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Plzeň první, Plzeň
multikulturní...

Ve dnech 17. a 18. září 2009 se
v prostorách plzeňské radnice usku-
tečnila v historii 1. Celostátní konfe-
rence statutárních měst, jejímž iniciá-
torem byl Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně a ústředním
tématem byla problematika osob mi-
grujících za prací – Integrace cizinců
na úrovni samosprávy. Představitelé
statutárních měst ČR, pozvaní hosté z
řad poslanců a senátorů – mezi nimiž
nechyběl poslanec JUDr. Jiří Pospíšil,
senátoři Ing. Jiří Šneberger a Ing. Jiří
Bis, zástupci zainteresovaných minis-
terstev a dalších participujících insti-
tucí, včetně neziskového sektoru, se
v rámci uvedeného setkání zabývali
zásadními otázkami problematiky ci-
zinců a možnými integračními nástro-
ji. Pokračování na str. 3

Slovo úvodem

Když jsem pře-
mýšlel o tom, co
napsat v úvodu
dalšího čísla na-
šeho Informační-
ho Zpravodaje,
uvědomil jsem si,
že všichni jsme
denně zahlcováni

takovým množstvím zpráv, že je
jen těžko můžeme všechny vstře-
bat. Bohužel, velká většina z nich
je negativních a přímo či nepřímo
se dotýkají každého z nás. A tak
jsem si řekl, že si všichni zaslou-
žíme dobrou zprávu. Naštěstí mo-
hu říci, že jich mám po ruce hned
několik. Tou první je vítězství,
které jsme získali v soutěži Cesta
městy. Pořádá ji Nadace Partner-
ství. Náš obvod Slovany zde získal
jedno ze tří hlavních ocenění, při-
čemž porota vybírala ze čtyřiceti
tří přihlášených projektů. Po-
drobnější informace najdete
uvnitř Zpravodaje pod titulkem
Prvenství i prémie putuje na Slo-
vany. Toto vítězství je dokladem,
že nám záleží na spokojeném a
kvalitním životě našich občanů i
na prostředí, v němž společně ži-
jeme. Doufám, že takových cen
bude postupně přibývat. Další
dobrou zprávou je jistě i to, že se
v našem obvodě daří budovat
sportoviště jak pro základní ško-
ly, tak pro obyvatele, kteří je mo-
hou využívat. Posledním takovým
příkladem může být dokončený
areál za 23 milionů korun, který
vyrostl při 20. ZŠ v Brojově ulici.
Naší snahou je i to, aby se výrazně
zlepšil také stav tzv. vnitrobloků,
z nichž mnohé již dosluhují. Vě-
řím, že vy sami byste jistě našli
několik dalších dobrých příkladů,
vím však také, že lidé neradi píší o
tom, co je dobré. Naproti tomu,
když je něco trápí nebo se jim něco
nelíbí, většinou se rychle ozvou.
Jsme samozřejmě rádi za každý
váš ohlas, námět či připomínku.
Na vaše ohlasy a podněty se těší
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta

Úřad blíže
občanům

Vážení občané, po
prázdninové přestávce
zase pokračujeme. Pou-
ze připomínám, že cílem
je přiblížit služby obča-
nům okrajových částí
našeho obvodu, kde v
hasičských zbrojnicích
byly zřízeny tzv. služeb-
ny. Jedenkrát v měsíci je
zde k dispozici pro ob-
čany zástupce samo-
správy (pan starosta ne-
bo některý z místosta-
rostů) a zástupce úřadu,
kteří jsou připraveni ře-
šit Vaše požadavky a od-
povídat na Vaše dotazy.
V zájmu zkvalitnění této
služby je vhodné pří-
padné požadavky a dota-
zy zaslat v předstihu e-
mailem na adresu
postaumo2@plzen.eu.
To zejména, jedná-li se o
konkrétní požadavek,
abychom byli schopni
zajistit konkrétního
úředníka odpovědného
za danou agendu nebo
zajistit potřebné tisko-
pisy.

Termíny a místo
jednání:
Božkov, Údolní 6

vždy 1. středu v měsíci
od 16.00 do 17.00 hodin (4.
11. a 2. 12.)

Hradiště, Na Rych–
tě 17 vždy 2. středu
v měsíci od 16.00 do 17.00
hodin (14. 10., 11. 11. a
9. 12.)

Koterov, Koterovská
Náves 15 vždy 3. středu
v měsíci od 16.00 do 17.00
hodin ( 21. 10., 18. 11. a
16. 12.)

Ing. Zdeněk Červený,
vedoucí odboru

vnitřních věcí

Volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se měly
konat ve dnech 9. a 10. října 2009, byly v souvislosti
s nálezem Ústavního soudu zrušeny, čímž pozbývá

také platnost rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
těchto voleb. Tímto jsou informace zveřejněné

v minulém čísle iZ již neaktuální.

Jednání se zúčastnili také místopředseda
Senátu Ing. Jiří Šneberger a Ing. Jiří Bis.

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí je organizace,

která od roku 1991 poskytuje pomoc
obětem trestné činnosti. Nabízí bez-
prostřední, bezplatnou, odbornou a
diskrétní pomoc obětem v síti pora-
den BKB formou morální, psycholo-
gické a právní pomoci. Dále podporu-
je zlepšení právního postavení po-
škozených v trestním řízení a ve spo-
lečnosti tím, že pomáhá zpracovat a

předkládat podněty k zákonodárným
iniciativám a spolupracuje při tvorbě
zákonů od věcného záměru. Usiluje o
zvýšení právní výchovy a informo-
vanosti občanů i veřejné správy o
problémech obětí trestné činnosti. Za
tímto účelem pořádá přednášky, se-
mináře, kongresy a jiné akce, publi-
kační činnost a vystupování v médi-
ích. Pokračování na str. 4

jPrvenství
a prémieputuje
na Slovany - str. 6
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2

Jednání
ZMO dne 29.
9. 2009 – ZMO
přijalo cel-

kem 10 usnesení, z nichž vybí-
rám:

– souhlasilo s návrhem na
projednání změn Územního plá-
nu města Plzně, cyklus 2009 –
2010, na území MO Plzeň 2 – Slo-
vany

1. č. 2/8, 2/24, 2/25, 2/30, 2/32,
2/50 – 2/56, 2/59 – 2/66, 2/71,
2/88
2. č. 2/46 s podmínkou změny
pouze u horní části lomu
3. č. 2/48 s podmínkou umístě–
ní točky tramvaje, min. 1 hek–
tar parku
– nesouhlasilo s návrhem na

projednání změn Územního plá-
nu města Plzně, cyklus 2009 –

2010, na území MO Plzeň 2 – Slo-
vany, č. 2/1 – 2/7, 2/9 – 2/23, 2/26 –
2/29, 2/31, 2/33 – 2/45, 2/47, 2/49,
2/57, 2/58

– vzalo na vědomí prezentaci
aktualizace studie plaveckého
bazénu Plzeň – Slovany

– schválilo rozbor hospodaře-
ní MO Plzeň 2 – Slovany za leden
– červen 2009

– schválilo nová Pravidla pro

poskytování dotací a finančních
darů MO Plzeň 2 – Slovany

– schválilo půjčku z Fondu
rozvoje bydlení pro žadatele Jo-
sefa Mikuláše a Jarmilu Miku-
lášovou na výměnu oken a
vnitřních dveří v bytové jednot-
ce v celkové výši 60.000 Kč.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Sportovní areál je chloubou školy
V této škole jsem byla již jed-

nou, to když se slavnostně otevíra-
lo hřiště pro handicapované.
A neuplynulo ani příliš mnoho
času a přišlo pozvání druhé, ten-
tokrát na otevření dokončeného
sportovního areálu 20. ZŠ Brojova
v Plzni na Slovanech. Upřímně ře-
čeno, tu slávu si škola zasloužila,
protože snaha jejího vedení byla
po několika letech zúročena ve
sportovní komplex, který jí může
kde kdo závidět. Nejenom, že patří
k jedněm z největších mezi plzeň-
skými školami, ale dokonce i v ce-
lém Plzeňském kraji. „Rekon-
strukce celého souboru hřišť, kte-
rá byla spolufinancována z evrop-
ských fondů, začala v roce 2003 a je
nyní zcela kompletní. Od roku
2008 bylo nově vybudováno mimo
jiné hřiště na kopanou 94 x 53 m
s umělou trávou 3. generace a
osvětlením, za které by se nemu-
sel stydět ani leckterý ligový
klub,“ zdůraznil ředitel školy
Mgr. Pavel Kocián.

Jenom na doplnění, toto hřiště
je svou kvalitou srovnatelné
s těmi, na kterých hrají fotbalisté
z klubů Viktorie Plzeň a Senco Pl-
zeň. Navíc tady žáci školy, ale
i ostatní sportuchtiví občané, na-
jdou běžeckou dráhu, hřiště na
plážový volejbal a další možnosti
na protažení těla. Rekonstrukce a
výstavba areálu přišla na 23 mil.
Kč, z čehož přibližně 5 milióny ko-
run přispělo město Plzeň. Zdejší
škola má již druhým rokem ote-
vřeny sportovní třídy se zaměře-
ním právě na kopanou a volejbal.
Na výchově talentů spolupracuje
s 1. FC Junior, Viktorií Plzeň, SK
Smíchov a TJ Lokomotivou Plzeň.
Od letošního září tak mohou mla-
dí sportovci hrát soutěž mladších
žáků v kopané pod hlavičkou 1. FC
Junior. Hřiště však nebude slou-
žit pouze potřebám 20. ZŠ, nýbrž
i široké veřejnosti, která tak bude
mít další možnost pro sportovní
využití svého volného času. (jam)
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Plzeň první, Plzeň multikulturní
Dokončení ze str. 1

O co tedy vlastně šlo?
Plzeň eviduje na svém území

aktuálně zhruba 14 000 cizinců,
kteří k nám ze států EU, ale pře-
devším ze 3. zemí přicházejí za
prací. Zmíněné statistice početně
dominují Mongolové, Ukrajinci,
Vietnamci, kteří za vidinou eko-
nomicky lepší budoucnosti od-
cházejí ze své vlasti, aby zakotvili
zde, v metropoli Plzeňského kra-
je. Ne vždy se jejich představy
naplní, v řadě případů díky neso-
lidnímu jednání personálních
agentur zůstanou bez práce, bez
prostředků, bez ubytování, bez
perspektivy…

Konference byla „kulatým sto-
lem“ a příležitostí pro diskuzi na
téma stabilizace situace na úrov-
ni samosprávy, odstranění bariér
a případných xenofobních ten-
dencí, optimální nastavení reži-
mu společného soužití „domácích
a hostů“.

Rezortní náměstkyně JUDr.
Marcela Krejsová, která společně
s ministrem vnitra Martinem Pe-
cinou držela záštitou nad celou
akcí, k tomu dodává: „Je nesporné,
že naše budoucnost je spojena s ci-
zinci – ať ji nazveme multikulturní,
transformační nebo kosmopolitní.
Oni přicházejí, aby se měli lépe, my
je přijímáme, abychom se měli lépe.
Bez cizinců nemá naše země šanci.
Taková je realita. Naše slibná bu-
doucnost souvisí s těmi, kteří k nám
ze vzdálených zemí přichází za pra-
cí, mnohem více, než jsme ochotni si
připustit. Buďme tolerantní, snaž-
me se pochopit jejich mentalitu, ne-
berme jim jejich kulturu a svébyt-
nost, ale zároveň trvejme na tom,
aby ti, kteří přicházejí pochopili, že
vstupují do země, kde platí určitá
neoddiskutovatelná pravidla, nor-
my a zásady soužití. Ničeho více
netřeba….“

Záměr uskutečnit společné jed-
nání měst a institucí nad proble-
matikou integrace cizinců jde
ruku v ruce s momentem, kdy se
Statutární město Plzeň stalo ini-
ciátorem a spolutvůrcem pilot-
ního projektu MV ČR zaměřené-
ho na zmapování a systematický
přístup k osobám migrujících za
prací ze 3. zemí.

Problematikou cizinců se Plzeň
zabývá kontinuálně již od roku
2005. Jako snad jediné město v ČR
měla cílovou skupinu pod ozna-
čením Cizinci zakomponovánu v
projektu Komunitní plánování
sociálních služeb a jako taková
měla svůj pracovně-tvůrčí mo-
dul. Od února 2006 se pravidelně
scházel tým „Cizinci“, tvořený
zástupci široké plzeňské veřej-
nosti, zainteresovaných institucí

a minorit žijících v Plzni: Bulha-
rů, Ukrajinců, Vietnamců, Kaza-
chstánců, Mongolů, Slováků.

To byl však rok 2006, poměrně
klidné a bezproblémové období
co se týče cizinců, jejich počtu a
vyvíjených aktivit. Boom v podo-
bě masivního přílivu migrantů a
jejich nekontrolovaného pohybu
na území města nastal v roce
2007. Žádné z měst v naší zemi ne-
bylo připraveno na podobný fe-
nomén, ale některé lokality byly
aktuálním stavem donuceny věc
řešit. Bezodkladně a účinně. Ne-
činnost a pasivita by se okamžitě
vrátila migrací stiženému městu
jako bumerang. Chyběla kontro-
la, nefungovala součinnost insti-
tucí, personální agentury i se
svými poměrně nestandardními
praktikami byly o krok a více
před námi a mustr pro optimální
řešení chyběl. Nebylo nikoho, od
koho by Plzeň mohla v daný
okamžik začít opisovat, neexis-
tovala dobrá praxe, neboť obdob-
nou problematiku na svém území
neřešilo dosud žádné srovnatelně
velké město.

Cizinecká problematika ve
městě začala nabírat na intenzitě
– eskalující počet cizinců byl
přímo úměrný stoupající křivce
nárůstu kriminality ve městě.
Zatímco v roce 2006 měla Plzeň
evidovaných 895 cizinců, o rok
později to bylo už 8 900 a v dubnu
2008 bylo ve 168tisícové Plzni cca
14 000 přihlášených cizinců (!)
přičemž nejvyšší objem předsta-
vovali cizinci ze 3. zemí (Viet-
nam, Bulharsko, Rumunsko,
Mongolsko). Pracovní agentury z
Brna, Prahy a Ostravy chrlily na
objednávku průmyslové zóny
Borská pole do Plzně stovky ci-
zinců týdně (požadavek firmy
Panasonic byl v té době aktuálně

10 000 pracovních sil!). S přílivem
nepřizpůsobivých, společen-
ských a kulturních norem nezna-
lých Mongolů a jim podobných,
vzrůstala adekvátně množina
nepokojů, střetů, kriminálních
činů. Nezanedbatelným faktem
bylo i zvýšené zdravotní riziko
nekontrolovaného pohybu těchto
osob ve městě - zavlečení a šíření
nebezpečných chorob, včetně
otevřené TBC. Situace byla neu-
držitelná a tak se do nápravy vrh-
la Plzeň na vlastní pěst.

Z iniciativy rezortní náměstky-
ně JUDr. Krejsové došlo ke spo-
lečnému jednání se zástupci Mi-
nisterstva vnitra ČR a Služby ci-
zinecké policie ČR, které odstar-
tovalo pilotní projekt zaměřený
na řešení problematiky cizinců
na území našeho města. Za necelý
rok tak má Plzeň nejen zmapo-
vánu situaci, průběžný monito-
ring vývoje, řadu vzdělávacích a

informativních kurzů pro cizin-
ce, ale dala vzniknout
i samostatnému Kontaktnímu
centru pro cizince, umocnila sou-
činnost s Cizineckou policií a rea-
lizuje řadu multikulturních akti-
vit ve městě.

Partner projektu, Odbor azylo-
vé a migrační politiky Minister-
stva vnitra České republiky ústy
svého ředitele PhDr. Tomáše
Haišmana k tomu dodává: „Plzeň
je v otázce přístupu k integraci ci-
zinců a zavádění inovativních inte-
gračních nástrojů vnímána jako
vlajková loď. Rozhodně po právu –
na začátku stála sama proti příli-
vové vlně, kterou se ctí ustála i přes
poměrně dramatický rozjezd. V této
zemi není město, které by v řešení ci-
zinecké problematiky bylo dále než
právě Plzeň.“

Vedoucí Odboru sociálních věcí
Mgr. Alena Hynková závěrem ří-
ká: „Společné setkávání měst a obcí
a vytvoření jednotné integrační
strategie je žádoucí a nezbytné. I
když Plzeň pořád funguje jako po-
radce a model, kde se řada aktivit a
záměrů v řešení problematiky cizin-
ců osvědčilo, nelze mluvit o trvalé
udržitelnosti. Pochopitelně nás těší
pomyslné prvenství i uznání z nej-
vyšších míst. Nicméně: kéž by se pl-
zeňská verva a odhodlání stalo vý-
vozním artiklem anebo alespoň na-
kažlivou záležitostí městům a ob-
cím, které vnímají problém, ale ma-
jí poněkud obavy mu čelit samy.
Tato konference je jim signálem, že
samy nejsou a nezůstanou. Navíc se
ukázalo, že co město, to zajímavý
nápad, impuls, podnět – stačí jen
sjednotit postup a spojit síly. V
otázce integrace cizinců na našem
území a včasných opatření totiž ne-
platí osvědčené Kdo nic nedělá, nic
nezkazí…“

Po přínosné a
velmi příznivě
hodnocené ak-
ci v Plzni pře-
bírá pomysl-
nou štafetu
Statutární
město Pardu-
bice, které je
vnímáno hned
po Plzni jako
město s emer-
gentním pro-
jektem MV ČR,
takže 2. Celo-
státní konfe-
rence statutár-
ních měst vě-
novaná cizi-
necké proble-
matice bude
napřesrok v
režii města
perníku. (red)

Společnou záštitu nad konferencí nesla 1. náměstkyně primátora města Plzně
JUDr. Marcela Krejsová s náměstkem ministra vnitra Ing. Salivarem, na sním-
ku s nim ještě ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
České republiky PhDr. Tomáš Haišman.

V průběhu konference byl prostor i na neformální diskusi,
při které jsme zachytili ředitele Služby cizinecké policie
plk. Husáka spolu se zástupcem Krajské správy Policie ČR
plk. Kučerou a vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Ale-
nou Hynkovou.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Mimořádné
jednání RMO
dne 29. 7. 2009
– RMO přijala
celkem 4 usne-
sení, z nichž
vybíráme:

– souhlasila
– s podáním žádosti o podporu

z Operačního programu životní-
ho prostředí – Udržitelné využí-
vání zdrojů energie – na zateple-
ní budov 25. MŠ, Ruská 83 a
89. MŠ, Habrová 8 v Plzni;

– v případě poskytnutí podpo-
ry se zajištěním předfinancová-
ní celé realizace projektu v před-
pokládané výši 13 mil. Kč vč.
DPH (k náhradě dotované části
způsobilých výdajů ze zdrojů
OPŽP dojde zpětně) a s dofinan-
cováním projektu z rozpočtu

města Plzně.

Jednání RMO dne 26. 8. 2009 –
RMO přijala celkem 10 usnese-
ní, z nichž vybíráme:

– souhlasila se stavební úpra-
vou ulic Rychtaříkovy, Neu-
mannovy a Čapkova náměstí –
výměnou celé aleje zeleně vpravo
ve směru jízdy, kolmé parkování;

– schválila použití investiční-
ho fondu ve výši 47.600 Kč u
5. MŠ, příspěvkové organizace,
se sídlem v Plzni, Zelenohorská
25, na úhradu realizace výtvar-
ného barevného nástřiku na fa-
sádu budovy MŠ;

– schválila uzavření dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě na užívá-
ní nebytových prostorů na adre-
se Koterovská 128 v Plzni – „ne-
bytové prostory se pronajímají

pouze a výhradně za účelem:
Sklad pro doplňování zboží“;

– schválila žádost o poskytnutí
příspěvku z programu „Prazdroj
lidem“ ve výši 190.000 Kč na in-
stalaci tří fitnessových prvků
firmy HAGS Praha, s. r. o., do
vnitrobloku ulic Částkova,
Lužická a náměstí Generála Pí-
ky.

Jednání RMO dne 16. 9. 2009 –
RMO přijala celkem 24 usnese-
ní, z nichž vybírám:

- souhlasila s rozborem hos-
podaření MO Plzeň 2 – Slovany
za období leden – červen 2009;

– souhlasila se změnou Pravi-
del pro poskytování dotací a fi-
nančních darů MO Plzeň 2 – Slo-
vany;

– schválila úhradu vícenákla-

dů spojených s
realizací in-
vestičních ak-
cí – zateplení
budov mateř-
ských škol v
této výši:

1. Zateplení budovy 5. MŠ,
Zelenohorská 25 519.654,00 Kč
2. Zateplení budovy 21. MŠ,
Na Celchu 33 45.089,00 Kč
3. Zateplení budovy 38. MŠ,
Spojovací 14 244.035,00 Kč
– souhlasila s poskytnutím

půjčky z Fondu rozvoje bydlení
pro žadatele Josefa Mikuláše a
Jarmilu Mikulášovou, oba by-
tem nám. Generála Píky 20,
326 00 Plzeň, na výměnu oken a
výměnu vnitřních dveří v byto-
vé jednotce ve vlastnictví žadate-
lů, v celkové částce 60.000,- Kč.

Ing. Oldřich Roz-
šafný, 2. místo–
starosta MO Plzeň
2 - Slovany

Bohuslav Duda, 1.
místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany

Bílý kruh
bezpečí
Dokončení
ze str. 1

Prostřednic-
tvím vlastní
publikační
činnosti (letá-
ků, brožur či
samolepek) se
snaží zvýšit
informova-
nost o možnos-
tech a pro-
středcích pre-
vence krimi-
nality, zejména o zásadách cho-
vání, které snižují riziko stát se
možnou obětí trestného činu.

Spolupracuje nejen s nestát-
ními organizacemi a místní
samosprávou, ale také s národ-
ními institucemi a mezinárod-
ními organizacemi, které se za-
bývají pomocí obětem trestné
činnosti a prevencí kriminali-
ty.

Počínaje rokem 1998 působí
Bílý kruh bezpečí i v Plzni, kde
své služby poskytuje občanům
nejen z Plzně, ale i blízkého či
vzdálenějšího okolí. Činnost
organizace, resp. Pobočky, je
založena výhradně na dobro-
volnosti jejích pracovníků. Kli-
entům se věnuje vždy dvojice

poradců – jeden pro právnic-
kou, druhý pro psychologickou
pomoc. Všichni poradci pro-
cházejí povinným čtyřstupňo-
vým výcvikem. Při své práci
pak zachovávají principy ne-
strannosti, nezávislosti
a diskrétnosti.

Naším přáním je, aby lidé naší
službu pokud možno vůbec ne-
potřebovali. Přesto se nás tato
problematika ve skutečnosti
dotýká těsněji, než si někdy do-
kážeme představit a připustit.
Veřejnost nemusí být jen pří-
jemcem naší pomoci, ale zájem-
ci se mohou do pomoci obětem
trestných činů také zapojit ak-
tivně a stát se dobrovolníky Bí-
lého kruhu bezpečí.
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Hospodaření MO skončilo k 30. 6. 2009 úsporou výdajů k inkasovaným příjmům ve výši 25.896 tis. Kč

Vlastní příjmy z činnosti MO Plzeň 2 – Slovany: 52.323 tis. Kč

Příjmy daňové: 10.236 tis. Kč
Správní poplatky 3.272 tis. Kč
Poplatek ze psa 968 tis. Kč
Poplatek z užívání veřejného prostranství 799 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 391 tis. Kč
Poplatek za provozovaný VHP 2.725 tis. Kč
Výtěžek z VHP 2.076 tis. Kč
Ostatní daně a poplatky 5 tis. Kč

Příjmy nedaňové : 6.455 tis. Kč
V těchto příjmech jsou obsaženy příjmy z pronájmu nebytových prostor, pronájmu pozemků, z pokut, poskytnutých služeb
a přijaté příspěvky a náhrady za sběr separovaného odpadu

Podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 14.280 tis. Kč
Příjem z podílu DPH 21.352 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace: 38.775 tis. Kč
Na výkon státní správy 3.217 tis. Kč
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP 1.530 tis. Kč
Na příspěvek na péči 24.734 tis. Kč
Na ostatní sociální dávky 8.623 tis. Kč
Na volby do EP 671 tis. Kč

Příjmy MO za 1. pololetí 2009 celkem 91.098 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 58,28%.

Objem výdajů za 1. pololetí roku 2009 celkem: 82.512 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je 8.586 tis. Kč . V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany za 1. pololetí roku 2009 byly zapojeny prostředky
z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 18.310 tis. Kč jako financování.
Proveden zálohový příděl do Sociálního fondu z vytvořených příjmů – 1 mil. Kč.

Za 1. pololetí roku 2009 vynaložil MO Plzeň 2–Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:

NEINVESTIČNÍ výdaje : 77.971 tis. Kč
Úklid komunikací a chodníků 5.524 tis. Kč
Likvidace nebezpečného odpadu 73 tis. Kč
Likvidace komunálního odpadu 4.483 tis. Kč
Péče o zeleň 4.851 tis.Kč
Příspěvky sociální pomoci občanům 32.818 tis. Kč
Provoz MŠ, jeslí 6.244 tis. Kč
Údržby a opravy v deseti MŠ 865 tis. Kč
Vydávání informačního Zpravodaje +propagace 164 tis. Kč
Bezpečnost - hasiči 640 tis. Kč
Poskytnuté dary na sport, pro mládež a další obč. sdružení, církev. org. 236 tis. Kč
Služby pro občany (provoz WC, akce pro důch., vítání občánků atd) 326 tis. Kč
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP 1.520 tis. Kč
Čipování psů, deratizace, desinsekce 115 tis. Kč
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje 20.112 tis. Kč

INVESTICE 4.541 tis. Kč
Plnění k rozpočtu je zatím nižší, na 15,94 %.
Byly proplaceny faktury za vypracování proj. dokum. na realizaci investičních akcí na úseku komunikací, odpadních vod,
budovy MŠ (např. rekonstr. Petrohradu, OZ Bručná II. část ul. Na Výsluní, kanalizace v Božkově či zateplení budov včetně výměny
oken u 4 budov MŠ, rekonstrukce ZTI u 89. MŠ) a za realizaci rekonstr. VNB Ruská-Slovanská alej nebo protipovodňovou úpravu břehu v Koterově.

Celkem čerpání výdajů za za 1. pololetí roku 2009 na 44,93 % k rozpočtu.

Ekonomický a organizační odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. pololetí 2009
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ČESKO–NĚMECKÁ
SPOLUPRÁCE

Dne 7. 9. 2009 jsme podepsali partnerskou dohodu o pří-
hraniční spolupráci mezi TJ Dynamo ZČE Plzeň a Bavor-
ským SV Niederpöring/Tabertshausen. Spolupráce by
měla spočívat ve výměně sportovců na sportovních ak-
cích, ve výměně zkušeností v tréninkovém procesu apod.
V rámci spolupráce bychom také měli spolupracovat na
společném projektu obnovy či rekonstrukce obou ve-
lodromů, a to jak v Plzni, tak Niederpöringu. Podpisu do-
hody se za německou stranu zúčastnili: Peter Erl – za
zemskou radu Dolní Bavorsko, Hermann Schlaipfer –

předseda SV Niederpöring, Herbert Altmann – regionální manažer zemského úřadu Dolní
Bavorsko, Josef Stöger – vedoucí cyklistického klubu, Dana Hažmuková – referentka dis-
pozičního fondu Cíl3. Za českou stranu: Ing. Petr Náhlík – náměstek primátora, Zdeněk
Pfleger – předseda TJ Dynamo ZČE Plzeň, Karel Machačný – místopředseda TJ, Václav No-
vák – vedoucí trenér cyklistiky. Václav Novák, ZČE Cyklistika Plzeň

Prvenství i prémie
putuje na Slovany

V polovině září na slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže Cesta
městy pořádané Nadací Partner-
ství, které se uskutečnilo v Krás-
né Lípě, byla jednou z oceněných i
Plzeň zastoupená Správou veřej-
ného statku města Plzně. Získala
jednu ze tří hlavních ocenění, při-
čemž porota vybírala ze čtyřiceti
tří přihlášených projektů. Hlav-
ním zaměřením této již osm let
pořádané akce je zklidňování do-
pravy. O to větší radost jsme měli,
když vítězství v kategorii plošná
řešení a prémii 85 tisíc korun při-
řkli porotci právě našemu obvo-
du.

Konkrétně jsme prvenství ob-
drželi za rozsáhlou modernizaci
komunikací v městské části Slo-
vany, která zde probíhala v obdo-

bí let 2005-2009. Za tuto dobu bylo
proinvestováno 350 milionů ko-
run, a to jak z rozpočtů města a
kraje, tak i z dotací EU. Seznam
provedených staveb je docela
úctyhodný, posuďte sami:

l rekonstrukce Koterovské
třídy od kruhového objezdu na
nám. gen. Píky po konečnou
tramvaje na Světovaru
l rekonstrukce Francouzské
třídy od kruhového objezdu na
nám. gen. Píky po Slovanskou
Alej
l rekonstrukce Částkovy
ulice – 1. část (od kruhového
objezdu na nám. gen. Píky
po Sušickou ulici
l rekonstrukce Částkovy
ulice – 2. část (od kruhového
objezdu na nám. gen. Píky po

Slovanskou třídu)
l rekonstrukce
kruhového objez–
du na nám.
gen. Píky
l rekonstrukce
křižovatky Kote–
rovská – nám. gen.
Píky - Habr–
mannova
l rekonstrukce
vnitrobloku
nám. gen. Píky –
Částkova – Suvo–
rovova – U Bach–
mače

l rekonstrukce vnitrobloku
Částkova – Slovanská –
Sudova – U Bachmače
l rekonstrukce vnitrobloku
Částkova – Slovanská –
kpt. Jaroše
l rekonstrukce vnitrobloku
Koterovská – Krejčíkova –
Francouzská – Spojovací
l rekonstrukce vnitrobloku
Koterovská – Spojovací
– Brojova
l rekonstrukce vnitrobloku
Francouzská – Strnadova
– Kyjevská
l rekonstrukce vnitrobloku
Francouzská – Slovanská Alej
l rekonstrukce vnitrobloku
Slovanská Alej – Ruská
l rekonstrukce vnitrobloku
Slovanská Alej – Topolová –
Chválenická – U Školky 1.
a 2. etapa

Porota přitom vyzdvihla pře-
devším úpravu šířek jízdních
pruhů, jasné definování ploch
(parkování, jízda vozidel apod.),
vysazené chodníkové plochy
u přechodů nebo u míst pro pře-
cházení, dělící ostrůvky u pře-
chodů pro chodce, zátkové za-
stávky, moderně zabezpečené
tramvajové zastávky, úpravy pro
handicapované a tělesně postiže-
né a okružní křižovatky.

O tom, zda je ocenění opravdu v
těch správných rukou, se mohou
každodenně přesvědčit všichni,
kdož se v oceněných prostorách
pohybují, ať již jako chodci, cyk-
listé nebo řidiči. A co bude s onou
na začátku zmíněnou peněžitou
prémií? Pořídí se za ni městský
mobiliář, který bude instalován
na vhodném místě některé z oce-
něných staveb. Vladimír Černý,

investiční odborFrancouzská třída
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Zelená linka!
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-

jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti a
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní
linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdě-
lovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na takto získa-
né podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního Zpravodaje a
na webových stránkách městského obvodu http://umo2.plzen.eu .

Gabriela Levorová, předsedkyně komise bezpečnosti

Upozornění na sběrný den v MO Plzeň 2 – Slovany

Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00 - 9.00 hod.
Hradiště (za konečnou MHD) 9.10 – 10.10 hod.
Na Vyhlídce (Božkov) 10.20 – 11.20 hod.
Hluboká (u potravin) 12.20 – 13.20 hod.
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13.30 – 14.30 hod.

Svozy VKK budou konány dne 17. října 2009:

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00 - 9.00 hod.
U Jezu (Božkov) 9.10 – 10.10 hod.
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10.20 – 11.20 hod.
Sporná (Plzeňská cesta) 12.20 – 13.20 hod.
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13.30 – 14.30 hod.
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14.40 – 15.40 hod.

Škola se dočkala
moderního hřiště

S příchodem nového školního
roku bylo v areálu Vyšší odbor-
né a Střední průmyslové školy
elektrotechnické v Plzni na Slo-
vanech za účasti představitelů
místní samosprávy, města a kra-
je slavnostně otevřeno nové ví-
ceúčelové hřiště s umělým povr-
chem.

„Sportoviště je určeno pro há-
zenou, volejbal, tenis, nohejbal,
basketbal, badminton, vybíje-
nou a další rekreační sportovní
aktivity. Pevně věřím, že kromě
hodin tělesné výchovy pro při-
bližně 1600 studentů a studentek
naší školy nalezne uplatnění i
pro dalších zhruba 750 mladých
lidí ubytovaných v nedalekých
domovech mládeže a bude alter-
nativou pro využívání volného
času i obyvatel blízkého okolí,“

uvedl ředitel VOŠ a SPŠE Plzeň
Ing. Vladimír Šípek.

Celá výstavba a rekonstrukce
byla realizována v rámci dotač-
ního programu výstavby víceú-
čelových hřišť s umělým povr-
chem v Plzeňském kraji vyhlá-
šeném Radou Plzeňského kraje
22. ledna 2008. O celkové náklady
ve výši 3 180 000 Kč se podělila
VOŠ a SPŠE Plzeň, která z vlast-
ních prostředků investovala 2
280 000 Kč, a Krajský úřad Plzeň-
ského kraje, jenž přispěl účelo-
vou investiční dotací ve výši 900
000 Kč.

Součástí slavnostního ote-
vření bylo i fotbalové utkání
mezi výběrem studentů a učitelů
školy, které tak symbolicky za-
hájilo novou etapu užívání celé-
ho areálu. Aleš Adámek

Zastupitel a radní Plzeňského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jiří
Struček blahopřeje studentům VOŠ a SPŠE Plzeň před začátkem fotbalového
utkání. Foto: Ing. Jiří Dobrý
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Adventní zpívání – máte zájem?
Je to neuvěřitelné, ale čas vá-

noční se blíží…
Již podeváté budeme za něko-

lik týdnů zdobit náš živý strom
před slovanskou radnicí. A od
roku 2003, tedy již šestkrát v mi-
nulosti, se nám podařilo zorga-
nizovat „Adventní zpívání“, kdy
pěvecké soubory jednotlivých
slovanských škol, ale i jiná pě-
vecká sdružení, po celou dobu
adventu vystupovaly u stromu s
písněmi a vánočními koledami.
Chtěli bychom v této tradici po-
kračovat, a proto vás oslovujeme
s nabídkou zazpívat si před rad-
nicí i letos.

Proto už v tomto předposled-
ním letošním čísle vyzýváme
všechny pěvecké soubory, ať už
ze základních nebo středních
škol, ale i z řad jiných zájemců,
aby se nám přihlásily!

Budeme se držet již zavedené
praxe a chceme i letos zpívat jen
v úřední dny - tedy v pondělí a ve
středu - vždy dvě vystoupení po
sobě.

Proto přikládáme přihlášku k
adventnímu zpívání, kterou
nám každý zájemce může vypl-
něnou poslat na naši adresu ne-
bo přinést do podatelny ÚMO Pl-
zeň 2 – Slovany, nejpozději však
do 9. 11. 2009. O přihlášku je
možno si napsat i na e-mail:
kolarova@plzen.eu.

Po tomto datu budeme připra-
vovat již konečnou podobu pro-
gramu, proto potřebujeme dosta-
tek času na domluvu se všemi
účinkujícími. Nutný je telefo-
nický kontakt pro případ velké-
ho zájmu v některých termí-
nech, aby bylo případně možné
včas přesunout na jiný volný
termín. Prosili bychom také
uvést do posledního sloupce při-
bližný počet účinkujících,
abychom mohli připravit drob-
né sladkosti pro každého z nich.

První adventní neděle je již
29. listopadu 2009, kdy budeme
ozdobený vánoční strom slav-
nostně rozsvěcet. Stejně jako v
minulých letech i letošní Ad-

ventní zpívá-
ní bychom
opět rádi za-
hájili vy-
stoupením
Žesťového
souboru ze
ZUŠ z Chvá-
lenické ulice.

Ve spolu-
práci s Měst-
skou chari-
tou bude po
celou dobu
adventního
času až do Tří
králů probí-
hat finanční
sbírka, jejíž
výtěžek bude
určen na provoz některého z
mnoha potřebných zařízení,
které Charita v našem obvodě
provozuje.

Kdo má zájem zazpívat si v ča-
se adventním pod naším nasví-
ceným stromem, ozvěte se nám,
rádi vám vystoupení umožníme.

Vánoční strom pak bude svítit až
do Tří králů.

Takže už nyní si poznamenej-
te do kalendáře – 29. 11. 2009 od
16.00 hodin před naší radnicí.
Přijďte na rozsvícení vánoční-
ho stromu!

--------------------------------------------------- zde odstřihněte-----------------------------------

Přihláška k Adventnímu zpívání 2009

Datum Hodina vystoupení Soubor Vedoucí (telefon) Kontakt (telefon) Počet účinkujících

30. 11. 2009 16.30
17.00

2. 11. 2009 16.30
17.00

7. 12. 2009 16.30
17.00

9. 12. 2009 16.30
17.00

14. 12. 2009 16.30
17.00

16. 12. 2009 16.30
17.00

21. 12. 2009 16.30
17.00

Bezpečně do školy
A je tady opět začátek nového

školního roku. Prázdniny utekly
jako voda. Jako každý začátek
nového školního roku, tak i ten-
to bude pro plzeňskou městskou
policii ve znamení preventivní-
ho opatření. V době, kdy budou
děti ze škol přicházet nebo od-
cházet, budou v jejich blízkosti
dohlížet strážníci na to, aby je-
jich cesta byla bezproblémová a
proběhla maximálně bezpečně, a

to u více než dvacítky škol. Děti
jsou po dvou měsíčním prázdni-
novém volnu tak trochu rozpus-
tilé, mnohé z nich nevěnují po-
zornost svému okolí, ale spíše
kamarádům. A tak není divu, že
přehlédnou na semaforu právě
svítící červenou. Do preventiv-
ního opatření se zapojí také cyk-
lohlídky.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň
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Veřejná služba ve druhém městském obvodě
Úřad městského obvodu Plzeň – Slovany,

odbor sociální, poskytuje podle zákona
č. 111/2006 Sb. občanům, kteří se ocitli
v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, do-
platek na bydlení, popř. mimořádnou oka-
mžitou pomoc.

V lednu letošního roku vstoupila v plat-
nost novela výše uvedeného zákona, kterou
byl do oblasti poskytování příspěvku na ži-
vobytí zaveden institut tzv. veřejné služby.
Co to vlastně je veřejná služba? Jde o pomoc
v záležitostech, které jsou v zájmu obce. Jed-
ná se zejména o pomoc při zlepšování život-
ního prostředí v obci, udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, o pomoc v
oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Výkon veřejné služby se vztahuje na pří-
jemce příspěvku na živobytí, popř. na s ním
společně posuzované osoby, který tento pří-
spěvek pobírá po dobu delší než 6 měsíců. Po
uplynutí těchto 6 měsíců, pokud příjemce
nevykonal veřejnou službu v rozsahu mini-
málně 20 hodin v měsíci, došlo ke snížení

částky živobytí na částku existenčního mi-
nima (tj. je u jednotlivce z částky 3 126 Kč na
částku 2 020 Kč). Naopak pokud někdo
v rámci veřejné služby odpracoval 30 a více
hodin, zvýšila se částka živobytí o více než
500 Kč (tj. u jednotlivce z částky 3 126 Kč na
částku 3 679 Kč).

Poprvé příjemci dávek veřejnou službu
vykonávali v měsíci červnu 2009, kdy se do
této pomoci obci zapojilo celkem 31 občanů.
A co na výkon veřejné služby říkají ti, kteří ji
vykonávají?

„Po mnoha letech bez práce je to pro mne
změna, která mi pomohla znovu „nastarto-
vat“ mé pracovní návyky,“ uvedl při jednání
na zdejším úřadu jeden z občanů, kteří vy-
konávají veřejnou službu od června 2009.
Opačný názor zazněl z úst jiného příjemce
příspěvku na živobytí: „Za ty peníze, které
dostávám, nic dělat nebudu“. Tento občan
výkon veřejné služby odmítl a raději se smí-
řil se snížením dávky.

Dle vyjádření pracovníků odboru životní-

ho prostředí se zpočátku vyskytovaly určité
problémy, zejména s pracovní kázní, kvali-
tou a rychlostí odváděné práce. V současné
době jsou již zkušenosti s pracovníky dobré.

Libor Pečenka,
vedoucí oddělení dávek sociální péče

Policisté z „dvojky“ byli ve střehu
Policisté z obvodního oddělení

Plzeň – Slovany zadrželi během
září letošního roku mimo jiné i
tři pachatele majetkových trest-
ných činů. Prvního z nich, 41le-
tého muže z jedné obce u Marián-
ských Lázní, zadrželi ve spolu-
práci s kolegy ze služby krimi-
nální policie a vyšetřování
v Plzni. Muže podezřívali ze séri-
ových krádeží mosazných spon
jednoho podniku na Koterovské
třídě v Plzni. Lapka objekt na-
vštívil během letních prázdnin
hned čtyřikrát a škoda, kterou
způsobil, se vyšplhala na bezmála
22 tisíc korun.

V neděli 23. srpna 2009 ve ve-
černích hodinách vyslal operační
důstojník policie uniformovanou
hlídku strážců zákona z druhého
městského obvodu do Brojovy
ulice v Plzni. Náhodný ko-
lemjdoucí si všiml dvou mužů,
kteří se snažili vniknout do jed-
noho domu. Policisté, kteří přijeli
na místo, zahlédli v objektu něja-
kého muže. Ten, jakmile strážce
zákona zahlédl, začal utíkat. Po-
licisté jej dohnali, a protože muž
kladl aktivní odpor, použili do-
nucovací prostředky. Zjistili, že
jde o 39letého Plzeňana, který měl
problémy se zákonem již v minu-

losti. Policisté si prohlídkou inte-
riéru všimli druhého muže, který
se před nimi schovával. Šlo o 32le-
tého Plzeňana. Na místě dále
strážci zákona zjistili, že se oba
muži chvíli před tím vloupali do
sousední trafiky a odcizili větší
množství cigaret, které uložili do
vozidla, se kterým přijeli. Celko-
vá škoda, kterou způsobili, pře-
sáhla 40 tisíc korun.

Všichni tři pachatelé převzali
z rukou plzeňských kriminalistů
usnesení o zahájení trestního
stíhání.

Na základě vyhodnocení pod-
nětů od občanů na portálu Bez-

pečného města provedli slovanští
policisté ve spolupráci s kolegy z
dopravního inspektorátu několik
dopravně bezpečnostních akcí na
Slovanské třídě. Právě tato ulice
byla vyhodnocena jako nejrizi-
kovější. Během těchto uvedených
akcí policisté zkontrolovali asi
150 vozidel a udělili 17 blokových
pokut, a to za nepoužití bezpeč-
nostních pásů (9), za jízdu bez
předepsaného osvětlení (4), jízdu
bez řidičského průkazu (3) a za
nevyhovující technický stav vo-
zidla (1).

npor. Ing. Bc. Martin Černý,
vedoucí oddělení Plzeň 2
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Vítejte do našeho života
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro ob-

čanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-

jů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich osobním
údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze
automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní po-
zvánkou. Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad
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“.

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

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

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

...............……………………………………..

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

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

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

Slavnostní obřad se ve druhém pololetí roku 2009 uskuteční dne 10. 11. 2009

V první podzimní den 22. 9. 2009 se uskutečnily v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slo-
vany hned čtyři slavnosti Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života. Členka
ZMO Plzeň 2 - Slovany Pravoslava Veverková popřála nejmladším občánkům na-
šeho městského obvodu mnoho štěstí a vyslovila přání, aby se Plzeň navždy stala
jejich městem. Rodičům pak popřála mnoho radosti při výchově jejich dětí.

Společenská rubrika, aneb – myslíme na vás

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO
Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm na území
MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady.

Jedná se zejména o „Setkání důchodců“ v Kulturním domě
v Šeříkové ulici (21. 10. a 25. 11. 2009 od 16.00 hodin),

blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více,

slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové,
platinové a briliantové svatby

v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

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, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubi-
lanti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kan-
celář č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Zde odstřihnout

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis

V měsíci září oslavili diamantovou svatbu manželé Václav a Věra Houbovi (na
snímku vlevo) a zlatou svatbu manželé Bedřich a Růžena Kuřátkovi (vpravo)
z Plzně - Slovan. Mnoho štěstí a spokojenosti na další společné cestě životem
jim popřál druhý místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Oldřich Rozšafný.
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Přijměte pozvání do Římskokatolické
farnosti Plzeň-Slovany

Milí přátelé, zdravíme vás
z kostela Panny Marie Růženco-
vé na Jiráskově náměstí!

Již delší dobu jsme se s vámi
„nesetkali“ prostřednictvím to-
hoto zpravodaje. Řekněme si
stručně, co se v naší farnosti na
jaře a v létě odehrávalo. Úspěšně
u nás probíhaly každý měsíc
přednášky spojené s diskuzí
z cyklu „Člověk a příroda“.
O ekologických tématech u nás
promluvil např. RNDr. Jiří
Sádlo, český přírodovědec a bio-
log, působící v Botanickém ústa-
vu Akademie věd ČR, nebo doc.
Zdeněk Kratochvíl, PhD. – člen
katedry filozofie PřF UK.

Dále jsme ve dvou diskusních
večerech vyslechli objektivní in-
formace o temných dobách
církve ve středověku, z úst histo-

rika RNDr. Radomíra Malého.
Naše farnost byla také zapojena
do celorepublikové akce zvané
„Noc kostelů“ a možná i vy jste
dne 29. května ve večerních ho-
dinách navštívili náš kostel plný
duchovní atmosféry. Každou
první neděli jsme se setkávali na
„Čaji o třetí“ a jeden celý víkend
nám o svých zkušenostech vy-
právěl americký misionář Tom
Edwards.

Nyní v „poprázdninovém“ ča-
se je i naše farnost „odpočata“ a
nachází nové síly a náměty pro
podzimní období. Pravý odpoči-
nek lze nalézt a je třeba jej hledat.
Vyjít z koloběhu „utíkání“ před
svým já a před požadavky svého
svědomí. Nebojme se odhodit na
chvíli stres a shon, setkat se s na-
ší duší a zaslechnout a pocítit

přítomnost Boha. On nepřestává
vyhledávat blízkost člověka v
touze jej občerstvit, je jen na nás,
kdy Bohu dáme prostor k setká-
ní.

Nyní budeme opět pokračovat
v různých akcích. Další před-
náška z cyklu Člověk a příroda
proběhne 20. 10. v 19.30 hodin, v
sále kláštera na Jiráskově ná-
městí. Promluví zde prof. RNDr.
Stanislav Komárek, Dr. , český
biolog, filozof a spisovatel, zabý-
vající se zejména dějinami biolo-
gie, vztahem přírody a kultury,
humánní etologií, biologickou
estetikou. Bude hovořit na téma
„Je kultura pokračováním pří-
rody jinými prostředky?“. Na
podzim je též pozván RNDr. Ra-
domír Malý, přesný termín ještě
není znám. Obnovili jsme také

filmový klub - 8. 10. v 19.15 hodin
bude promítnut film na téma
prvního Božího přikázání. Po-
stupně shlédneme celé pásmo
filmů – všech deseti přikázání,
nazvané Dekalog. Dále každou
středu, vždy od 19.15 hodin, mů-
žete přijít do sálu kláštera na
„Setkání pro hledající“. Je mož-
né zde naslouchat či diskutovat s
přítomnými lidmi o nejasnos-
tech ohledně víry a také s
P. RNDr. Janem Rajlichem OP.
Upřesnění akcí bude zveřejněno
na www.plzen.op.cz.

Těšíme se na setkání s vámi na
některé z našich akcí!

Krásné podzimní dny vám za
celou farnost přeje

Mgr. Lucie Bartásková
(pastorační asistentka

ve farnosti Plzeň-Slovany)

Sportovní prvky pro
dospělé, aneb - jak cvičit?

Pokračování
V minulém čísle jsme sezná-

mili všechny ty, co si chtějí za-
cvičit pod širým nebem a odrost-
li dětským hřištím, jak správně
používat některé nově nainsta-
lované venkovní fitness prvky
pro dospělé. Nyní bychom vám
rádi poradili, jak použít další
dva.

Už víte, že každému cvičení by

mělo předcházet rozehřátí těla
chůzí nebo mírným klusem po
trávníku.

j Stepper (obrázek vlevo) –
posiluje horní a dolní končetiny,
mobilitu a zvýšení pohyblivosti
kloubů. Uchopte madla a nastup-
te, nohy dejte na plošiny a pohy-
bujte nohama jako při chůzi.
S ohledem na fyzickou kondici
doporučujeme 5 sérií po 3 minu-

tách s odpočinkem 5 sekund me-
zi každým cvičením.

j Bradla – (obrázek vpravo) –
slouží k posílení ramenních a
břišních svalů. Stoupněte si če-
lem k zařízení mezi ráhna,
uchopte je, vytáhněte se a spuťte
se. Opět s ohledem na fyzickou

kondici doporučujeme 3 – 5 sérií
s 5 sekundovým odpočinkem
mezi každým cvičením.

Věříme, že nové prky vyzkou-
šíte, zlepšíte si kondici, rozvese-
líte mysl a rádi se k nim budete
vracet.
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Knihkupectví U františkánů zve
na autogramiády

Karmelitánské knihkupectví U
františkánů, které je nově ote-
vřeno po rekonstrukci, připravi-
lo pro čtenáře od září do listopa-
du, vždy 1x za 14 dní, setkání
s autory novinek z Karmelitán-
ského nakladatelství.

Prvním říjnovým hostem byla
1. října v 18 hodin MUDr. Marie
Svatošová – lékařka, spisovatel-

ka a zakladatelka českého hospi-
cového hnutí, která přišla pode-
pisovat svou knihu Normální je
věřit. Mezi dalšími jsou: ředitel
pro Papežská misijní díla v ČR
P. Ing. Jiří Šlégr, dále P. Jiří Bar-
toň, autor humoristických poví-
dek z farářského života, nebo de-
legát duchovní služby pro Čechy
žijící v Německu Mons. Pavel

Kučera.

Více informací:
Knihkupectví U Františkánů,

Františkánská 9, 301 12 Plzeň,
tel. 377 323 615, e-mail:
plzen@kna.cz nebo na
www.kna.cz.

Program autogramiád

Autoři přijdou podepsat své knihy a pozdravit čtenáře do
knihkupectví U františkánů v Plzni v tyto podzimní čtvrtky vždy
v 18 hodin:

15. 10. P. Jiří Šlégr, kniha Poklady misií
29. 10. P. Jiří Bartoň, kniha Všichni svatí s hašlerkou
12. 11. Mons. Pavel Kučera, kniha rozhovorů Lágr

Nová dětská hřiště na Slovanech
Už mnohokrát jsme v minu-

lých číslech našeho zpravodaje
připomínali nová hřiště, která
jsme pro naše nejmenší občánky
nechali vybudovat. Naposledy
jsme se takhle pochlubili kon-
cem roku 2007, takže je čas upo-
zornit na další hřiště.

Hned na začátku je třeba
uvést, že se jedná o rekonstrukce
hřišť, která byla vystavěna v po-
lovině 90. let a vlastně měla svou
životnost dávno za sebou. Trva-
lou péčí a dobrou údržbou se je-
jich „život“ prodloužil až na
téměř 15 let, což je u celodřevě-
ných prvků výjimečné. Jedním
z důvodů jejich výměny bylo i to,
že stará hřiště byla stavěna v do-
bách, kdy nebyly dány žádné
normy bezpečnosti, což nová
hřiště garantují.

V průběhu loňských prázdnin
se rekonstruovala hřiště dvě – ve
vnitrobloku Neumannovy a

Rychtaříkovy
ulice („Za Tele-
comem“). Br-
něnská firma
DIRECT MEDIA,
s. r. o., za nece-
lých 250 tisíc ko-
run odstranila
staré hřiště a in-
stalovala prvky
nové, které certi-
fikáty bezpeč-
nosti pochopi-
telně mají.

Další lokali-
tou, kde došlo
k výrazné změ-
ně, je vnitroblok
ulic Lužická a
Náměstí generá-
la Píky (pod bý-
valým úřadem),
kde plzeňská
firma EIBE Čes-
ko, s. r. o., doda-

la a nainstalo-
vala malé prv-
ky pro nejmen-
ší děti. Na toto
hřiště jsme se
zaměřili s ohle–
dem na pláno-
vanou rekon-
strukci celého
uvedeného vni-
trobloku, ke
které sice zatím
z finančních
důvodů nedo-
šlo, ale malým
dětem to jistě
nevadí, hlavně,
že nové bezpeč-
né hřiště stojí.
Také tato re-
konstrukce stá-
la necelých 250
tis. Kč.

Dalším mís-

tem, kde nezadržitelně postupo-
vala hniloba dřevěných prvků,
bylo malé hřiště ve vnitrobloku
ulic Habrové a Zahradní, vysta-
věné v roce 1996. O příspěvek na
rekonstrukci tohoto hřiště ve
výši 100 tis. Kč jsme požádali
Fond životního prostředí města
Plzně. Požadovanou dotaci jsme
získali, a tak byly v srpnu staré
prvky odstraněny a na jejich
místě stojí hřiště nové i s malou
houpačkou.

Také v příští roce bychom
chtěli obnovit další ze starších
hřišť, konkrétně v Liliové ulici,
ale vše bude záležet na finanč-
ních možnostech, které se zdají
být pro příští rok velmi omeze-
né.

Přesto doufáme, že aspoň stá-
vající, průběžně udržovaná dět-
ská hřiště, budou našim nejmen-
ším dobře sloužit.Dětské hřiště v Lužické ulici

Dětské hřiště v Neumannově ulici
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky Statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 138 ze dne 2. 4. 2009 schválilo změny a doplnění výše uvedené vyhlášky. Změny jsou
platné od 1. 5. 2009. Úplné znění vyhlášky Fondu rozvoje bydlení je na internetových stránkách www.plzen.eu.

„Fond rozvoje bydlení“ (dále
jen FRB) slouží k poskytování
půjček na zvelebení bytového
fondu, obytných budov a jejich
staveb, na území městského ob-
vodu Plzeň 1 – 10.

Prostředky fondu je možno
používat výhradně k poskytová-
ní půjček na uvedené účely dle
vyhlášky, při nejnižším úroku
3 % ročně a nejdelší lhůtě splat-
nosti 8 let mimo rok, v němž byla
půjčka poskytnuta žadatelům.

Žadateli půjček z FRB
mohou být:

a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy, by-

tové domy nebo byty na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany, a které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uve-
dených pravidel a podmínek.

b) společenství vlastníků jed-
notek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uve-
dených podmínek a použijí pro-
středky fondu na opravy a mo-
dernizaci společných částí do-
mu.

Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž
úpravy a rekonstrukce je půjčka
z FRB požadována, musí být
starší 5 let. Je–li půjčka poskyt-

nuta za účelem zřízení kanali-
zační, vodovodní, plynovodní
nebo elektrické přípojky, ome-
zení stáří stavby na nejméně 5 let
se nepožaduje.

Jednotlivé půjčky se poskytují
na základě výběrového řízení.
Podmínky a termíny výběro-
vých řízení na příslušný kalen-
dářní rok budou vyvěšeny na
úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slo-
vany.

Termíny výběrového řízení v
r. 2009:

I. kolo – IV. kolo: již uzavřeno
V. kolo: 21. 9. – 30. 10. 2009
Žádosti projednává komise

Rady městského obvodu Plzeň 2

– Slovany pro rozvoj obvodu a
investic. Poté je musí schválit
Rada městského obvodu Plzeň 2
– Slovany a Zastupitelstvo měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Následně jsou odsouhlasené žá-
dosti postoupeny na MMP – Od-
bor financování a rozpočtu. Ten
vyzve žadatele k sepsání Smlou-
vy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout
na odboru stavebně správním –
stavební úřad, ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, 3. patro,
kanc. č. 314. Bližší informace na
tel.č. 37 803 6244, pí Straková Ire-
na.
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I v Bavorsku vědí o projektu
Sportovního gymnázia Plzeň

Naplňování cílů projektu
Gymnázium – vstupní brána na
vysokou školu, který je spolufi-
nancován z Evropského sociál-
ního fondu a ze státního roz-
počtu ČR, pokračovalo na Spor-
tovním gymnáziu Plzeň.

Hned po hlavních prázdninách
navštívil 10. září 2009 Sportovní
gymnázium ředitel Haupschule
Zwiesel Edmund Stern a staros-
ta města Zwiesel Robert Zettner.

Ředitelka sportovního gymná-
zia Mgr. Milena Majerová (foto

uprostřed) oba podrobně se-
známila s projektem, s jeho cíli, s
realizací a s objasněním formu-
lace Investice do rozvoje vzdělá-
vání. V rámci partnerské spolu-
práce můžeme některé produkty
ověřit i na žácích z Hauptschule
Zwiesel.

Pan ředitel Edmund Stern ob-
držel od sportovního gymnázia
plakát, který prezentuje náš pro-
jekt, aby ho umístil na žákov-
skou nástěnku ve své bavorské
škole. (mil)

CENTRUM
PRO AKTIVNÍ RODINY

Jablonského 4
Plzeň – Slovany

http://jablicko.unas.cz
recepce: tel. 776 040 503

Denní pobytové centrum nabízí rodičům i dětem od novorozeneckého
věku širokou nabídku kurzů a aktivit pod odborným vedením.

PO - PÁ 9.00 – 12.00 a 14.30 – 18.00
(víkendové mimořádné akce, rodinné dovolené)

MINIJESLIČKY – HERNA – HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Z našich kurzů vybíráme:
Cvičení a masáže pro miminka od 2 měsíců, kojence a batolata j Cvi-
čení rodičů s dětmi j Různé formy cvičení pro děti (všeobecná sport.
průprava, aerobic, sport. gymnastika, jóga, taneč. průprava) j Různé
formy cvičení pro dospělé s možným hlídáním dětí (bodyform, pila-
tes, jóga aj.) j Odpoledne s písničkou (Rytmická, hudební a drama-
tická průprava) j Flétničky (pro začátečníky od 5 let) j Veselé pís-
kání (výuka na flétničku spolu s rodiči – od 4 let) j Malovánky (Jed-
noduché výtvarné techniky pro děti, možná spoluúčast rodičů) j Ke-
ramika pro rodiče s dětmi od 3 let j Školička (Blok hudebních, vý-
tvarných, herních aktivit pro děti od 2,5 r. s doprovodem rodičů) j

Předškolák (pro děti od 5 let připravující se na vstup do školy) j Hra-
jeme si s němčinou, s angličtinou (Hravé seznámení s jazykem, od 5
let) j Němčina, angličtina pro dospělé začátečníky i pokročilé j

Konverzace v angličtině, němčině j Začínáme s angličtinou spolu
(pro děti od 4 let s rodiči) j Základní obsluha počítače pro začáteční-
ky i pokročilé.

VÍKENDOVÉ AKCE
(divadélka, karnevaly, besídky, oslavy narozenin)

RODINNÉ DOVOLENÉ

!!! Podzimní kurzy již zahájeny !!!

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,
Petřínská 43, tel. 377 246 514, mobil 731 571 857,
e-mail: svcdm.petrinska@seznam.cz, www.svcpl.cz

Nabídka pro nejmenší 3 – 7 let:
Paleta I .– výtvarný – 3 - 6 let – Malování, stříhání, práce s papírem a

přírodními materiály – dvě skupiny A, B. Zvoneček – Rytmika – 3 - 5let –
Hudební přípravka slovem i pohybem, říkadla, písně, hra na Orffovy ná-
stroje. Klub dětí a maminek – 2 - 3 roky s doprovodem. Broučci – miniš-
kolka – 3 - 5 let – Pobyt v kolektivu dětí, výtvarná výchova, hudební vý-
chova, cvičení. Angličtina s malováním – 4 - 6 předškoláci – Hravá ang-
ličtina spojená s malováním, získání slovní zásoby v cizím jazyce hrou.

Nabídka pro školáky 6 – 15 let:
Výtvarný klub – 10 -15 let – netradiční výtvarné činnosti – batika, en-

kaustika, malování na sklo apod. Žížalky taneční – 6 – 9 let – Taneční hry,
cvičení při hudbě, country tance, rytmika. Rybáři – 10 - 14 let – Technika
rybolovu, druhy ryb, rybářský řád a příprava na získání „povolenky“.
Stolní tenis – rekreační sport – 8 - 14 let – Technika hry, pravidla, přátel-
ská utkání, základní dovednosti. S-Dance – Hip-hop – 12 -15 let – Pohy-
bová průprava moderní tance.

Nabídka pro mládež a dospělé:
Klub keramika – 7 – X let s doprovodem – Práce s hlínou, tvorba z volné

ruky, vytáčení na hrnčířském kruhu, glazování. Keramika RAKU – 15 – X
le – Pálení RAKU technikou, redukční výpaly, modelování a vytáčení
z šamotových materiálů. Keramika pro děti – 7 - 16 let – Práce s hlínou,
tvorba z volné ruky, hrnčířský kruh, glazování. Jóga pro dospělé – 18 - X
let – Jóga a relaxační cvičení. Cvičení pro ženy – 18 - X let – Cvičení na
velkých míčích, uvolňovací, relaxační, protahovací a posilovací cviky.
Kytary hudební – 10 - 15 let – Na kytaru bez not, doprovodná technika,
hry dle akordů, výuka ve skupině. Příprava všech úrovní. Florbal – 13 – 16
let a 10 - 13 let – Rekreační sport pro kluky. Technika hry, pravidla, přátel-
ské turnaje.
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, jako správce

nemovitostí, tedy ten, kdo se sta-
rá o pohodlné bydlení svých kli-
entů, pravidelně přispíváme do
této Poradny a odpovídáme na
Vaše dotazy z oblasti bytové pro-
blematiky. Rádi bychom Vám
nabídli ještě více.

Máte pocit, že Vaše problémy
nikdo nechce vidět? Nevíte si ra-
dy s neplatiči? Nebo naopak má-
te problém platit nájem? Nemů-
žete se v domě shodnout na úkli-
du? Nerozumíte vyúčtování a
podobným účetním výkazům?
Chcete rekonstruovat dům, ale
nevíte, jak na to? Připadá Vám,
že se kolem dokola stále mluví o
různých dotacích, ale přesto ne-
víte kde, jak a zda vůbec je možné
je získat? Nelíbí se Vám, jak fun-
guje Váš správce?

Rozhodli jsme se nabídnout
Vám naše dlouholeté zkušenosti
a připravili jsme pro Vás

Týden otevřených dveří
a bezplatného

poradenství v oblasti
bytové problematiky

Nenechte si ujít tuto jedineč-
nou příležitost a přijďte nám po-

vědět osobně, co Vás trápí, s čím
nejste spokojeni a v čem Vám
můžeme pomoci. Rádi Vás vy-
slechneme a pokusíme se najít
řešení Vašich problémů. Zajímá
nás Váš názor, jak si představu-
jete dobrého správce, jaké služby
postrádáte, co se Vám nelíbí a co
byste si přáli jinak.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2009
můžete nahlédnout pod poklič-
ku, jak se vlastně dělá správa

domu. Celý týden Vám budeme
k dispozici na našem Klient-
ském centru na Slovanech,

v Částkově 45.

A na co ještě se můžete těšit?
Rozhodně na milé přijetí a pří-
jemné prostředí, samozřejmě na
dobré rady a zkušené odborníky,
ale i na malé pohoštění a prak-
tický dárek jako poděkování za
Vaši návštěvu.

Bude nám potěšením setkat se

s Vámi, našimi klienty, ale i s
Vámi, kteří našimi klienty
nejste a máte správu zajištěnou
jiným správcem, anebo ji zajiš-

ťujete sami. Přijďte s námi dis-
kutovat, Váš názor nás zajímá.

Světlana Timková ,
obchodní manažerka

Program: konzultace a poradenství tématické bloky našich specialistů

Pondělí 19. 10. 2009 8,00 – 18,00 hod 15,00 – 18,00 rekonstrukce a opravy domu
Úterý 20. 10. 2009 8,00 – 16,00 hod 13,00 – 15,00 právní poradna (doporučujeme

objednat se na konzultaci předem)
Středa 21. 10. 2009 8,00 – 18,00 hod 15,00 – 18,00 financování oprav v domě
Čtvrtek 22. 10. 2009 8,00 – 16,00 hod 10,00 – 12,00 poměrová měřidla v bytě
Pátek 23.10.2009 8,00 – 12,00 hod 10,00 – 12,00 vyúčtování služeb

Plzeň a hvězdy animovaného filmu
Projekt

Animánie,
který organi-
zuje o. p. s.
OCET (Ob-
lastní cent-
rum elemen-
tární tvorby)
se sídlem v
Plzni, je vol-
nočasovým
projektem,
jenž se čtvr-
tým rokem
snaží přiblížit
možnosti
animace ši-

rokému spektru zájemců od dětí a mládeže,
přes pedagogy až po laickou veřejnost. Kaž-
doročně nabízí projekce animovaných filmů,
stejně jako možnost nahlédnout a vyzkoušet
si vlastní animační práci prostřednictvím dí-
len a workshopů. Koncem letních prázdnin
se na několika místech v Plzni uskutečnilo
animační soustředění pro mladé tvůrce od 10
do 18 let, a jeho tématem bylo město Plzeň.
Filmy vytvořené v průběhu animačního sou-
středění budou příspěvkem ke kandidatuře
města Plzně na titul Evropské hlavní město

kultury 2015.
Jako každý rok bude i letos Animánie vr-

cholit podzimním festivalem nejen animo-
vaného filmu s podtitulem „Podzimní skli-
zeň“, který proběhne 14. – 22. listopadu 2009.
Během tohoto týdne se v kinosálech Měšťan-
ské Besedy, Music clubu Anděl, gymnázia
Františka Křižíka a na dalších místech v
Plzni budou promítat animované filmy čes-
kých i zahraničních tvůrců. V rámci festiva-
lu budou dále nabízeny animační dílny pro
děti i veřejnost, kde budou mít účastníci pří-
ležitost nahlédnout do procesu animace a vy-
zkoušet si různé animační techniky.

„Jedním z cílů projektu je vytvořit z Plzně
místo setkávání a vzájemné inspirace pro
tvůrce, příznivce i propagátory animované-
ho umění a navázat tak na tradici animova-
ného filmu v Plzni započatou známým čes-
kým ilustrátorem a režisérem animovaných
filmů Jiřím Trnkou,“ říká hlavní koordiná-
torka projektu Mgr. Martina Voráčková.

V rámci Animánie jsou vyhlášeny dvě sou-
těže podporující autorskou tvorbu dětí a
mládeže:

j Očima dětí – národní přehlídka animo-
vaného filmu tvořeného dětmi do 18 let.

j Plzeň – očima dětí – regionální výtvarná,
fotografická a filmová soutěž dětí do 18 let.

Soutěžní snímky budou promítány v rám-
ci podzimního festivalu, vystavené výtvarné
a fotografické práce oživí v průběhu festivalu
tradiční i netradiční prostory města Plzně
(např. budovu nádraží Jižního předměstí či
Měšťanskou besedu). Vyhlášení vítězů obou
soutěží proběhne na závěrečném festivalo-
vém večeru 21. listopadu 2009.

„Podzimní festival plánujeme zpestřit vý-
stavou dětských výtvarných a fotografických
prací zaměřených tématicky na město Plzeň.
Naše pozvání přijal například animátor Vác-
lav Blín, jenž přijede do Plzně představit čes-
ké nezávislé studio Amanita Design zabýva-
jící se tvorbou počítačových her. Zároveň se
můžeme těšit na osobní účast předního čes-
kého animátora Jiřího Barty a mladé animá-
torky Kristíny Dufkové, jež uspěla na letoš-
ním Mezinárodním festivalu Anifest v Tře-
boni. V těchto dnech pracuje produkční tým
na doladění doprovodného programu tak,
aby oslovil i diváky, kteří se s Animánií za-
tím nesetkali,“ dodává Voráčková.

Záštitu nad projektem převzala první ná-
městkyně primátora města Plzně JUDr. Mar-
cela Krejsová, soutěž Plzeň očima dětí zaštítil
známý plzeňský výtvarník BcA. Vladimír
Líbal. Více informací na www.animanie.cz

Martin Štěrba, produkční festivalu



Můj byt – můj hrad

Nevpouštět si do bytu nezvané ná-
vštěvy je sice rozumná zásada, ale ne
vždy splnitelná. Některé „návštěvy“ do
bytu prostě pustit musíte, třeba při
odečítání RTN (rozdělovačů topných
nákladů), umístěných na vašich otop-
ných tělesech. Plzeňské služby ale nabí-
zejí pomoc v podobě moderní techniky
tak, aby těmto nezvaným návštěvám
bylo odzvoněno.

Jak prosté,
můj Watsone…

Budoucnost patří rádiovým
přenosům informací, tedy i pře-
nosu dat o vaší spotřebě tepla.
Koncem loňského roku se na tr-
hu objevil bezdrátový systém
společnosti Siemens pro dálko-
vé odečítání dat Siemeca Walk-
By, který navazuje na dosavad-
ní vyzkoušený a osvědčený sys-
tém Siemeca AMR. Tyto přístro-
je vysílají v určitý čas v rych-
lých intervalech údaje o spotře-
bě. Pracovník, provádějící ode-
čet, pouze projde společné pro-
story se svým přístrojem (sbě-
račem dat), vybaveným pří-
slušným softwarem, a data „na-
čte“. U menších objektů může
data načíst dokonce i třeba z
chodníku.

Ideální pro bytové domy
Příkladem typického použití

nového zařízení jsou domy s
větším počtem bytových jedno-
tek, kde je teplo dodáváno ze
systému centrálního zásobová-
ní teplem pomocí horizontální-
ho rozvodu s více stoupačkami,
např. panelové domy, které jsou
charakteristické i pro největší
plzeňská sídliště.

Při dosavadních „klasických“
odečtech v bytech se jen málo-
kdy podaří zajistit přítomnost
obyvatel všech bytů v jeden den
a pokud možno i ve stejnou ho-
dinu. Zpravidla se musí odečet
opakovat několikrát, aby byly
shromážděny údaje ze všech by-
tových jednotek a výjimečné
nejsou ani případy, kdy se v ně-
kterém z bytů nepodaří zjistit
údaje vůbec. To má samozřejmě
vliv na správné rozúčtování ná-
kladů na teplo a teplou vodu pro
jednotlivé byty.

Zvládneme i vodu

Obdobné řešení existuje také
pro měření spotřeby teplé i stu-
dené vody. Je k němu ale zapo-
třebí konkrétní typ vodoměru
(Siemens WFK3 nebo WFW3),
který se jednoduše doplní o klip
s radiomodulem Siemens
WFZ166.MO. Je také možné vy-
bavit podobným radiomodulem
Siemens WFZ166EL stávající
vodoměry firma Elster (série

S100 EV-A). V přípravě je ale už
nový model vodoměru, kde bu-
de radiový modul již jeho sou-
částí.

Když ptáčka lapali….

Rozumné nejspíš bude postu-
povat v krocích. Nejdříve vyu-
žít možnosti dálkového odečtu
spotřebovaného tepla, a když se
potvrdí „že to funguje“, při-
stoupit i k instalaci dálkového
odpočtu teplé vody. Přínosem
bude zlepšení komfortu bydlení
a zbavení se dosavadních sta-
rostí s odečty. Uleví se nejen
obyvatelům jednotlivých bytů,

ale také členům výborů SVJ či
družstevní samosprávy. Dosa-
vadní organizace odečtů totiž
nebyla úplně jednoduchou zále-
žitostí.

Konfekce, ale na míru

Nový systém dálkového od-
počtu údajů o spotřebě tepla a
teplé vody je velice flexibilní jak
v rovině technické, tak i finanč-
ní. Plzeňské služby vám rády
nabídnou konkrétní řešení pro
váš dům, stačí kontaktovat:

iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
tel. 605 866 688

říjen 200916



říjen 2009 17

Kickboxeři z Naramy byli opět
v Praze
úspěšní
V sobotu 12. 9. 2009 se
v Praze konal Mezinárodní
turnaj Czech open v kick–
boxu, kterého se zúčastnilo
více než 200 startujících
ze šestnácti států.
Z plzeňského oddílu Nara-
ma do Prahy odjeli spolu
s trenérem Jiřím Štádlerem
st. tři závodníci.

Jako první startoval v katego-
rii Light contact mladších žáků
desetiletý Radek Štádler. Ten ve
své váze neměl soupeře, a proto
musel jít o váhu výše. Jeho pro-
tivník, Vaněk z Hammer Gym
Nýrsko, který se postupně pro-
bojoval až k prvnímu místu,
Štádlera porazil na body. Přes

prohru náš závodník od-
vedl v zápase dobrý vý-
kon.

Teprve šestnáctiletému
Jiřímu Štádlerovi ml.
byla udělena vyjímka a
směl startovat v mužské
kategorii ve váze do 60 kg
podle pravidel K1.

V prvním zápase si Jir-
ka poradil s Arméncem
Alabianem, jenž starto-
val za Grassel Gym Pra-
ha, když ho porazil 3:0 na
body.

Ve finálovém duelu na
Štádlera čekal další Ar-
ménec Tygran Morsasi-
an, tentokrát z klubu
Aréna Brno. Jirka i v
tomto zápase vedl na bo-
dy, ale nakonec zvítězil
díky diskvalifikaci sou-
peře za nesportovní cho-
vání. Arménec totiž psy-
chicky neunesl blížící se
prohru, diskutoval s rin-
govým rozhodčím a vysí-
lal neslušná gesta smě-
rem do našeho rohu. Jiří
komentuje své turnajové
vítězství těmito slovy:

„Měl jsem téměř
dvouměsíční odpočinek,
a proto mi první zápas
nevyšel podle mých
představ a trochu jsem se
hledal. Ve finále jsem byl
už správně naladěn a bo-
xovalo se mi velmi dob-
ře.“

Nejtěžším bojovníkem z Na-
ramy byl Jakub Sivák boxující
v kategorii do 86 kg také podle
pravidel K1. Hned v úvodu na-
razil na velmi zkušeného To-
máše Vika ze Schejbal Gym Lo-
vosice. Vik je medailista z mis-
trovství Evropy a několikaná-
sobný mistr republiky ve Full
contact karate, proto jsme byli
před zápasem napjatí. Jakub
však všechny zaskočil svou su-
verenitou. Boxoval velmi tak-
ticky a svého mnohem ostříle-
nějšího protivníka porazil 3:0
na body.

Ve druhém zápase Siváka če-
kal příbramský Kňaze. Náš Ja-
kub prvá dvě kola vedl na body,
ale těsně před gongem třetího
kola neuhlídal Kňazovo zadní
ruku a naběhl si bradou na
přesný direkt.

Naneštěstí se jednalo o „smr-
tící“ úder a Sivák prohrál těsně
před koncem zápasu KO. „Přes-
tože jsem si neuhlídal konec
druhého zápasu, mám z turnaje
skvělý pocit,“ hodnotí Jakub.
„Dokázal jsem porazit Vika a to
je skalp, kterého si hodně ce-
ním.“

Na závěr je nutné poděkovat
nejen závodníkům za dobrou
reprezentaci oddílu, ale i Janu
Landovi, který se spolu s trené-
rem Štádlerem podílel nejen na
přípravě svěřenců, ale také na
sekundování v rohu.

Petr Lukeš

Realitní kancelář

Houškova 16, 326 00 Plzeň – Slovany
tel./fax 377 246 483, 777 555 220
http://www.magnio.cz
reality@magnio.cz

Hledáme pro svého klienta rodinný dům

v lokalitě Slovany, Lobzy nebo Doubravka

Poskytujeme komplexní služby při prodeji včetně garance peněz
a daňovéhopřiznání, nízká provize - již od 3%!

Nebo nám dejte tip na prodej a přilepšete si pod stromeček!

Z naší aktuální nabídky vybíráme:
RD Útušice – 4+1, plyn.topení, studna, kanalizace 2,890.000 Kč
RD Blatnice u Nýřan – 3 byty, 2x koupelna a WC, poz. 1.396 m² 3,480.000 Kč
RD Nýřany – Novostavba 4+kk, poz. 701 m² 4,100.000 Kč
Luxusní RD St. Plzenec – Vila pro náročné s parkovou zahradou 7,800.000 Kč
Rekreační chaty Hracholusky – Na výběr z různých velikostí a cen od 440.000 Kč
Byt 1+1+L Plzeň-Skvrňany – Nová koupelna, zasklená lodžie, výtah 1,190.000 Kč
Byt 1+1 Plzeň, Brněnská – Komplet zrekonstr., vybavený, 40 m² 1,350.000 Kč
Byt 2+1 Plzeň-Slovany – Zděný dům i jádro, plast.okna, parkety 1,580.000 Kč
Byt 3+1+L Plzeň-Bory – Nová koupelna, zasklená lodžie,
pěkné místo, blízko MHD, obchody, lékaři 1,790.000 Kč
Byt 3+1+L Plzeň-Košutka – Blízko příroda, obchody, škola, školka 1,795.000 Kč
Byt 4+1+L Dobřany – Lodžie, plastová okna, nová kuch.linka 1,750.000 Kč

MAGNIO PLZEŇ – 18. rokem

na trhu s nemovitostmi v Plzni
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Udělejte něco pro své zdraví – zkuste cvičit tai chi
Únava, vyčerpání a nervozita jsou často

běžnou součástí našeho života. Proto je důle-
žité najít si občas chvilku a udělat něco jen
pro sebe. Cvičení tai chi je jednou z možností,
jak dosáhnout v dnešní uspěchané době
uvolnění a psychické regenerace. Cvičení tai
chi je relaxační, vyrovnané a nevystavuje tě-
lo náhlým prudkým zátěžím. Díky tomu jej
mohou praktikovat všichni bez ohledu na
věk, kondici a zdravotní stav. Cílem při
praktikování taoistického tai chi není dosa-
žení dokonalé vnější formy nebo schopnosti
sebeobrany, ale obnova zdraví v celostním
smyslu slova.

Z HISTORIE TAI CHI

Klášterní tradice
Tai chi (tai ji, tchaj-ťi) nebo tai chi chuan

(tai ji quan, tchaj-ťi čchüan) je staré čínské
cvičení pro pěstování zdraví a dlouhověkos-
ti. Obecně je za tvůrce sestavy nazývající se
tai chi považován taoistický světec Chang
San-feng, který žil ve 13. století. Ale zdraví
prospěšná cvičení podobná tai chi se vyvíje-
la a vylepšovala postupně v průběhu téměř

dvou tisíciletí jako součást výcviku mnichů
v klášterech.

Taoistické tai chi
Zakladatel stylu taoistického tai chi Moy

Lin-shin studoval taoistická umění zdraví
a dlouhověkosti přes 30 let v Číně a v Hong-
kongu. Na základě svých znalostí principů
taoistických vnitřních umění, tradiční čín-
ské medicíny a taoistické meditace vyvinul
Mistr Moy formu tai chi speciálně zaměře-
nou na zlepšení a udržení zdraví, kterou na-
zval „taoistické tai chi“. Sestavu 108 pohybů
upravil tak, aby zdravotní účinky a vnitřní
dopad na organismus člověka byly co největ-
ší. Taoistické tai chi v České republice vyu-
čuje Sdružení taoistického tai chi v ČR, které
zde působí od roku 1992, kdy vznikla první
skupina v Českém Těšíně. V současnosti se
taoistické tai chi cvičí ve více než 20 městech
v ČR.

ZDRAVÍ
Tai chi snižuje psychické napětí, zlepšuje

cirkulaci, rovnováhu a zvyšuje sílu i pruž-

nost. Ukazuje se, že pohyby v taoistickém tai
chi, podobné masážím, mohou být účinnou
pomocí v terapii celé řady zdravotních potí-
ží.

Tai chi je aerobní cvičení, zvyšuje se při
něm spotřeba kyslíku. Díky uvolnění v duti-
ně břišní dojde k většímu pohybu bránice,
vznikne více prostoru v hrudníku a dýchání
se prohlubuje.

Charakteristickým znakem taoistického
tai chi je značný stupeň protažení a rotace
v každém pohybu. Ruce a nohy jsou napří-
klad protahovány až do krajních mezí. Tím
se umožňuje protažení svalů, šlach a vazů
v celém těle, což je považováno za zdraví pro-
spěšné. Střídání svalové práce a uvolnění
snižuje svalové a tím i psychické napětí: člo-
věk musí cvičit uvolněně a přitom soustře-
děně, v mysli už mu proto nezbývá prostor
na denní starosti a trápení.�

Dalším typickým znakem je zdůrazňované
přenášení váhy, vzpřimování a sedání, což
napomáhá zlepšení rovnováhy, posílení no-
hou a umožňuje cvičícímu protáhnout oblast
kolem bederních obratlů, stejně jako šlachy
a vazy křížové oblasti a pánve.

Pokračování na str. 19
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Udělejte něco pro své zdraví – zkuste cvičit tai chi
Dokončení ze str. 18

Tai chi je také mírné, kardio-
vaskulární systém posilující cvi-
čení a zároveň je to zátěžové cvi-
čení, které může mít příznivý
účinek na regeneraci kostí a za-
chování jejich pevnosti.

Tai chi kombinuje protahová-
ní a otáčení páteře, čímž pomáhá
uchovat správné držení těla a
předcházet bolestem zad a dege-
neraci páteře. Při cvičení se učí-
me více zatížit chodidla, tím
uvolnit páteř a vyrovnat její pro-
hnutí. Zmenšení prohnutí páteře
přináší hluboké uvolnění zádo-
vých svalů a vnitřních orgánů a
spolu s otáčivými pohyby páteře
dochází k jejich jemné masáži.
Během času se taoistické tai chi
stává vnitřním uměním, které
účinkuje hluboko v těle.

Chcete cvičit tai chi?
Sestava taoistického tai

chi vychází z dlouhé sesta-
vy stylu Yang a skládá se ze
108 pomalých na sebe nava-
zujících pohybů, které
kombinují otáčivý pohyb s
mírným protažením. Za-
cvičit celou sestavu trvá
přibližně čtvrt hodiny. Cvi-
čení vedou školení instruk-
toři s příslušnou akredita-
cí. V Plzni je připraveno
cvičení tai chi pro začáteč-
níky – od října každý čtvr-
tek od 18:00 do 19:30 v tělo-
cvičně Církevního gymná-
zia na Mikulášském náměs-
tí. Vaše první navštívená
hodina bude ukázková a te-
dy zdarma! www.taoist.cz.

Bulhaři obhájili Pohár starosty MO 2

Devět amatérských smíšených družstev (čtyři muži a dvě ženy) se
sešlo v sobotu 5. září 2009 na hřišti Sokola Hradiště na tradičním vo-
lejbalovém turnaji „O pohár starosty MO 2“. Pořadatelé rozlosovali
družstva do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým a po
jejich sehrání dvě nejlepší utvořila finálovou skupinu a ostatní sku-
pinu o pořadí. Než však mohlo být vyhlášeno pořadí, musela druž-
stva sehrát 24 utkání, každé nejméně 6.

Loňské prvenství obhájili Bulhaři a na dalších místech bylo násle-
dující pořadí: 2. Šedivé Torpédo, 3. A je to (loni 4. ), 4. Amoleta (loni
3.), 5. Kropáč, 6. Hradiště (loni 9.), 7. Ortézy (loni 10.), 8.Hraju (loni 5.)
a 9.Tulamore (loni 8.).

Pro všechna družstva připravili pořadatelé ve spolupráci s mís-

tostarostou ing. Oldřichem Rozšafným zajímavé ceny. Vítězné druž-
stvo k putovnímu poháru obdrželo ligový volejbalový míč a všechna
družstva další ceny podle umístění. Tentokráte se ještě udílela řada
netradičních a jinde nevídaných cen jako například za nejhezčí pád,
přistání v síti, krásný úsměv, hezké mužské a dívčí nohy, nejstarší a
nejmladší hráč a hráčka a řada dalších.

Předseda Městského volejbalového svazu pozval startující na další
turnaje „Volejbalového léta“ na Valše, v Doubravce a na Košutce, na
zimní turnaj 5. 12. 2009 v Boleveckých školách a s termíny na hřištích
Sokola Hradiště v roce 2010 : 5. 6. „Setkání u jezu“ a 4. 9. “O pohár sta-
rosty MO 2“.

Text a foto Josef Bohuslav

Ředitel turnaje Václav Švejda předává pohár Patricii Boškové.
Vítezné družstvo Bulhaři: zleva Hynek Tomášek, Nela Wagnerová, Jiří Flander-
ka, Patricie Bošková, Pavel Nový, Láďa Vondráček.
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