodpovědněji středky pořízených z rozpočtu
všichni zúčastnění ke cvičení při- města je dobře postaráno a že dobstupovali neboť nebylo jisté zda rovolní hasiči jsou dobře připracvičení plynule nepřejde v ostrý veni chránit v případě potřeba
zásah. Všech 180 členů dobrovol- majetek a zdraví našich občanů.
Patří jim za to velký DÍK.
Za Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se zúčastnila jednotka hasičů z Koterova, která předvedla
svou kynologickou skupinu, zasahovala s motorovým člunem a vybudovala týlové zázemí, kdy
poprvé předvedla stavbu
části nového stanu, který
pořídil v závěru loňského
roku městský obvod nákladem 350 tisíc korun.
V odpoledních hodinách
se zapojily i jednotky
z Božkova a Hradiště.
Ing. Zdeněk Červený
Přepravy kynologů se svými pomocníky na motorovém člunu.
Foto Pavel Černý

Nacvičovalo se: evakuace osob
ze zatopeného území motorovým
člunem; záchrana vodáků z kánoe
motorovým člunem;
uvolnění
vzpříčeného stromu z koryta řeky
(jezu) motorovým člunem; zbudování lanovky přes řeku – evakuace ohrožených osob; vyhledávání utonulých s využitím kynologické skupiny a motorového
člunu; vybudování týlového zázemí pro zachraňované
i záchranáře; poskytnutí první
pomoci
a
přesun raněných.
Cvičení
pokračovalo
v odpoledních hodinách
v
hasičské
zbrojnici na
Doubravce,
kde se kromě
výše
Dobrovolní hasiči s městem jsou dobře připraveni pomáhat.

Pod tímto názvem proběhla dne
1. března na soutoku řek Mže a
Radbuzy odborná příprava jednotek sboru dobrovolných hasičů s
územní působností (Bílá Hora,
Doubravka, Koterov, Křimice,
Skvrňany) a dobrovolné jednotky
Plzeňského Prazdroje. Účelem bylo prověřit připravenost jednotek
a překontrolovat věcné prostředky.

Týlový stan postaví hasiči za sedm minut.

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, Regionální centrum Plzeň, Úslavská 75,
Plzeň 326 00, tel,fax: 377 240 562, e-mail: plzensky@caspv.cz, www.caspv.cz
Zve všechny děti předškolního věku ke změření sportovních výkonů v atletických disciplínách v soutěži pod názvem

TJ Lokomotiva Plzeň pořádá 15. ročník
veřejné cyklistické jízdy největší
a nejmasovější svého charakteru
v západních Čechách

Můj první závod pro děti ve věku 3 – 7 let

Na kole z Plzně na hrady
v sobotu 30. května 2009
v Plzni – Bolevci

Datum konání: čtvrtek 28. května 2009, místo: hřiště TJ Sokol Petřín, Koterovská tř. (tramvají č. 2 na konečnou Světovar ). Zahájení závodu: 16:30 hodin, presence: 16:00 – 16:30 hodin. Rozsah soutěže: běh na 20 m ( 30 m)
z vysokého startu j skok daleký z místa j hod tenisovým míčkem. Vložená disciplína pro děti 6 – 7 let: běh za vodičem v trvání 1 minuty. Hodnocení: hodnotí se každá disciplína zvlášť. Běh se běží rovnou na čas. U dalších dvou
disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se hodnotí. V kategorii 6 a 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší dosažené výsledky
v každé disciplíně. Startovné: 10 Kč za každého závodníka. Odměny: všichni závodníci obdrží účastnický diplom
s výsledky dosažených výkonů a drobnou odměnu.

„POHYB JE ŽIVOT“ veselé zápolení dětí s rodiči s názvem „Mámo, táto hurá závody“
Datum konání: čtvrtek 4. června 2009 od l6.30 do l8.00 hodin. Místo konání: hřiště a okolí sokolovny TJ Božkov - Na ostrově (konečná stanice trolejbusu č. 12 v Božkově, hned za mostem). Startovné: 10 Kč. Účast: všechny děti předškolního věku narozené v r. 2002 a mladší s dospělým doprovodem. Odměny: po splnění sportovních
disciplin budou všechny děti odměněny.
Za organizátory: Jana Sovová v.r. (vedoucí předškolních dětí), Jaroslava Kováříkova v. r. (vedoucí závodu)

Trasy: silniční – 35, 60, 100, 150; horský –
30, 55, 80 km; dětská – 15 km. Start: 6 – 9
h – u Kamenného rybníka; 9 – 11 h –
krátké trasy; 10.30 – 11 h dětská trasa.
Cíl: 12 – 17 h – v místě startu. Odměna:
diplom, suvenýr, samolepka. Startovné:
dospělí 20 Kč, děti do 10 let 10 Kč. Upozornění: účastníci jsou povinni dodržovat silniční vyhlášku. Překvapení: Cyklocomputer, láhve, košíky, kód. známky,
čepice aj. Inf. na tel. 728 386 423,
http://www.volny.cz/nakolezplzne,
e–mail: nakolezplne@seznam.cz
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, v dnešní „Poradně bytového správce“ Vám přinášíme několik praktických informací týkajících se odměn výboru společenství. Často se na nás obrací zástupci SVJ s dotazem, jakým způsobem jsou v roce 2009 zdaňovány odměny výboru společenství a
zda v této problematice nastala změna, jak bylo avizováno v roce 2008.
Dalším často kladeným dotazem je otázka státních dotací poskytovaných na revitalizaci panelových domů. Aktuální informace
o státní podpoře jsme tedy shrnuli do několika nejdůležitějších bodů.
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 Slovany, Doubravka na výše uvedené adrese.
Monika Polánková, Zástupce manažerky oblasti. Klienstké centrum Částkova

Odměny výboru
(aktualizace)
Zdaňování odměn výboru společenství je stejné jako v roce
2008. Stejná také zůstala povinnost odvádět z této odměny zdravotní pojištění. Odváděna je zálohová daň ze závislé činnosti
(z této odměny nelze použít srážkovou daň) ve výši 15 %.
Příklad:
Z příjmu ve výši do 5 999 Kč se
odvede:
– zdravotní pojištění 4,5% poplatník + 9% společenství
– daň 15 %
Z příjmu ve výši nad 6 000 Kč
se odvede:
– zdravotní pojištění 4,5% poplatník + 9% společenství
– důchodové pojištění ve výši
6,5% poplatník + 21,5% společenství
– daň 15%
Důchodově je člen výboru pojištěn, pokud jeho odměna byla
předem určena a výše odměny
překračuje 5999 Kč za měsíc.
Člen výboru SVJ jako statutární orgán nemůže být od 1. 1.
2009 účasten nemocenského pojištění.
Daňová přiznání – daň z příjmu
Dle § 38g zákona o daních z
příjmů
§ 38g,odst. 1)
Daňové přiznání je povinen
podat každý, jehož roční příjmy,
které jsou předmětem daně z pří-

jmů fyzických osob, přesáhly
15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o
příjmy, z nichž je daň vybírána
zvláštní sazbou daně.
v tomto odstavci se hovoří o poplatnících, kteří nemají příjmy ze
zaměstnání
§ 38g, odst. 2)
Řeší ty poplatníky, kteří mají
příjmy podle § 6 (také členové
výboru SVJ).
Poplatník nemusí podat daňové přiznání, pokud má příjmy
pouze od jednoho plátce nebo postupně od více plátců. Podmínkou je, že u všech těchto plátců
podepsal prohlášení k dani podle
§ 38k a vyjma příjmů od daně
osvobozených a příjmů, z nichž
je daň vybírána srážkou, nemá
jiné příjmy podle § 7 – 10 vyšší
než 6 000 Kč.

Dotace pro rok 2009
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 10. 12. 2008
schválila rozpočet Státního
fondu rozvoje bydlení na rok
2009. Rozpočtová položka na
podporu rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů
(program PANEL) byla schválena ve výši 3,5 mld Kč (oproti loňskému 1,5 mld Kč).
Výbor pro veřejnou správu a
regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny také schválil dílčí
změnu mezi položkami loňského
rozpočtu Státního fondu rozvoje
bydlení a zvýšil tak loňskou nedostatečnou položku na podporu

programu „PANEL“ o 533 mil.
Kč. Tím podpořil možnost průběžné realizace programu. Pokud by ani navýšené finanční
prostředky nestačily k uspokojení loni podaných žádostí, budou zbývající žádosti profinancovány z prostředků letošního
roku.
V souvislosti s hospodářskou
krizí ale opravy panelových domů získaly nečekanou prioritu.
Kabinetu to doporučila i Národní ekonomická rada vlády
(NERV).
Ještě v únoru se tak letošní
rozpočet Panelu zvýšil o 600 milionů korun na 4,1 miliardy korun.

Jednotlivě to znamená:
– jedná-li se o zaměstnance,
který je zároveň členem výboru
společenství, musí podat daňové
přiznání, jelikož se jedná o dva
souběžné pracovní poměry
– má-li člen společenství s podepsaným prohlášením příjmy
z pronájmu, které jsou vyšší než
6000 Kč, musí přiznání podat
– OSVČ, která má podepsané
prohlášení u společenství a má
příjmy z OSVČ vyšší než 6 000 Kč
nebo vykazuje ztrátu, musí podat daňové přiznání

23. mateřská škola Poděkování
Děti z 23. mateřské školy v Topolové ulici mají od nového roku
k dispozici výtvarný a keramický ateliér.
Během prázdnin byly zrekonstruovány prostory v zadní části
budovy. Naším velkým přáním
bylo pořídit si vlastní keramickou pec. To vše se podařilo především díky sponzorům.
Velké poděkování patří rodičům našich dětí, Plzeňské teplá-

renské a. s. a Plzeňským službám a. s., kteří přispěli celkovou
částkou 52 000 Kč na její nákup.
V těchto dnech jsou již první
výrobky vypáleny a radost dětí,
že se vše podařilo, je veliká.
Naše děti tak budou mít možnost během celého roku rozvíjet
svoji fantazii, tvořivost a naučí
se pracovat i s netradičními materiály.
Za kolektiv 23. MŠ
Hana Kydlíčková
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Pátek třináctého
připravují pro život a
dohlíží nad jeho řádným
vývojem.
Předsedkyně Výboru
pro realizaci komunitního plánu a rezortní
náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová dodává:
„Nemáme žádné složité
a striktní zadání pro
účastníky soutěže – necháváme školám volný
prostor pro vlastní invenci a skutečně se necháváme překvapit tím,
co s koncem kalendářního roku obdržíme
z našeho odboru škol- Starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner s oceněnými ředitelkami sloství, který je nezbytným vanských mateřských škol (zleva): ředitelka 89. MŠ - Stanislava Ronzová, 17. MŠ - Mgr.
styčným důstojníkem Dana Valdmanová, 51. MŠ - Bc. Blanka Linhartová.
celé akce. Zde se soustřeďuje veškerá „dobrá praxe a vou, na svém lednovém zasedání většina oceněných subjektů napříkladná spolupráce“ plzeň- všechny předložené projekty po- vázala úspěšnou spolupráci:
ských škol, která v lednu putuje soudil a nejlepší z nich - což roz- „Díky jsou nezbytné, ale zdaleka
na stůl členům Výboru pro reali- hodně nebyl lehký úkol - navrhl nevyjadřují to, co bych chtěl
zaci a dál už je to jen o shodě nad na ocenění. Hodnotícími kritérii všem školám, učitelům a hlavně
nejlepšími. Což není vůbec nic byly: originalita pojetí, počet dětem vzkázat. Nelze slovy
jednoduchého, takže jsme letos oslovených seniorů, kategorie opsat, co štěstí rozdají starým livedle standardních míst udělili oslovených seniorů, počet a způ- dem, našim klientům. Dojmy doještě 3 zvláštní ceny dětským pě- sob zapojení dětí, oboustranný stávám z první ruky, naši senioveckým a hudebním formacím a přínos, dlouhodobá udržitelnost. ři se nezdráhají chválit. Mnohdy
Městu se tím již podruhé do- jsou společné aktivity některých
jednu cenu mimořádnou za jednorázový počin – ta směřovala stávají do rukou originální do- našich klientů a dětí ze spolupřímo dětem jedné mateřské klady toho, jak nenásilně vést pracujících škol jednou z mála
školy“ říká s úsměvem náměst- děti ke slušnosti, ohleduplnosti a radostí a mimořádnou událostí,
úctě; množství příkladů obou- na kterou se dokáží těšit celé
kyně Krejsová.
Letošní ročník přinesl rozší- stranně obohacující spolupráce dny. Žádný sebedražší dar, jim
ření zájmu škol a množina při- postavené na pěstování funkč- nevyváží ten čas strávený s děthlášených předestřela řadu ne- ních mezigeneračních vztahů i mi. Děláte mnohem více, než si
všedních nápadů, kreativních mimo rodinu. Jsou potvrzením, myslíte, že děláte,“ vzkázal ve fipočinů a společných aktivit dětí že plzeňské školy leckdy dorov- nále ředitelům oceněných škol
a seniorů. Více k tomu metodik návají nad rámec svých povin- Ing. Chuchler.
Mgr. Alena Hynková
pro oblast sociálních služeb ností to, v čem rodinná výchova
metodik a vzdělavatel
MMP Alena Hynková: „Pěti- pochybila nebo dlouhodobě sepro oblast sociálních služeb
členný Výbor pro realizaci Ko- lhává.“
Vítězné základní školy přemunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzni, v čele s 1. vzaly ocenění z rukou první nánáměstkyní primátora města městkyně JUDr. Marcely KrejPlzně JUDr. Marcelou Krejso- sové a radní pro školství Mgr.
Petry Kacovské, kterou při vyhlašování úspěšných mateřských škol vystřídali starostové
Seznam škol oceněných za rok 2008
jednotlivých městských obvodů.
Pochopitelně s nezbytnými kytiBĚH NADĚJE
Název zařízení
Adresa
Umístění
cemi, které alespoň symbolicky
dříve Běh Terryho Foxe
vyjádřily díky zřizovatele za per26. základní škola
Skupova 22, Plzeň 3
1. místo
15. ročník
fektní práci s dětmi. Poděková28. základní škola
Rodinná 39, Plzeň 4
2. místo
ním všem pak bylo excelentní
33. základní škola
T. Brzkové 31, Plzeň 3
3. místo
bude odstartován v sobotu
vystoupení vokálně instrumen34. základní škola
Gerská 32, Plzeň 1
Zvlášní cena
25. dubna 2009 v 10:00 hodin
tální skupiny Parapet, které pod
ZŠ Plzeň–Újezd
Národní 1, Plzeň 4
Zvlášní cena
v Borském parku
dlouholetým vedením ředitelky
(areál TJ Slávia) v Plzni.
občanského sdružení Totem
81. mateřská škola Hodonínská 53, Plzeň 1
1. místo
RDC paní Vlasty Faiferlíkové
90. mateřská škola Západní 7, Plzeň 1
2. místo
Prezence v prostoru startu
přináší radost v nemalé míře i v
89. mateřská škola Habrová 8, Plzeň 2
1. místo
s dobrovolným
vkladem,
rámci akcí pořádaných Tote51. mateřská škola Částkova 6, Plzeň 2
2. místo
který bude věnován na konmem pro seniorskou populaci.
17. mateřská škola Čapkovo nám. 4, Plzeň 2
3. místo
to výzkumu rakoviny v ČR,
Na cenách ani letos Město ne55. mateřská škola Mandlova 6, Plzeň 3
1. místo
od 8:00 do 9:45 hodin. Akci
šetřilo, vědomo si toho, že přínos
44. mateřská škola Tomanova 3-5, Plzeň 3
2. místo
pořádá katedra tělesné vývšech aktivit škol v tomto směru
27. mateřská škola Dvořákova 4, Plzeň 3
3. místo
chovy a sportu Fakulty
nelze vyvážit. Jak řekl Ing. Vla70. mateřská škola Walterova 26, Plzeň 3
Mimořádná cena
strojní ZČU v Plzni.
dimír Chuchler, ředitel Měst64. mateřská škola Pod Chlumem 3, Plzeň 4
1. místo
K účasti zveme všechny občany
ského ústavu sociálních služeb, s
56. mateřská škola Budilovo nám. 72, Plzeň 6
1. místo
jehož jednotlivými zařízeními

...se v obřadní síni plzeňské
radnice nesl ve slavnostním duchu. Hodnotné ceny z rukou nejvyšších představitelů Města zde
přebírali ředitelé plzeňských
mateřských a základních škol.
Vyhlašovány byly totiž výsledky
2. ročníku celoměstské soutěže
na téma „Příkladná spolupráce
mateřské/základní školy se seniory“. Tento počin iniciovalo
město Plzeň v září 2007, v souladu se schválenou střednědobou
rozvojovou koncepcí a na základě požadavku široké veřejnosti,
zúčastněné v projektu Komunitní plánování sociálních služeb.
Stesky současných seniorů,
kteří poukazují na mravní „nevědomí“ a citovou prázdnotu
mladé generace Město do jisté
míry chápe jako opodstatnělé.
Stran seniorské veřejnosti zaznívá pravidelně požadavek po
vyladění vztahu mezi mladou a
stárnoucí generací, která citlivě
vnímá úctu ke stáří jako společenskou normu nikoli prázdný
pojem. Senioři volají po odpovídající výchově ke stárnutí od útlého věku jako účinné prevenci
diskriminace seniorů v běžném
životě.
Tradiční pojetí rodiny, základního kamene v utváření
osobnosti dítěte, postavené na
prolínání a těsném soužití několika generací, doba plošně vytěsňuje. Někde dokonce do té míry, že děti předškolního a mladšího školního věku své prarodiče
nevídají vůbec – ať již pro časovou zaneprázdněnost rodičů,
vzdálenost, ekonomické důvody
nebo prostý nezájem.
Škola a učitelé jsou pak těmi,
kteří v konkrétních případech a
mnohdy jako jediní, mají na dítě
čas, vychovávají ho, formují,

duben 2009

21

Nevšední školní den
Pondělí 23. února 2009 bylo pro
nás nevšedním školním dnem s
nevšedním poznáním. Mezi žáky
sportovního gymnázia zavítal
bývalý žák naší školy (tehdy ještě
Krajské sportovní školy v Plzni)
pan Aleš Stupka. Téměř dvě hodiny nám vyprávěl o svých zážitcích z cest po Himálajích. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých
fotografií horských masívů, vesnic i tamních obyvatel. Velmi
nás zaujalo, jakou vzdálenost byli schopni účastníci výpravy ujít
za pouhý den, jak se dokázali vyrovnat s horskou nemocí i s vodou plnou bakterií (pro nás Ev-

ropany tak nebezpečnou).
Poučné pro nás bylo povídání
o tom, jak důležité je si na takovou himálajskou cestu zařídit
dobré pojištění cestovních a léčebných výloh - pokud ho turista
nemá a nastanou např. problémy
s jeho aklimatizací, vrtulník pro
něj nepřijede a nikoho v himálajských horách nezajímá, zda třeba člověk nezemře.
Těžko představitelné pro nás
bylo i sdělení, že v himálajských
horách je zcela běžné, když tamní
ženy pro výdělek dělají nosiče a
na záda si naloží až 50 kg zátěž
(muži pak až 80 kg). Zkrátka ži-

votní podmínky jsou v těchto
oblastech velmi
tvrdé a plné
rozporů. Obyvatelstvo žije v
chatrných domech, suší si
potraviny, tropí trusem zvířat a na druhé
straně ve stejné
vesnici je zaveden telefon a internet.
Přednáška pana Stupky nás
velice zaujala. Věříme, že pokud
pan Stupka procestuje další ve-

lehory, přijede se s námi o své
nevšední zážitky opět podělit.
Máme se na co těšit!
Luisa Fakanová, Kvi A

Bezpečný internet

O tom, že se internet stal nedílnou součástí života, není pochyb.
Dnešní děti ho považují za samozřejmost a život bez něj si už nedovedou představit. Přínos, který internet představuje, je nesporný,
ale jeho používání přináší i určitá
rizika, která je důležité nepodceňovat, protože následky mohou
být v některých případech velmi

vážné. Děti jsou při používání
internetu neopatrné, nedokáží rozlišit nebezpečí a často
nechávají nahlédnout do svého soukromí, a tím velmi riskují. Proto by měly znát a dodržovat pravidla bezpečného
přístupu k internetu, aby nikdo nemohl zneužít jejich důvěřivost.
A právě za tímto účelem jsme se
rozhodli věnovat tři únorová odpoledne návštěvě v Hudební a internetové knihovně na Slovanech
v Táborské ulici. Dětem ze školní
družiny při Masarykově ZŠ v Plzni
se věnoval vedoucí knihovny pan
Zbyněk Topinka. Připravil pro děti příjemnou hodinku, při které se

školáci nejen pobavili, ale i poučili. Seznámil děti s účelem a provozem knihovny, s možností využívání internetu.
Dozvěděli jsme se, jak využít internet nejen ke komunikaci, ale i
jak se orientovat v obrovském
množství informací. Děti přispěly
i vlastními zkušenostmi. Chlapce
nejvíce zajímali technické věci a
počítačové hry, děvčata zase možnosti elektronické komunikace.
Postupně jsme se začali věnovat
pravidlům, bez kterých se při práci s internetem neobejdeme.
Nezůstalo jen u vysvětlování.
Na praktické ukázce se mohly děti
přesvědčit, jak snadná a rychlá je
změna identity a jaké iluze v nich

může vyvolat.
Po závěrečném shrnutí dostal
každý kartičku s pravidly bezpečného využívání internetu, kterou
si odnesl domů a mohl ji probrat
se svými rodiči nebo kamarády.
Na
odpoledne
strávené
v knihovně jsme navázali dalšími
činnostmi ve školní družině.
Podle slov pana Zbyňka Topinky touto akcí spolupráce internetové knihovny s naší školou nekončí. V budoucnu by se chtěl věnovat i dětem z vyššího stupně a
pochopitelně rozšiřovat tyto besedy i do ostatních plzeňských
škol. Protože informované dítě je
lépe chráněno.
Enžlová Bohuslava, vychovatelka

Když se řekne: „Škodabajk“...
...a nebo také: „Škodabajk“ je,
když... Obé lze použít, pokud
chceme napsat něco o již tradiční
součásti plzeňského sportovního
jara (letos již 6. ročník). Zkusme
se poohlédnou po know – how u
zkušené instituce a nabídněme
pro inspiraci „Desatero Škodabajku“:
1. Ze tří tratí vybírati budeš!
(6 km pro děti, 30 km nebo 60
km); 2. Ve správný den přijdeš!
(Sobota 2. 5. 2009); 3. Nebudeš se
bát kopců, sjezdů, vlka nic! (Radyně, Lopata, Maršál); 4. Přej
slávu vítězům, čest poraženým a
respekt všem! (Bude vás přes tisíc); 5. Na každé počasí připraven budeš! (Ani sníh na bikera
neplatí); 6. Pojízdného a spolehlivého „bajka“ vezmeš s sebou na
trať!; 7. Nezabiješ, sebe ani jiné!;
8. V jediného sportovního ducha
věřiti budeš!; 9. Jeden guláš v cíli
pojíš!; 10. Zážitků pytel odvezeš

si domů!
Pokud bychom chtěli tento už
letitý kodex přepsat do mluvy
21. století, pak je to celkem prosté. „Škodabajk“ byl, je a bude určen především sportující veřejnosti, tedy všem, kteří ve volném
čase rádi točí pedály. Vlastní trať
je sice náročná, ale nikoli vražedná. Po startu ze ŠKODA
SPORT PARKU na Slovanech
projedete areálem přilehlé Škodovky (hlavní partner závodu) a
vydáte se směr Hradiště, Radobyčice, Černice, Starý Plzenec
pak vystoupáte na Radyni a po
schodech sjedete dolů. Odtud se
30 km vrací obchvatem radyňského vršku, zatímco 60 km jede
dál směr Šťáhlavy, areálem
zámku Kozel, kolem zříceniny
hradu Lopata, přes ves Raková,
stoupá na Maršál a opět přes
Šťáhlavy se posledním větším
převýšením šplhá zpět do sedla

pod Radyní. Dětská trať se po
průjezdu Škodovkou vrací po
polních cestách zpět do ŠKODA
SPORT PARKU.
Cestou na vás, krom řady zážitků a hromady soupeřů, čeká
občerstvení a v cíli pro ty svižnější i kopa cen od finančních
prémií až po upomínkové drobnosti, to vše rámované doprovodným programem.
Pokud se ptáte kudy tam, pak
prvním krokem je přihláška. Lze
ji realizovat na webu Škodabajku (www.skodabike.cz/plzen),
nebo v prodejně Hannah (jeden
z partnerů akce). Na webu závodu si také můžete zvolit tu
správnou kategorii přesně pro
vaše tělo, prohlédnout mapu závodu s výškovým profilem a fotogalerii z minulých ročníků.
Jste-li soutěživější typ, jistě
Vám přijde vhod možnost srovnání hned ve dvou rovinách:

a) Rovina přímé soutěžní konfrontace (60 km cca 250 účastníků, 30 km cca 600 závodníků)
b) Rovina srovnání s nejlepšími v minulých ročnících.
Jste-li naopak spíše sociálněsportovní typ, můžete trať absolvovat ve společnosti svých přátel, nebo, jste-li žáky základní či
střední školy, můžete se zúčastnit soutěže družstev.
„Škodabajk“ prostě nabízí řadu možností od vrcholných výkonů, až po výlet s přáteli po panoramatech jarem probouzeného okolí Plzně. Takže se opřete
do pedálů, připravte všechny
části těla, jež jsou pro cyklistiku
na horském kole potřebné. Za
všechny organizátory (cca 150
osob) se s Vámi těším na shledanou 2. května v 10:00 hodin na
startu 6. ročníku „Škodabajku“.
Mgr. Radek Zeman
ředitel závodu
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Kvalitní a komplexní výchovou
k naplnění životních cílů
Většina obyvatel Slovan zcela
nepochybně dobře zná monumentálně působící dvojici desetipatrových budov – Domova mládeže od
roku 2000 včleněného do organizační struktury největší školské
organizace místního obvodu Plzeň 2 – VOŠ a SPŠE Plzeň. Každému současně musí být jasno, že od
zbudování této instituce v polovině 60. let 20. století zde nacházely,
při svém studiu na různých typech
středních škol v Plzni a okolí, nezbytné zázemí již tisíce chlapců a
děvčat z celého Plzeňského kraje,
ale i odjinud.
Ne každý ale ví, že zde vstřebávala základy výchovy celá řada
následně vynikajících sportovců
mnoha sportovních odvětví lokální, celostátní, ale i světové úrovně.
V tomto článku bych se však chtěl
toliko zmínit jen o zde ubytovaných protagonistech sportu celosvětově nejpopulárnějšího – kopané.

Za dlouhých dvacet let mého
pedagogického působení, kdy jsem
na domově mládeže vedl, a vedu
doposud mj. i kroužky sálové kopané, jsem se tak mohl setkat například se slavným reprezentantem a držitelem „Zlatého míče pro
nejlepšího fotbalistu Evropy 2003“
záložníkem Pavlem Nedvědem (na
domově mládeže: 1992, fotbalové
kluby: Sparta Praha, Lazio Řím,
Juventus Turín aj.), dalším reprezentantem, též legionářem, zkušeným obráncem Petrem Vlčkem
(1988-1992, Viktoria Plzeň, Slavie
Praha, Panionios Atény aj.) nebo
ještě z těch „starších“ například
s Pavlem Devátým - mistrem Slovenska 2006/07 (1992-1996, Blšany,
Žilina, Trnava aj.).
Z dalších aktérů populárních
kroužků sálové kopané - nyní aktivních ligových hráčů, bych se
mohl namátkou zmínit o Martinu
Švejnohovi (1993-1997, Viktoria
Plzeň, Slovácko, Brno aj.) či o

dvojčatech Petru a Martinu Smíškových (1993-1997, Viktoria Plzeň,
Jablonec, Teplice resp. České Budějovice aj.).
Mezi léty 1994 – 1998 zde také
mohli spolu běhat po palubovce tělocvičen slovanských průmyslových škol a svádět četné souboje
Vít Turtenwald, nyní obránce Bohemians Praha např. s rychlonohým útočníkem a v letošní sezóně
dokonce aktuálně druhým nejlepším střelcem GAMBRINUS ligy
Danielem Huňou (1995 – 1999, Viktoria Plzeň, Bohemians, Příbram
aj.). Z brankářů, kteří v běhu života prošli naším internátem, vyčnívá zejména jedno jméno: Martin Ticháček (1996 – 2000, Viktoria
Plzeň). Abych však nezapomněl
připomenout široké plzeňské
sportovní veřejnosti, ještě zcela
„čerstvé“ naděje ligových týmů či
dokonce reprezentace, tak bych si
dovolil na tomto místě naši pomyslnou
fotbalovou
jedenáctku

uzavřít jmény, jakými je např.
Tomáš Bahleda (2001 – 2005, Viktoria Plzeň) nebo jméno zatím úplně
nejmladšího fotbalového talentu,
kapitána třetiligové Viktorie Plzeň „B“ a mistra ČR v kategorii U
19 Jakuba Dvořáka (2005-2009,
Viktoria Plzeň).
Na závěr mi dovolte jednu poznámku: „I když si osobně a zcela
neskromně myslím, že bychom
mohli vytvořit z našich bývalých a
současných chovanců docela slušný fotbalový tým, tak přesto naším
úkolem na domově mládeže bylo a
stále zůstává zejména vytvoření
kvalitního zázemí pro komplexní
rozvoj osobnosti mladého člověka,
tak aby mohl jít co nejkvalitněji po
životní cestě, kterou si sám zvolí. A
jsem rád, že alespoň u těchto fotbalistů se nám to podařilo!“
PhDr. Mgr. Jiří Valenta
sportovní instruktor a metodik
prevence soc.-pat. jevů na VOŠ
a SPŠE – domově mládeže, Plzeň
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Nejlepší mladí sportovci Plzně byli oceněni
Plzeňské sportovní
primátora Marcely
naděje se 5. února seKrejsové
obdržela
šly v obřadní síni plzlatý řetízek s přízeňské radnice. Vyvěskem
navržený
hlášení
nejlepších
speciálně pro tuto
sportovců města Plzně
příležitost.
Společza rok 2008 v kategorinost jí mezi nejlepích mladšího žactva,
šími staršími žáky
staršího žactva a dodělali plavci Šimon
rostu zde pod záštitou
Ambrož a Kristýna
primátora města přiKoptíková, hokejbachystala Nadace sporlista Pavel Henrich,
tující mládeže. Mezi
atlet Jiří Knížek a
úspěšnými nechyběli
rychlostní kanoista
ani sportovci z druhéRadek Šlouf.
ho plzeňského obvodu,
Vítězství mezi dokterým přišel osobně
rostenci obhájil plapogratulovat a předat
vec Slavie VŠ Plzeň
ceny také starosta ob- Starosta Ing. Lumír Aschenbrenner a karatista a kick-boxer Jiří Jan Šefl, který v anvodu Ing. Lumír As- Štádler.
ketě triumfoval již
chenbrenner.
popáté. Spolu s ním
Vedle vrcholných představiteLoňské umístění mezi čtveřicí byli mezi dorostenci oceněni holů města se předávání cen zú- nejlepších mladších žáků doká- kejbalista Michal Bezděk, badčastnili i vynikající seniorští zala zopakovat šachistka Jitka mintonistka Lucie Havlová,
sportovci minulosti a současnos- Jánská a zápasník Filip Soukup, běžkyně na lyžích Vendula Jati. Jmenovitě olympijský vítěz které doplnila lukostřelkyně noušková, moderní pětibojařka
ve sportovní střelbě z Mexika Marie Horáčková a plavec Mar- Barbora Kodedová, boxer a ka1968 Jan Kůrka, hokejový mistr tin Pokorný.
ratista Jiří Štádler, vzpěračka
světa Bohuslav Ebermann a
V kategorii staršího žactva Veronika Věžníková a lukostřeolympionička Barbora Horáč- kralovala cyklistka Petra Matěj- lec Jan Vožech.
ková.
ková, která z rukou náměstkyně
K nejlepším kolektivům roku

2008 v žákovské kategorii patří
mladší žačky FC Viktoria Plzeň,
družstvo mladších žaček Pětibojařského sportovního centra v
Plzni, starší žáci TJ Plzeň-Litice,
házenkáři SSK Talent – 90 při
Bolevecké ZŠ a 8. třída hokejistů
HC Lasselsberger Plzeň. Mezi
dorosteneckými družstvy byli
vyhlášeni fotbalisté FC Viktorie
Plzeň, hokejisté HC Lasselsbergeru Plzeň, zápasníci z TJ Sokol
Plzeň I. a dorostenci TJ ZČE Cyklistika Plzeň.
Uznání za dlouholetou obětavou práci při výchově sportovních talentů převzali trenéři Milada Nováková (badminton),
Zdeněk Böhm (fotbal) a Otto Pešta (zápas). Součástí slavnostního
odpoledne bylo také vyhlášení
nejlepší akce z programu Top
Junior Sport Plzeň, kterou se
stal tenisový Ex Pilsen Wilson
Cup.
Profily všech nominovaných
sportovců i družstev byly k vidění na výstavě, která se v mázhauzu plzeňské radnice na
nám. Republiky uskutečnila od
23. března do 3. dubna.

Profily oceněných sportovců z městského obvodu Plzeň 2
Jednotlivci
Filip Soukup ml. (ml. žactvo), TJ Sokol Plzeň I.; trenér:
Filip Soukup st. (zápas)
1. místo MČR v zápase řeckořímském; 1. místo MČR v zápase ve
volném stylu.
Největším sportovním zklamáním je pro něj každé prohrané
utkání. Sportovním vzorem je pro
něj jeho tatínek – bývalý reprezentant, český olympionik Marek Švec
a také Zinedine Zidane, bývalý fotbalista a také judista. Rád hraje na
klarinet a jednou by chtěl být architektem, právníkem nebo by chtěl
studovat design.
Radek Šlouf (starší žactvo);
TJ Prazdroj Plzeň; trenér: Karel Kožíšek (rychlostní kanoistika)
4 x 1. místo MČR (K1 500m, K2 5
km, K1 5 km, K1 maraton); 3 x 2.
místo MČR (K2 500 m, K2 5 km, K2
maraton); 1. místo mezinár. mistrovství Belgie
Za svůj největší úspěch považuje,
že v roce 2008 nenašel v singlových
disciplínách žádného přemožitele.
Rád se zaposlouchá do originálních
textů skupiny Tři sestry. Svoji sportovní budoucnost by rád spojil s
ASC Dukla Praha.

Michal Bezděk (dorost); HBC
Škoda Plzeň; trenér: Josef Kadaně (hokejbal)
Člen reprezentace ČR na MS v
hokejbale U18, kde získal bronzovou medaili. V současné době hraje
za tým st. dorostu HBC Škoda Plzeň,
který po podzimu vede tabulku extraligy SD. K jeho sportovním cílům
patří hrát za A tým a reprezentaci
mužů. Z těch mimosportovních je
pro něj nejdůležitější dostudovat
gymnázium a pokračovat ve studiu
na vysoké škole. Zájmy a koníčky lze
shrnout stručně: internet a rád spí.
Jan Šefl (dorost); PK Slavia
VŠ Plzeň; trenér: Michal Beránek (plavání)
5. místo MS juniorů 200 M,
9. místo 100M; 3. místo ME juniorů
200 M, 4. místo 100 M; 10. místo ME
200 M, 11. místo 100 M; 3. místo 100
M ZMČR dorostu; 2. místo ZMČR
200 M; 2. místo ZMČR 50 VZ; 1. místo ZMČR 50 M; 2. místo ZMČR VZ
štafeta; 1. místo ZMČR PL štafeta;
1. místo ZMČR 100 M; 1. místo
ZMČR 100 Z; 2. místo ZMČR 4 x 200
VZ štafeta; 1. místo ZMČR 200 M;
1. místo ZMČR 4 x 100 VZ štafeta
Velká naděje českého plavání.
Držitel seniorského českého rekordu na 100 a 200 motýlek a dorosteneckých rekordů na 50, 100 a 200
motýlek. Největším zklamáním pro

něj bylo pozdní splnění limitu na
OH v Pekingu. Jednou by si rád zaplaval vedle Michaela Phlepse, který je spolu s Lancem Armstrongem
jeho vzorem. Od plavání se odreaguje při snowboardingu, hokeji nebo fotbálku. Hlavním mimosportovním cílem je úspěšná maturita a
poté studium v USA.
Jiří Štádler (dorost); o. s.
škola bojových umění Narama;
trenér: Pavel Bělohlavý (box,
kick-box, karate)
Box: Spadá věkově do kategorie
kadeti, v juniorech a mužích startuje na udělenou výjimku. Od 15 let
boxuje 1. ligu a extraligu mužů. V 1.
lize skončilo družstvo BC Plzeň na
druhém místě. 1. místo MČR kadetů; 1. místo MČR juniorů; 1. místo
Mezinár. Olymp. naděje Ústí n. L.
kadeti; 3. místo MČR mužů. Kickbox: 3. místo Leon Open; Gala Titani – lowkick Stadler-Mozisian – vítěz Štádler; 2. místo MČR full conact
muži; Gala Titáni orientál ŠtádlerIlias Sagov (mistr Belgie) – vítěz
Štádler; 2. místo MČR lowkick muži.
Karate: 1. místo Narama Open dorost – kumite; 2. místo Sejto Plzen
dorost – kumite; 2. místo Sejto Plzen
dorost – kata.
Přezdívá se mu Georg, jeho oblíbený film je Rocky. Se sportem začínal v šesti letech. Největším zkla-

máním pro něj bylo, když mu praskla chrupavka a hrozil mu konec
sportovní činnosti. Rád poslouchá
skupinu Kabát.

Družstva
Dorostenci TJ ZČE Cyklistika Plzeň ve složení Karel Matějka, Martin Feiferlík, Tomáš
Holub; trenér: Václav Novák
1. místo MČR dráha sprint družstev.
Družstvo mladších žaček
PSC v Plzni ve složení Marcela
Laštovková, Barbora Ciprová,
Julie Ledererová (1996); trenér: Jaroslav Voldřich (moderní pětiboj)
1. místo MČR v kategorii ml. žaček.
Výsledky členek družstva: MČR
ml. dorostenek (trojboj „B“): Laštovková 6. místo, Ledererová: 4. místo; MČR st.h žaček (trojboj „C“): Ledererová 5. místo, Ciprová 4. místo;
MČR ml. žaček (dvojboj „D“): Ledererová 2. místo, Ciprová 4. místo,
Laštovková 1. místo; ČP mládeže ml.
dorostenek: Ledererová 7. místo,
Laštovková 8. místo; ČP mládeže st.
žačky: Ciprová 6. místo; ČP mládeže
ml. žačky: Ledererová 3. místo, Ciprová 4. místo, Laštovková 2. místo.
Vlastimil Libeš
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Jarní Galavečer se vydařil
hém duelu se ve váze do 81 kg střetl náš Josef Kvěch proti mladšímu, ale těžšímu soupeři Arthurovi Ulmannovi. Naneštěstí Pepa
nezvolil dobrou taktiku a svého
valícího soupeře nedokázal udržet
od sebe svými dlouhými pažemi.
Dovolil mu stále zkracovat vzdálenost a připustil boj u těla, kde
byl Němec velmi dobrý. Ve třetím
kole byl Kvěch počítán, ale dokázal se vzchopit a zápas dobojoval.
Musel se sklonit před soupeřovo
výkonem a prohrál na body. Potom se do ringu postavili ve váze
do 75 kg náš muž Martin Hucl a
Hans Domajdi. Zde se jednalo o
velmi vyrovnané soupeře, kteří
předváděli totožné výkony. Martin měl několik přesnějších direktů a vyhrál 2:1 na body. Do posledního zápasu před pauzou nastoupily ženy ve váze do 75 kg, naše
Zuzana Vraštilová a Němka Jeniffer Toll. Obě měly shodný počet
zápasů a hostující závodnice byla
mladší. Zuzka byla nejspíš vystresovaná domácí bouřlivou atmosférou a nepředvedla zrovna svůj
nejlepší výkon. Přesto byla v každém kole lepší boxerkou, ale
Němka měla velkou výdrž a pořád
tlačila. I když v posledním kole
silně krvácela z nosu, vydržela
Zuzčino útoky ustát až do posledního gongu. Vraštilová zaslouženě vyhrála 3:0 na body.
Po pauze se do ringu postavili
v exhibičním zápase na 3 x 2 minuty 48 letý trenér BC Staru Petr
Lukeš a o 15 let mladší trénující
sponzor Marek Průcha. Oba ne–
jsou žádní drobečkové, dohromady váží 211 kg a atmosféra byla velmi bouřlivá
díky popularitě obou
soupeřů (Petr Lukeš má
neobvyklé
povolání,
pracuje jako revizor v
MHD). Nutno poznamenat, že oba byli v ringu
vůbec poprvé. Díky jejich hmotnosti padaly
těžké údery, ale jednalo
se o rány čisté a bez faulů. Petr Lukeš měl lepší
fyzický fond a dokázal
více zasahovat Markovo
trup a hlavu. Ačkoliv
byl ve třetím kole dvakrát počítán, dokázal zápas ustát až do konce. Za
bouřlivých ovací publiRadní Mgr. Petra Kacovská si vyzkoušela boxer- ka Petr Lukeš ve svém
prvním a posledním záské rukavice.

První jarní den 21. března trenéři Boxing Club Star Plzeň, Radek Seman a Petr Lukeš, pořádali
další boxerský svátek GALA BOX
NIGHT, a to již tradičně v prostorách Kulturního domu v Šeříkově
ulici v Plzni. Zápasy se odehrávaly v naplněném sále a mezi fanoušky byli i členka rady města
Plzně paní Petra Kacovská, starosta MO Plzeň 2 - Slovany pan
Ing. Lumír Aschenbrenner a první místostarosta téhož obvodu pan
Bohuslav Duda. Jak se už stává
pravidlem, trenérům se opět podařilo dohodnout pro plzeňské
publikum atraktivního soupeře.
Tentokrát to byli závodníci z německého klubu BC Amberg. Německá výprava byla vedená svým
trenérem ruského původu a
všichni byli velmi dobře připraveni. Jen nás zklamali svou sestavou. Jednoho z dohodnutých závodníků bez omluvy vůbec nedovezli a na váhu postavili juniora
místo kadeta, a to o 7 kg těžšího.
Tento zápas jsme nepovolili. Také
jejich soupiska nesla jiná jména,
než ta která nám před několika
dny potvrzovali. Vlastně pouze
dvě jména se shodovala s původní
nahlášenou soupiskou.
První zápas v kategorii přípravka ve váze do 30 kg se proto
odehrál v přátelském duchu, kdy
náš Václav Kovář si zaboxoval s
mladičkým Radkem Štádlerem z
jiného plzeňského oddílu. Ten byl
dohodnut na poslední chvíli, protože Němci pro Kováře soupeře
nepřivezli. Oba chlapci se rozešli s
nerozhodným výsledkem. V dru-

pase vyhrál přesvědčivě na body.
Potom nastupovali opět amatéři a to
těžších vah. Ve váze
do 81 kg za náš klub
nastoupil hostující
Petr Sedláček proti
perfektnímu Burbachovi. Petr Sedláček
je skvělý a zkušený
boxer, ale Němec byl
nejen technický, ale
měl i tvrdší údery.
Jen v závěru posledního kola se Petr vypnul k maximu, na Starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschnestažení
bodového brenner předává ocenění. Foto: Jaroslav Netrval
náskoku to však nestačilo. Zaslouženě
zvítězil německý boxer na body. ohromnou odolnost. Jeho rány
Ve váze těžké do 91kg, nastoupil měly však velkou váhu, ale přeJaroslav Gardavský z domácího vážně jen prosvištěly vzduchem
oddílu proti Ramilu Fotellaen. To- nebo skončily na Radkovo krytu.
to byl jeden z nejlepších amatér- Zápas byl ukončen sice jako neských zápasů, oba to uměli na dál- rozhodný, ale u všech diváků byl
ku i na blízko. Padaly těžké údery, vítěz přesvědčivý Radek Seman.
Můžeme konstatovat, že galaale boj to byl čistý a bez faulů. Jarda využíval více délku paží a po večer byl velmi vydařený i po orskvělém výkonu vyhrál těsně na ganizační stránce. Je to díky silbody. Obdržel také pohár z rukou nému klubovému týmu, který
místostarosty pana Dudy pro nej- skvěle funguje, vždyť oba trenéři
techničtějšího boxera. Poslední a hlavní organizátoři šli do ringu
amatéři byli v supertíze, +91 kg, a na chodu večera to nebylo vůbec
Přemysl Batěk a Němec Roman znát. Velký dík patří především
Gorst. Ten se snažil Přemka zatla- Václavu Černému, který kaučoval
čovat často do provazů, což se mu závodníky a Tereze Lukešové,
i dařilo. Přemek ale jako zkušený která měla na starosti ekonomiczávodník bodoval přesnými di- ký dozor a přípravu závodníků.
rekty. Hostující boxer i dost fau- Také oba naši rozhodčí Zdeněk
loval, za což si ve druhém kole vy- Štrunc a Jan Trejbal pod vedením
sloužil veřejné napomínání. Po hlavního rozhodčího Jaroslava
jednom takovém faulu byl Baťek Novotného z Kladna byli neomyli počítán. Ve třetím kole měl Pře- ní. Nesmíme zapomenout na
mek pod levým okem trhlinu (tu ostatní, kteří se velkou měrou pomu pohotově zašil přítomný lékař díleli: Zdeňka Sůvová, Vít Matas,
Jiří Prantner) a zápas byl ukon- pan Jiří Ulč, Rostislav Kuba, Pačen. Dobodovávalo se a náš zá- vel Jansa, Pavel Kokoška, Jiří Pletánek,
Petr
Bruml,
Radek
vodník vyhrál těsně na body.
Zlatým hřebem večera byl pro- Schmieder. Poděkování patří
fesionální zápas ve váze křížové skvělému moderátorovi Radku
mezi trenérem domácího celku Jirglovi a oběma lékařům Jiřímu
Radkem Semanem a svěřencem Prantnerovi a Janu Barcalovi.
profi trenéra a rozhodčího Jana Nesmíme opomenout ani předTeleki Rudolfem Murkem z Mos- stavitele MO Plzeň- Slovany pana
tu. Radek ve své derniéře předvá- Aschenbrennera, Uhlíře a Dudu,
děl publiku i svým svěřencům, co kteří jsou nám stále nápomocni.
je to pohyb v ringu, útočnost a Dále pak sponzoři tohoto večera
přesné bodované údery. Svého pa- LEBLON s. r. o., OKNO-TECH,
sivního soupeře zasahoval neu- ESVE STAV s. r. o., FEBA servis
stále na trup a hlavu a prakticky s. r. o., INSTATOP s. r. o., INse nenechal trefit. Celá čtyři kola ZERT, NO. 1 FIGHTER, S+V stavo
se boxovala ve velmi vysokém s. r. o., MOTOR INZERT, STIFA,
tempu a Radkův o dost těžší a ne- R1 ZAK, FM PLUS, Michal Uhlíř,
pohyblivý soupeř ukázal jen PNEU HÁJEK, BAIL.
Petr Lukeš
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