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V Barvínkově mateřské škole mají děti nestátní maturitu
Budova s příznačnou adresou Barvínková

18 slouží jako mateřská škola již bezmála 62
let. Původně byla zřízena jako jednotřídní ma-
teřská škola s polodenním provozem. Postu-
pem času byl počet navýšen na 36 dětí a provoz
zvednut na celodenní. Nedostačující kapacita
a nemoderní prostory školy vyústily roku 2005
v radikální rekonstrukci. Roku 2008 byla po
další rekonstrukci otevřena nová školní za-
hrada, která byla koncipována jako jakýsi
svět v malém – moře, řeka, město, babiččina
zahrada.

Před rokem 1999 se zde konaly různé roz-
lučkové besídky, které byly postupem času
nazvány Malou maturitkou, a ta se dnes již
stala tradiční záležitostí. Malá maturitka fun-
govala většinou v interiéru školy, ale přitažli-

vost školní zahrady přemístila její konání
ven.

Malá maturitka nebo také rozloučení s
předškoláky je uzavření docházky dětí, kdy se
děti dělí o získané poznatky, ukazují svým ro-
dinám a kamarádům tanečky a písničky, kte-
ré se ve školce naučily. V závěru setkání jsou
děti „ostužkovány“ a poděleny dárky na cestu
vstříc všemu novému do základní školy. Kaž-
dý ročník Malé maturitky je tématicky
ozvláštněn, jeden ročník děti během plnění
úkolů procházely šachovnicí jako Alenka v ří-
ši divů, v dalším ročníku plnily úkoly od Ko-
coura ze Zahrady Jiřího Trnky. V minulém
roce jim byl průvodcem během maturitky ko-
courek Modroočko a jeho kamarád Dvounožec
z knihy Josefa Koláře. Pokračování na str.

Slovo úvodem

Tak jsem si myslel, že se s vámi, vážení
spoluobčané, podělím o to, co všechno
krásného prožíváme v letošním létě. Jen-
že léto si s námi jaksi divně pohrává, je-
den si ani nemůže pořádně nic napláno-
vat, protože prakticky ani dva dny v kuse
nejsou díky vrtkavosti počasí stálé. A tak
jsem si řekl, že se o tom raději nebudu
zmiňovat, abyste si nakonec nemysleli, že
i my v politice jsme takhle vrtkaví. Vě-
řím, že lidé v našem obvodě Slovany vědí,
že v prvé řadě máme na mysli jejich potřeby, požadavky
a přání, že nás skutečně zajímají vaše názory a chceme o nich
s vámi diskutovat.
I proto se snažíme neustále vylepšovat náš zpravodaj, stále
máme zájem o vaše, byť i kritické, názory nebo připomínky.
A nebojíme se zveřejnit je, aby i ostatní občané našeho obvo-
du věděli, co jejich sousedy trápí. Zdá se, že první větší vlaš-
tovkou v tomto směru je elektronický dopis Ing. Cetiny (po-
drobně se mu věnujeme na str. 19), na který jsme pochopitel-
ně reagovali. Někomu se možná může zdát, že odkrýváme
karty a dáváme světu na odiv skutečnost, že někdo má jiný
názor než „radnice“. Ale to je to, o co nám jde. Jen vzájemnou
diskusí se můžeme (nebo také ne) dobrat nějakého výsledku,
nebo se o to alespoň pokusit.
Také bychom rádi zavedli pravidelnou rubriku nazvanou
„Tak to vidím já“. Nemusí to být jenom významné osobnosti
našeho obvodu, které se v ní budou vyjadřovat k různým té-
matům. Naopak, vy všichni máte naše stránky k dispozici.
Informací o životě našich občanů totiž není nikdy dost!

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Foto Luděk Krušinský

Říční stezka bude
otevřena v září

Útvar koncepce a rozvoje města Plz-
ně a Správa veřejného statku města
Plzně zvou na procházku po první na-
učné říční stezce podél Úslavy. Ta bu-
de za účasti primátora města Plzně
otevřena ve čtvrtek 15. září 2011 v 17
hodin u prvního zastavení nad příjez-
dovou cestou ke kostelu sv. Jiří v
Plzni-Doubravce. Stezka je realizová-
na v rámci mezinárodního projektu
REURIS zabývajícího se revitaliza-
cemi vodních toků v urbanizovaných
oblastech. Trasa povede podél toku
řeky Úslavy na území města Plzně od
Koterova až k soutoku s Berounkou v
Doubravce. Texty a obrazové přílohy
pro 13 informačních tabulí sestavil
Ing. Jan Hajšman ve spolupráci s Ing.
Jitkou Rauchovou z grafického studia
RAMAP. V budoucnu se postupně ob-
jeví informační tabule u naučných
stezek v údolních nivách všech plzeň-
ských řek. Vydány budou také bro-
žurky, které upozorní na největší za-

jímavosti z oblasti geografie, hydrolo-
gie, biologie, historie i kultury. Elek-
tronické znázornění tras naučných
stezek včetně informačních tabulí a
brožurek se postupně objeví také na
webových stránkách mapového portá-
lu města Plzně http://mapy.plzen.eu/.
Informace o revitalizaci plzeňských
řek se objevují také na webových
stránkách www.ukr.plzen.eu, kde se
můžete přihlásit rovněž k odběru no-
vinek týkajících se tohoto tématu.

Honzík mele maturitní úkol 2010/2011

Meandry Úslavy pod Koterovem ze startov-
ní plošiny pro závěsné létání. Foto: Jan Hajšman



srpen 20112

Zprávy z jednání zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Jednání
ZMO dne 21. 6.
2011 – ZMO
přijalo celkem
13 usnesení,
z nichž vybí-
rám:

– schválilo
rozbor hospo-
daření MO Pl-

zeň 2 – Slovany za leden – březen
2011;

– schválilo přijetí finančního

daru ve výši 15.000 Kč od podni-
ku Lesy České republiky, s. p.
a jeho využití na úhradu nákla-
dů přímo souvisejících s projek-
tem Letní příměstský tábor;

– schválilo provedení roz-
počtového opatření rozpočtu
schváleného MO Plzeň 2 – Slova-
ny na rok 2011 v celkové výši
1.636 tis. Kč. Předmětem roz-
počtového opatření byl např.
přesun prostředků na financo-
vání odloučené třídy 51. MŠ

v budově Masarykovy základní
školy na Jiráskově náměstí
(573 tis. Kč), prostředky z Fondu
životního prostředí MMP na re-
konstrukci pásu zeleně na Kote-
rovské ul. (311 tis. Kč), navýšení
státních dotací na výkon agendy
sociálně právní ochrana dětí
(558 tis. Kč);

– schválilo poskytnutí dotací
14 neziskovým a příspěvkovým
organizacím a fyzickým osobám
v celkové výši 581 tis. Kč (Rada

MO Plzeň 2 – Slovany již na svém
jednání dne 18. 5. 2011 schválila
78 žádostí o dotace v celkové výši
974 tis. Kč);

– schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení v celko-
vé výši 1.750 tis. Kč;

– schválilo rozšíření kompe-
tencí 1. místostarosty MO Plzeň 2
– Slovany pro volební období
2010-2014 o oblast majetku.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Vzpomínka na generála Heliodora Píku
Položením květin uctili

účastníci vzpomínkového aktu
památku armádního generála
Heliodora Píky, který byl 21.
června 1949 popraven na dvoře
plzeňské věznice Bory.

Ještě v květnu 1945 byl Helio-
dor Píka jmenován náměstkem
náčelníka generálního štábu
Československé armády a do-
konce oceněn dvěma sovětskými
vyznamenáními. Po únoru 1948
byl však zatčen a obviněn z vlas-
tizrady a ve vykonstruovaném
procesu odsouzen k trestu smrti
oběšením.

V roce 1968 byl proces s gene-
rálem Píkou obnoven a vojenský
soud v Praze konstatoval jeho
nevinu a plně jej rehabilitoval.
Přesto socialistický režim odmí-
tl uznat jeho zásluhy a veřejnost
se s jeho životem mohla seznámit
až po roce 1989.

„Odsouzení Heliodora Píky je
jedna z nejostudnějších událostí
našich novodobých dějin,“ uvedl
ve svém proslovu primátor Mar-
tin Baxa.

Vzpomínkového aktu se zúčastnili také starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing.
Lumír Aschenbrenner (na fotce v pozadí) a 1. místostarosta MO Plzeň Mgr.
Jan Fluxa.

V Barvínkově mateřské škole...
dokončení ze str. 1

Letošním ročníkem maturit-
ního rozloučení se táhla tajemná
linie Kouzelného mlýnku. Moti-
vem mlýnku se tvůrci maturitky
nechali inspirovat na jednom z
divadelních představení divadla
Alfa, které u dětí vzbudilo velký
ohlas. V divadelním kuse mlel
mlýnek příběh o lásce, avšak při
maturitce byly dětmi mlety roz-
ličné úkoly, které mapovaly vše,
co se během let ve škole naučily.
Maturitní otázky střídaly pís-

ničky a tanečky vybrané částeč-
ně z knihy Včelí medvídci od ja-
ra do zimy od Jiřího Kahouna a
Ivo Houfa, kde jsou vedle vyprá-
vění i písničky od Petra Skouma-
la s textem Zdeňka Svěráka. Vče-
lí medvídky děti znaly z celoroč-
ního Třídního vzdělávacího pro-
gramu, a tak pro ně maturitka
nebyla skokem do neznáma.

Pavla Divíšková,
učitelka školy

Zuzana Piherová,
ředitelka 37. MŠMalá maturita, školní rok 2010/2011.

První elektronická

aukce na Slovanech

bude zpřístupněna

veřejnosti

Součástí koncepce transpa-
rentnosti a otevřenosti, kte-
rou přijala Rada MO Plzeň 2 –
Slovany usnesením č. 76/2011
ze dne 27. dubna 2011, je mimo
jiné i transparentní a odpo-
vědné hospodaření. Toho
hodlá městský obvod docílit
využíváním elektronických
aukcí při výběru dodavatelů.
První elektronická aukce se
uskuteční ve spolupráci s
agenturou GORDION v druhé
polovině srpna a obvod bude
vybírat dodavatele výpočetní
techniky a spotřebního ma-
teriálu.
Aukce se uskuteční v jednací
místnosti Slovanské radnice
a bude zpřístupněna veřej-
nosti.
Přesný termín a čas aukce a
bližší informace naleznou
zájemci v předstihu na
http://umo2.plzen.eu
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Jednání RMO
dne 8. 6. 2011 –
RMO přijala 15
usnesení, z
nichž vybírám:

– souhlasila
s rozborem
hospodaření
MO Plzeň 2 –
Slovany za
období leden –

březen 2011 a doporučila jej Za-
stupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany ke schválení;

– souhlasila s provedením roz-
počtového opatření rozpočtu
schváleného MO Plzeň 2 – Slova-
ny na rok 2011 v celkové výši
1.636 tis. Kč a doporučila jej Za-
stupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany ke schválení.

Předmětem rozpočtového opat-
ření byl např. přesun prostředků
na financování odloučené třídy
51. MŠ v budově Masarykovy zá-
kladní školy na Jiráskově ná-
městí (573 tis. Kč), prostředky
z Fondu životního prostředí
MMP na rekonstrukci pásu zele-
ně na Koterovské ul. (311 tis. Kč),
navýšení státních dotací na vý-
kon agendy sociálně právní
ochrana dětí (558 tis. Kč);

– schválila jmenování p. Ing.
Milana Kolafy do funkce vedou-
cího odboru stavebně správního
a dopravy ÚMO Plzeň 2 – Slova-
ny s účinností od 1. července
2011;

– schválila jmenování p. Libo-
ra Pečenky, DiS., do funkce ve-
doucího sociálního odboru ÚMO

Plzeň 2 – Slovany s účinností od
1. července 2011;

Jednání RMO dne 29. 6.2011 –
RMO přijala celkem 19 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– schválila smlouvu s nově za-
vedeným veterinárním lékařem
na čipování psů na území MO Pl-
zeň 2 – Slovany pro období od
1. 7. 2011 do 31. 12. 2012, a to
s MVDr. Irenou Aubrechtovou,
IČ: 75087570. Čipování psů nyní
na území MO Plzeň 2 – Slovany
provádí celkem 7 veterinárních
lékařů;

– schválila harmonogram po-
stupu jednotlivých staveb reali-
zovaných v průběhu let 2011 –
2012 v rámci akce „Odpočinkové
místo na Božkovském ostrově“;

– schválila
podmínky za-
dávacího ří-
zení na výběr
dodavatele
stavby „Odpo-
činkové místo
– Božkovský
ostrov – in-li-
ne dráha“.
Zadávací ří-
zení bylo rea-
lizováno na přelomu července
a srpna 2011;

– schválila podmínky zadáva-
cího řízení na výběr dodavatele
stavby „Výstavba pěších stezek
Božkovsko-Koterovského rozvo-
je cestovního ruchu“. Zadávací
řízení bylo realizováno na pře-
lomu července a srpna 2011.

Mgr. Jan Fluxa, 1.
místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany

Irena Rottová,
2. místostarostka
MO Plzeň 2 – Slo-
vany

BEZPEČNÉ SLOVANY

P O Z V Á N K A
na veřejné setkání 12. října 2011 od 16.00 hodin

v KD Šeříková

V rámci projektu „Bezpečné město“ se Vám představí

a na Vaše dotazy a podněty budou odpovídat zástupci

jednotlivých okrsků ze řad policistů, strážníků a zastupitelů.

Přítomni budou i členové komise RMO Plzeň 2-Slovany

pro bezpečnost a zaměstnanci odboru bezpečnosti

a prevence kriminality MmP.

Představíme Vám i probíhající a připravované projekty
související s bezpečností – bezpečnostní řetízky pro seniory,

osobní alarmy a dopravní asistenti.

Přijďte na Den se záchranáři!
V rámci pro-

jektu „Bezpeč-
né město“ zvou
Odbor bezpeč-
nosti a preven-
ce kriminality
a Odbor krizo-
vého řízení
Magistrátu města Plzně ve spolu-
práci s OC Plzeň PLAZA na již
III. ročník „Plzeňského dne IZS“,
který se koná v pondělí 19. 9. 2010
od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do
17.00 hodin, a to v amfiteátru a
přilehlém parku nákupního a zá-
bavního centra Plzeň Plaza (bý-
valé výstaviště).

Můžete se těšit na zásahovou
techniku a ukázky výcviku hasi-
čů, policie, celníků, záchranářů,
sebeobrany musado a ukázky
činnosti studentů Střední odbor-
né školy ochrany osob a majetku.
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s
Vodní záchrannou službou před-
vedou záchranu tonoucího, uvi-
díte ukázku zásahu u dopravní

nehody, ukázky
slaňování a
možná přiletí
i vrtulník. Dále
uvidíte plzeň-
ské mažoretky
Maršálky, vy-
zkoušíte si jízdu

zručnosti Koordinačního praco-
viště BESIP pro Plzeňský kraj,
ale i simulátor nárazu či převrá-
cení.

Ve stánku Národní protidro-
gové centrály se dozvíte vše
o nejčastěji zneužívaných dro-
gách, preventivních protidrogo-
vých programech a o progra-
mech prevence kriminality,
to vše ve stánku odboru bezpeč-
nosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně. Dále se
dozvíte o činnosti a projektech
Odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Plzně a činnosti Pro-
bační a mediační služby. Zajiště-
no je občerstvení a soutěže nejen
pro děti. (iZ)

Důležité telefonní číslo
Bezpečné Slovany

Bezplatná telefonní linka
800 100 802



4 srpen 2011

RADY PRO VŠECHNY

Po návratu ze zahraničí

zkontrolujte výpisy z účtů!

V době prázdnin se množí případy,
kdy klienti bank používají v zahra-
ničí platební karty a kdy jim na vý-
pise z účtu nakonec vyběhne jiná
stržená částka než ta, kterou sku-
tečně zaplatili. Na naše sdružení
Spotřebitel net se obrátil spotřebi-
tel, který natankoval v Polsku ben-
zín za částku 156 zlotých, na což měl
schovanou účtenku a banka mu
odečetla z konta částku odpovídají-
cí 200 zlotým.
V praxi banka povětšinou pochy-
bení uzná a špatně odečtenou část-
ku na účet vrátí, ale může docházet
k případům, že zejména drobněj-
ších pochybení v transakcích si
spotřebitelé nevšimnou a zbytečně
se tak připravují o nezanedbatelné
částky.
S ohledem na tuto skutečnost sdru-
žení Spotřebitel net doporučuje,
aby si klienti co možná nejrychleji
po návratu z dovolené překontrolo-
vali výpisy z účtu a v případě ne-
srovnalostí nebo nejasností se ne-
báli kontaktovat svůj bankovní
ústav.
Nezapomeňte si nechávat účtenky,
dokud platby nezkontrolujete!

Nová certifikace

obchodníků TOP

Sdružení Spotřebitel net informuje
o novém certifikátu TOP, který je
určen pro zvýšení hodnoty všeo-
becných obchodních podmínek
podnikatelů. TOP znamená „Test
Obchodních Podmínek“ a jedná se
o certifikaci, která bude sdružením
udělena těm Podmínkám, jež svým
obsahem neporušují nebo neobchá-
zejí platnou právní úpravu ochrany
spotřebitele v ČR.
Sdružení si od této iniciativy slibu-
je, že bude široké veřejnosti umož-
něno rozpoznat, že prodávající ne-
používá ustanovení všeobecných
smluvních podmínek k nekalým
praktikám, že Podmínky jsou sro-
zumitelné a že neukrývají žádné zá-
ludnosti.
Pro spotřebitele bude TOP jistotou,
že kupní smlouva neobsahuje neka-
lé záměry. Dále je zárukou, že pro-
dávajícímu na spotřebiteli skutečně
záleží a že je zodpovědný a nemyslí
pouze na sebe.
Více informací na webu Spotřebitel
net, www.spotrebitel.net

Bezplatně vám poradíme!
Poradna Národní rady osob se zdravotním

postižením ČR zajišťuje bezplatné odborné so-
ciální poradenství osobám se zdravotním po-
stižením, seniorům, rodičům dětí se zdravot-
ním postižením, opatrovníkům osob zbave-
ných způsobilosti k právním úkonům a také
dalším rodinným příslušníkům a pečujícím
osobám. Můžeme pomoci například při uplat-
ňování práv a oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitostí. Poradíme při ře-
šení nepříznivé sociální situace, při vyřizová-
ní dávek státní sociální podpory, důchodů, při
vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdra-
votním postižením. Také při vyřizování pří-
spěvku na péči a všeho, co s ním souvisí. Po-
můžeme najít vhodné sociální služby v regio-
nu. Nabízíme také pomoc s uzavíráním a nále-

žitostmi smluv o poskytování sociální služby.
Poskytujeme také poradenství při výběru
vhodné rehabilitační a kompenzační pomůc-
ky. Jsme kontaktním místem pro projekty Eu-
roklíč, Handy Card, Izip, Program mobility pro
všechny. Také poskytujeme poradenství
v otázkách bezbariérovosti.

Sídlíme v Plzni na náměstí Republiky 28 v Pa-
sáži Slávie (Čas), vchod A, č. 218a. Navštívit
nás můžete každý den, a to pondělí a středa
vždy od 8.00 do 12.00 a poté od 13.00 do 17.00 ho-
din. V úterý, čtvrtek a pátek vždy od 8.00 do
12.00 hodin.

Můžete nás také kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu poradnaplzen@nrzp.cz nebo vo-
lat na telefonní číslo 377 224 879, 736 751 217.

Více informací se dozvíte na www.nrzp.cz.

Pomáháme společně
Na základě vypracovaného projektu metodi-

ků prevence kriminality Městské policie Plzeň,
mají strážníci velmi dobrý doplněk k poskyt-
nutí první pomoci. Jsou to nové mobilní defib-
rilátory.

Defibrilátor je přístroj, který pomocí elek-
trického výboje dokáže zachránit lidský život.
Všechny tři přístroje jsou umístěny v hlídko-
vých vozidlech. Jedná se o hlídková vozidla MP
Střed, MP Bory a Dopravní skupiny. Nákupem

těchto přístrojů se Plzeň připojila k celorepub-
likovému projektu „Pomáháme společně“.
S realizací projektu finančně vypomohlo město
Plzeň, Odbor bezpečnosti a prevence krimina-
lity.
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Loutnový recitál Milana Černého v kapli U Ježíška

Ve středu 21. září 2011 se od 19.30 hodin uskuteční v kapli U Ježíška koncert, který má na pro-
gramu dílo J. S. Bacha a bude uveden jako loutnový recitál Milana Černého. Tímto srdečně
zveme všechny příznivce klasické hudby na neopakovatelný zážitek v prostorách tohoto ma-
lebného kostelíku. Vstup je dobrovolný, přičemž výtěžek půjde na charitativní činnost.
Kapacita kostelíka U Ježíška je 80 lidí.

DEN ZDRAVÍ NEJEN PRO DIABETIKY
SVAZ DIABETIKŮ ČR

– územní organizace Plzeň
pořádá v sobotu 22. října 2011

od 9.00 do 13.00 hodin
v Úřadu městského obvodu Plzeň 2, Ko-
terovská 83, Plzeň-Slovany (tramvaj

č. 2, směr Světovar, stanice Krejčíkova)

X. JUBILEJNÍ ROČNÍK VÝSTAVY
DEN ZDRAVÍ NEJEN PRO DIABETIKY

Po celou dobu bude prováděno měření
krevního tlaku, cukru v krvi, cholestero-
lu a tělesného tuku a bude možné se po-
radit s lékařem a s odbornými zdravot-
ními sestrami. Pozváni jsou vystavova-
telé s prodejem potravinových doplňků

a zdravotních pomůcek.
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE
O ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

Skoro jsme stáli
,,na bedně“…

Na základě internetové prezentace
našeho školního časopisu byla 21. ZŠ
Plzeň, Slovanská alej, oslovena, aby se
zúčastnila soutěže neprofesionálních
novin a časopisů vytvářených žáky
a studenty. Soutěž zaštítil Národní in-
stitut dětí a mládeže Ministerstva a tě-
lovýchovy ČR, Projekt klíče pro život a
internetový časopis Remix. Více už na-
ši školní redaktoři:

Školní časopis 21. ZŠ „Vo co de?“ se
v květnu zúčastnil soutěže novin a časopi-
sů. Jak jsme již na webových stránkách
uvedli, naše škola spolupracuje prostřed-
nictvím dvou redaktorů a jejich článků
s časopisem Remix, který společně s něko-
lika dalšími projekty EU organizoval tuto
soutěž.

Sice jsme nedosáhli až „na bednu“, ale
také jsme jako jediní v hodnocení neobdr-
želi žádnou výtku. Naopak, byli jsme po-
chváleni za reportáže z akcí školy, origi-
nalitu obsahu a dvojjazyčné články. Díky
účasti v krajském kole jsme postoupili do
kola celostátního, kde bude zasedat nová
porota a snad nám poradí, co pozměnit
a zlepšit, abychom v naší žurnalistické
„praxi“ mohli postoupit zase o stupínek
výš a získat nové zkušenosti s redaktor-
skou činností. Tereza Brožová, 9. B

Daniel Speierl, 7. B
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Svozy VKK budou konány dne 27. srpna 2011:

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

Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 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.

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.
Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14.40 – 15.40 hod.
Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15.50 – 16.50 hod.

Odpad na Jiráskově náměstí
Opakovaně se vracíme k pro-

blematice odkládání odpadu
mimo vyhrazená místa. Připo-
mínáme, že fyzická osoba, která
odloží odpad na veřejné pro-
stranství (např. u kontejneru),
může být postižena pokutou,
kterou je možno uložit dle § 47
zákona č. 200/1990 Sb. o přestup-
cích, v platném znění, až do výše
50 000 Kč.

Pokud však takový odpad odlo-
ží právnická osoba nebo podni-
katel, lze pak takové jednání kva-
lifikovat jako porušení zákona
č.185/2001 Sb. o odpadech v plat–
ném znění a může být uložena
pokuta až do výše 300 000 Kč.

V poslední době se tento pro-
blém vyhrotil zejména u stání
kontejnerů na vytříděné složky
odpadu na Jiráskově náměstí.

Zde opakovaně dochází k odklá-
dání odpadu, který tady opravdu
nemá co dělat – např. staré šat-
stvo a obuv, starý nábytek, ko-
berce, matrace, směsný komu-
nální odpad v pytlích i volně,
stavební odpad apod.

Na tuto skutečnost byla upo-
zorněna i městská policie a její
hlídky budou této lokalitě věno-
vat zvýšenou pozornost. Pro-

blémem je však i to, že místo je
snadno dostupné auty, což vede
k tomu, že mnozí tady odloží
i větší množství odpadu. Proto se
může stát, jestliže se situace ne-
zlepší a bude i nadále přetrvávat,
že přemístíme odpadové nádoby
do jiné lokality a uvedené pro-
blematické stání zrušíme.

Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí

Nabízíme prostor pro setkávání
výjimečných dětí a jejich rodin

Nadané děti, které zároveň mají
nějaký handicap, stojí bohužel vět-
šinou stranou pozornosti psycholo-
gů a dalších odborníků. Setkávají
se s nepochopením a často i nega-
tivními reakcemi vrstevníků. S cí-
lem pomoci nejen jim, ale také je-
jich rodinám, vzniklo v Plzni v roce
2009 občanské sdružení Akademie
nadání.

Cílem Akademie nadání (ANA)
je už od počátku stát se zastřešu-
jící organizací pro rodiče i od-
borníky, kteří žijí a pracují
s „handicapem“ nadání. Tým
ANA chce zajistit nadaným dě-
tem od tří let věku a jejich rodi-
nám především specializovanou
péči, podporu a přátelské pro-
středí. „Usilujeme o to, aby se ty-
to děti mohly vzdělávat a rozvíjet
adekvátně svým individuálním
schopnostem, potřebám i ome-
zením, aby nebyly kvůli své vý-
jimečnosti vyčleňovány z kolek-
tivu vrstevníků a aby vztahy
a výchova v jejich rodinách byly
funkční a harmonické,“ vysvět-
luje předsedkyně sdružení psy-
choložka Ivana Smítková.

Nadané děti s určitým handi-
capem – tzv. dvakrát výjimečné
děti – tvoří velmi různorodou
skupinu: Jejich handicap mohou
představovat např. specifické
poruchy učení, poruchy pozor-
nosti a aktivity, Aspergerův
syndrom, emoční nebo smyslové
poruchy. Přitom patří mezi nej-
ohroženější skupinu dětí. Bez
odborného vyšetření a diagnos-
tiky je totiž např. učitelé – kvůli
častým odchylkám v chování,
hyperaktivitě či nezačleněnosti
do kolektivu – snadno mohou
považovat za podprůměrně inte-
ligentní nebo problémové. Ne-
zřídka se pak stane, že označí ty-
to děti za „hloupé“. Až při vyšet-
ření, které mělo potvrdit umís-
tění dítěte do zvláštní školy,
se ukáže jeho výjimečně vysoká
inteligence. A i když učitel na-
dání rozpozná, není vyhráno –
český vzdělávací systém bohužel
není v praxi nastaven tak, aby
pedagogům na základních ško-
lách umožňoval individuální pé-
či o takovéto děti. Těm proto
hrozí trvalé narušení vztahů
s okolím a prohlubující se potíže,

které obvykle přetrvávají celý
život.

ANA se snaží o to, aby pro-
blémy dvakrát výjimečných dětí
byly včas odhaleny a řešeny. Usi-
luje také o zkvalitnění informo-
vanosti o této problematice mezi
laiky i odborníky, o rozvíjení
schopností nadaných dětí a na-
vazování kontaktů mezi rodi-
nami.

Pomáhá výjimečným dětem
a jejich rodičům hned v několika
rovinách.

Poskytuje zejména:
j kvalitní zázemí, odbornou
diagnostiku a péči, dlouhodobé
vedení a poradenství, napojení
na síť dalších pracovišť
(psychiatrie, logopedie atd.)
j prostor pro setkávání dětí
předškolního a školního věku,
schůzky rodičů výjimečných
dětí
j pomoc při vytváření indi–
viduálního vzdělávacího plánu
(v souvislosti s nadáním i pří–
padným handicapem)
j zkvalitnění informovanosti
rodin o problematice nada–

ných, konzultace a podporu
j zkvalitnění informovanosti
odborné i laické veřejnosti
v mateřských, základních
a středních školách (indivi–
duální konzultace, přednášky)
j víkendové a prázdninové
pobyty pro rodiče s dětmi
– k načerpání sil a inspirace
i k výměně zkušeností
j zájmové a herní kroužky

Díky všem těmto aktivitám
jsou u dětí, které do ANA dochá-
zejí, už po relativně krátké době
patrné pozitivní změny v učení,
chování, prožívání a komunika-
ci. Většinou se zklidní i ostatní
členové rodiny, kteří pochopí
příčiny potíží svého dítěte. Po-
znají, že obdobné problémy mají
i další lidé a že díky ANA na ně
nejsou sami.

Další informace vám tým ANA
rád poskytne na níže uvedených
kontaktech.

Akademie nadání o. s.
Doudlevecká 36, 301 00 Plzeň
www.a-na.webnode.cz
tel.: +420 604 516 861,
e-mail: IvSmitkova@seznam.cz
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Slavnostní odhalení
pomníku J. K. Tyla

Pomník, který je součástí hro-
bu Josefa Kajetána Tyla na Mi-
kulášském hřbitově, byl kom-
plexně zrestaurován. Odborníci
jej zakonzervovali, uložili do de-
pozitáře a nahradili kopií, která
byla slavnostně odhalena 11. čer–
vence, tedy v den, kdy si Plzeň
připomíná 155. výročí od úmrtí
tohoto významného českého
dramatika a spisovatele.

„Josef Kajetán Tyl patří neod-
myslitelně k historii našeho ná-
roda a Plzeň je náležitě hrdá na
to, že odpočívá právě zde. Přesto-
že jsou hřbitovy smutná místa,
má Tylův hrob svoji vlastní at-
mosféru. Odpočívá tady totiž
velký český vlastenec, člověk,
který dobře věděl, kde je jeho
domov,“ uvedla ve svém proslo-
vu náměstkyně primátora Eva
Herinková.

Rekonstrukce sochařské mo-
delace byla provedena podle his-
torické fotodokumentace vzhle-
du náhrobku a podle odlitku so-
chařského díla po jeho úpravě.
Ta spočívala v očištění od nepů-
vodních doplňků. Na výrobu ko-
pie použil její autor Jakub Vlček
pískovcový materiál ze stejné
lokality jako byl originál Anto-
nína Wildta, který v roce 1858
provedl náhrobek na objednáv-
ku českých vlastenců do jemno-
zrnného mšenského pískovce.

„Pro Plzeň je osobnost J. K.
Tyla zásadní a je dobře, že se po-
dařilo původní náhrobek zacho-
vat a vytvořit jeho věrnou ko-

pii,“ řekl primátor Martin Baxa.
Současné práce na pomníku za-

jišťovala firma AF ART s.r.o.
a náklady na ně dosáhly výše
téměř 544 tisíc korun.

Základem kompozice je plastika
truchlícího anděla v plášti s roze-
vřenými křídly, stojící na stupních
náhrobku, pravou rukou se opírá
o náhrobní stélu, kterou zdobí vav-
řínová větev na pergamenovém lis-
tu a dvojice divadelních masek,
současně levou rukou pokládá na
hrob národního buditele vavřínový
věnec.

Figurální sochařská kompozice
je osazena na hranolový pískovcový
sokl, v jehož čele je mramorová
pamětní deska s nápisem připomí-
najícím zemřelého J. K. Tyla. Cel-
ková sochařská náhrobní kompo-
zice má rozměry 250 x 100 x 80 cm.
Na sokl náhrobku byla v závěru
19. stol. dodatečně zavěšena kovo-
vá hřbitovní lucerna. Vzhledem
k průmyslové historii města Plzně
od druhé poloviny 19. stol. po téměř
celé 20. stol. je náhrobek J. K. Tyla
vystaven intenzivnímu působení
kyselých dešťů a agresivního pra-
chového spadu. Současně bylo
vzhledem k národnímu významu
spolutvůrce české hymny o jeho ná-
hrobek pravidelně pečováno. Obě
okolnosti přispěly k postupnému se-
tření původní sochařské kompozice
a k urychlené degradaci pískovco-
vého materiálu.

Na konci 60. let 20. stol. se Miku-
lášský hřbitov v Plzni proměnil

v městský park. Uvolněný prostor
kolem náhrobku Josefa Kajetána
Tyla byl architektonicky upraven,
do jeho blízkosti byl po roce 1990
přenesen vzorek hrobní prsti z Rot-
terdamu z hrobu Františka Josefa
Škroupa. Vlastní náhrobek s plas-
tikou truchlícího anděla byl kromě
zmíněných úprav kompozice a pro-
středí restaurován v roce 1974, při-
čemž hned vzápětí v roce 1976 byl
nevhodně opatřen scelujícím ne-
prodyšným nátěrem, opakovaně re-
staurován v 80. letech 20. stol. Již
výrazně poškozená sochařská mo-
delace byla upravována dalšími
doplňky při současné výrazné změ-
ně sochařské modelace následkem
nevratně poškozené kamenné ma-
terie.

Mikulášský hřbitov
V roce 1406 vybudoval plzeň-

ský měšťan malíř Vít na své vi-
nici v místech nazývaných Mitr-
vald kostelík ke cti sv. Mikuláše
a Jana Křtitele. Po jeho smrti za-
koupilo město dvůr a pole, které
kostel obklopovaly, a se svole-
ním krále Václava IV. zde roku
1414 zřídilo hřbitov. Na hřbitově
byla pochovávána pouze chudi-
na; měšťané měli vyhrazeno mís-
to na městských hřbitovech ko-
lem farního kostela sv. Bartolo-
měje a u obou kostelů klášter-
ních. Od 16. století byli na Miku-
lášském hřbitově pohřbíváni
rovněž nekatolíci.

V roce 1784 byly císařským na-

řízením zrušeny všechny hřbi-
tovy uvnitř města – u sv. Barto-
loměje, u františkánského i do-
minikánského kláštera. Plzeňští
proto začali zemřelé pochovávat
na obou předměstských hřbito-
vech u sv. Mikuláše a u Všech
svatých. Větší oblibu si získal
Mikulášský hřbitov, a tak byli
všichni významnější občané po-
chováváni na něm.

Protože hřbitovní prostor ne-
dostačoval, původní hřbitov
totiž zabíral jen jižní část od
hlavní vstupní cesty, bylo v roce
1848 přikoupeno přilehlé severní
pole a v následujícím roce byla
postavena nová ohradní zeď s
klasicizující vstupní branou.
V roce 1850 byl rozšířený hřbitov
upraven vybudováním cest
a hrobových bloků a uprostřed
byl vztyčen kříž. Jako první byl v
nové části hřbitova pochován
dne 12. června 1851 brusířský
mistr Ignác Dietrich. V roce 1859
byla uprostřed nové části posta-
vena socha P. Marie věnovaná
lékárníkem Kajetánem Dietri-
chem.

Už v devadesátých letech
19. století byl hřbitov obklopen
městem, a proto byl v roce 1900
uzavřen pro všeobecné pohřbí-
vání a bylo povoleno jen pohřbí-
vání do uzavřených hrobek. Ale
i to bylo v roce 1910 zakázáno. Na
základě dobrozdání městského
fyzika Dr. Tomáše Hegnera byl
Mikulášský hřbitov zachován
jako hřbitov uzavřený.

V letech 1966 - 1967 se hřbitov
upravoval. Tehdy musela část
hřbitovní plochy ustoupit rozší-
ření komunikace z centra města
na Slovany. Hřbitov byl z téhož
důvodu zredukován i koncem
dubna 2001.

Slavnostního odhalení pomníku J. K. Tyla se zúčastnil primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, náměstkyně primátora
Eva Herinková a starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner (v pozadí).
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Desátý tábor je už minulostí

Jednou z možností, jak zajistit
dozor nad dětmi o prázdninách,
kdy nejsou po ruce prarodiče
a rodiče musí do zaměstnání,
jsou letní tábory.

Stále větší oblibu získávají i ty
tzv. příměstské. Ten, který se
konal na Slovanech v KD Šeří-
ková, už má za sebou desátý
ročník. V červenci se v něm vy-
střídalo 140 dětí a každý den jich
bylo v průměru přes šedesát.
Díky pořadatelům – MO Plzeň 2
– Slovany a agentuře Jiřího
Růžka - a s finanční podporou
města Plzně si děti užívaly bo-
hatý program, který zahrnoval
zábavu, hry, soutěže a výlety.

Mezi děti zavítali záchranáři,
hasiči, strážníci, lesníci, mode-
láři, sokolníci, strašidla, indiá-
ni, herci a zástupci organizací,
které se věnují mládeži.

Sova pálená jménem Albička byla miláčkem dětí.

Dětem se věnovali členové sboru dobrovolných hasičů Božkov, kteří předvedli svou techniku. Protože ten den díky nočnímu dešti se řeka Úslava vylévala z ko-
ryta, byly děti svědkem ostrého výjezdu hasičů.

Den s Českými lesy zajišťovali kromě lesníků i pracovníci Správy veřejného
statku města Plzně. Na snímku se dětem věnuje vodní hospodář SVS Jaroslav
Frydrýn.

Fotograf Pavel Černý pro děti připravil ve Chvojkových lomech keramickou dílnu, kde si děti dělaly své majáčky. Je-
den si udělal i 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Mgr. Jan Fluxa, který přišel děti pozdravit.
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Nový Katalog sociálních služeb
by vám rozhodně neměl chybět
Potřebujete poradit v obtížné životní situaci?
Sháníte pomoc pro sebe nebo své blízké?
Nemáte přehled, jaké služby Vám Plzeň nabízí?

Všem, kteří hledají službu, ra-
du nebo třeba dlouhodobou péči
(ale nejen jim), přichází na pomoc
nový Katalog sociálních služeb
v Plzni, jehož aktualizovanou
verzi vydává právě v těchto
dnech Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně.

Jde již o třetí katalog organiza-
cí, které na území našeho města
poskytují a nabízejí své služby
sociálního charakteru a které
město Plzeň ve většině štědře

podporuje. Za dobu pěti let se tato
městem vydávaná a pravidelně
aktualizovaná publikace stala
nepostradatelným pomocníkem
nejedné instituci pracující s lid-
mi, ale především Plzeňanům,
kteří odpovídající sociální službu
pro sebe či své blízké právě hleda-
jí.

„Ve srovnání s historicky prv-
ním katalogem z roku 2006 vypa-
dá ten současný jako Otesánek –
zvětšil se co do formátu, tak do

počtu stran o téměř 100 procent.
To jen dokladuje, že síť sociálních
služeb poskytovaných na území
města Plzně se za dobu pěti let ne-
skutečně rozrostla a zkvalitnila.
Nový Katalog sociálních služeb
tak přináší téměř dvě stovky slu-
žeb, které může kdykoliv kdoko-
liv z nás potřebovat,“ konstatuje
Alena Hynková, vedoucí odboru
sociálních služeb.

Katalog je financován z roz-
počtu města Plzně, takže náklad
20 000 výtisků bude veřejnosti
k dispozici zdarma na všech úřa-
dech městských obvodů, veřej-
ných institucích nebo přímo
v organizacích poskytujících so-
ciální služby. (iZ)

Smutné návraty minulosti…
V pondělí 6. 6. 2011 k nám do

školy přišla paní Marie Tykalo-
vá, která si pro nás připravila
přednášku o osudech lidí v kon-
centračních táborech za II. svě-
tové války.

Sama sice táborem neprošla,
ale je členkou Konfederace pro-
tifašistických bojovníků a něko-
likrát do roka jezdí na meziná-
rodní setkání v Terezíně, Lidi-
cích, nebo Flossenbürgu. Vy-
právěla nám svůj životní pří-
běh, i když to pro ni muselo být
velmi těžké, neustále se v mysli
vracet do doby, kdy přišly o ži-
vot tisíce nevinných lidí. V ob-
dobí války jí bylo devět let a spo-
lu s maminkou pomáhala těm,
kteří se byli nuceni skrývat
před okolním světem mnohdy
i v kanalizaci. Na předem smlu-
vená místa nosily jídlo a nejzá-
kladnější potřeby k přežití. Až
do té doby, kdy Němci jednu ta-
kovou skrýš objevili. Ženu, kte-
rou zde nalezli, mučili nejrůz-
nějšími způsoby, aby prozradi-
la, kdo jí pomáhal a nosil obži-
vu. Ona však malou Marii ani
její maminku neprozradila,
a tak všechny tři unikly jen o
vlásek koncentračnímu táboru.

Po této osobní zkušenosti
nám paní Tykalová povídala o
koncentračním táboru Flossen–
bürg, který se nacházel jen ně-
kolik málo kilometrů za hrani-
cemi. Byl určen převážně pro
politické vězně a odpůrce reži-
mu, objevovali se zde ale prý
i Židé, kriminálníci a homose-
xuálové. V tomto koncentrač-

ním táboře se nenacházela žád-
ná plynová komora, probíhalo
zde tzv. zabíjení prací v blízkých
dolech. Lidé, kteří nebyli zvyklí
na manuální práci, jako napří-
klad hudebníci nebo vědci, prý
v táboře vydrželi asi tři měsíce.
Někteří trestanci, většinou
sportovci nebo členové Sokola,
byli schopni pracovat déle a ně-
kolik z nich se dočkalo i osvo–
bození americkou armádou.

Také jsme se dozvěděli, že každý
vězeň měl své specifické ozna-
čení. Kromě toho, že člověk již
neměl jméno, ale stalo se z něj
pouhé mnohamístné pořadové
číslo, musel na levé straně
u srdce nosit barevný trojúhel-
ník. Političtí vězni měli červe-
ný, homosexuálům byl přidělen
růžový, kriminální živly nosily
černý a Židé měli pochopitelně
připnutu žlutou hvězdu. V troj-

úhelníku bylo také vepsáno
první písmeno názvu státu, od-
kud dotyčný pocházel. A protože
se zde objevili tři Turci (T), Češi
poprvé v tomto koncentračním
táboře dostali označení C.

Poté přišel čas na naše otázky.
Nikdo však neměl dost kuráže,
a tak jsme byli svědky dalšího
příběhu, tentokrát o mladém
chlapci, který v hospodě zastře-
lil opilého německého četníka
a utekl. Přespával v Domažli-
cích u svých přátel a známých,
kteří o tom ovšem nevěděli. Při-
šel vždy v noci a usnul napří-
klad ve sklepě nebo ve stodole.
Gestapo však nasadilo cvičené
psy, kteří všechna místa, kde
přespal, odhalili. A lidem, kteří
v těchto staveních bydleli, neby-
lo nic platné, že o dotyčném ne-
věděli. Byli zastřeleni proto, že
poskytli pomoc nepříteli Říše
a schvalovali jeho čin. Takto by-
lo zabito přes sto nevinných lidí
z Domažlic.

Ke konci přednášky nám paní
Tykalová popřála mnoho štěstí
do dalších let a dala nám několik
životních rad…

I když, jak sama řekla, už jí
není 20, ale 4x tolik, po celou do-
bu setkání vyzařovala energic-
kým, optimistickým dojmem
a její chování mi připadalo až
neuvěřitelné vzhledem k tomu,
co všechno prožila. Vyprávění
mě velice upoutalo, odnesla
jsem si mnoho nových informa-
cí a hlavně jeden velký zážitek…

Tereza Brožová, IX. B, 21. ZŠ
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Den Slovan aneb Zábava
pod širým nebem pro všechny

Ve Chvojkových lomech se 24. června 2011 uskutečnil již 8. ročník
Dne Slovan.

Dopoledne patřilo hlavně dětem a v odpoledních hodinách si každý
z návštěvníku mohl poslechnout svoji oblíbenou skupinu. Součástí
programu bylo odhalení pamětní desky tvůrci majáku keramiku Iva-
nu Hostašovi a slavnostní rozsvícení keramického majáku. Na závěr
večera se konal bluesový koncert a vzpomínka na Ivana Hostašu.

Akce byla připomínkou toho, že se jedná o světový unikát a letos je
to 15 let od jeho vytvoření. Unikátnost spočívá v tom, že se jedná o nej-
vyšší keramickou plastiku na světě vytvořenou technikou točení na
hrnčířském kruhu. Je dokonce zapsána v knize rekordů. Původní
osvětlení nevydrželo nápor vandalů, a proto byl instalován reostat,
výměněno vrcholové světlo, namontována ochranná síť a proveden
nátěr horní části majáku.

Nutno připomenout i další akci z června 2007 – vypálení a vypuště-
ní keramických lodí na vodní hladinu, při které Ivan Hostaša vytvořil
další zápis do knihy rekordů.

Bohužel autor odešel v prosinci 2007.
Pamětní desku vytvořil a rekonstrukci osvětlení zajistil fotograf,

výtvarník a osobní přítel Ivana Hostaši Pavel Černý, který řekl:
„S Ivanem Hostašou jsme se znali od začátku mé profesionální foto-
grafické kariéry. Zaujal mne. Účastnil jsem se proto mnoha akcí, kde
jsem fotil. V archivu mám záběry z výstav, sympozií, z dílny, pálení,
vaření v keramických nádobách na hradech Velhartice a Klenová.
Fotografoval jsem také instalaci soch na výstavě v Masných krámech
v Plzni nebo v historickém podzemí. Užitnou keramiku jsem zachytil
v atelieru. Setkání zanechala mnoho zajímavých vzpomínek.“

další foto na str. 11

Všichni se bavili. Nejvíce posluchačů přilákal Jan Vyčítal se skupinou GREENHORNS.

Den Slovan zahájil 1. místostarosta Mgr. Jan Fluxa. Dopoledne patřilo hlavně dětem.
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Deska Maják 9, 71 m Ivana Hostaši.

Odhalení desky - autor Pavel Černý a manželka I. Hostaši paní Jarmila Otče-
nášková.

Maják na fotografii Pavla Černého.

Zajímavosti z Farnosti
Panny Marie Růžencové

Poslední červnový víkend se
u nás konaly farní dny. Pro vý-
tvarnou dílnu se nadchly přede-
vším děti, ale i některé mamin-
ky si s patřičným zaujetím a ve-
lice zdařile vyzkoušely malování
na sklo. Spíše starší generace se
pak sešla při duchovní promluvě
otce převora a ke vzpomínaní při
prezentaci snímků nad časy mi-
nulými. Poté se v kostele vzne-
šeně rozezněly varhany koncer-
tem interpreta Petra Kosiny, po
němž následovala večerní mše
a nešpory a na zahradě potom
posezení při táboráku.

Druhý den – neděle – patřila
sportovcům, kteří se vydali na
cyklovýlet. Pro milovníky poezie
byl naproti tomu připraven lite-
rární pořad lyrických povídek
Vlasty Bayerové „Hořící keř“
s hudebním doprovodem. Byla
to milá tečka za tvořivým údo-
bím a start pro dovolené a
prázdniny.

Pro další aktivity konané
v dominikánském konventu pro
následující školní rok zveme

všechny děti i dospělé:
– Od září každé úterý v 15.00

hodin se bude konat pro děti z 1.
a 2. tříd výuka „Základy křes-
ťanství s etikou“, kde se pod ve-
dením zkušené paní učitelky dě-
ti zábavnou formou seznamují
s křesťanstvím.

– Každou středu v 16.30 hodin
se setkávají děti ve věku od 8 let
při výtvarné dílně, kde kreslíme,
malujeme, osvojujeme si různé
výtvarné techniky jako např. li-
noryt, malování na sklo,
ubrouskovou techniku, drátko-
vání.

Opět se budou konat také pří-
pravy na křest a setkávání pro
hledající mladé lidi, připravu-
jeme různé zajímavé besedy,
přednášky, koncerty. Milovníci
zpěvu mohou posílit náš sbor,
který se schází každé úterý
v 19.00 hodin.

Srdečně vás všechny zveme,
veškeré aktuální informace na-
jdete na www.plzen.op.cz

Farnost PMR

Třináctka slaví,
přidejte se k nám!

Na svá školní léta vzpomíná
snad každý z nás. A když ale škola
slaví 30 let, je ke vzpomínání ještě
větší důvod. Právě tolik let v ná-
sledujícím školním roce uplyne
od chvíle, kdy se 13. základní ško-
la přestěhovala do své budovy
v Habrmannově (dříve Sibiřské)
ulici v Plzni.

Třicet let je dlouhá doba, bě-
hem níž dveřmi školy prošlo již
hodně žáků i jejich učitelů. Nejen
pro ně – jak současné, tak bývalé –
ale i pro širokou veřejnost chys-
táme během celého slavnostního
roku množství tradičních i speci-
álních akcí, v rámci kterých
bychom se rádi více představili
a ukázali všem, že máme co osla-
vovat. Mimo jiné chystáme i se-
tkání vybraných absolventů se
současnými žáky, která by jim
měla pomoci v rozhodování, jak
a kde navázat na základy získané
v naší škole.

Vyvrcholením by se měl stát
Den otevřených dveří, který se
bude konat v sobotu 12. listopadu
2011. Vedení školy by touto ces-
tou rádo požádalo o spolupráci

při přípravě oslav. Snažíme se
získat novinové články, fotogra-
fie a jiné materiály, které se týka-
jí chodu školy během uplynulých
třiceti let. Pokud můžete naší
škole jakkoli pomoci, kontaktujte
nás, prosím, na adrese
vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz.
Všem předem děkujeme.

Doufáme, že se do našeho
vzpomínání zapojí co nejvíce lidí,
kteří se i po letech budou s radostí
k 13. základní škole v Plzni hlásit.

Zd. Vrátníková,
ředitelka školy

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC



Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„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 měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad MO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83,
307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2011: 13. 9. a 22. 11.

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: . ......................………………………………

Číslo telefonu ..................................................................

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

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

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany“
v Kulturním domě v Šeříkové ulici

(21. 9., 26. 10. a 14. 12. 2011 – změna, původní datum 30. 11. –
od 16 do 19 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 jubilan-
ti 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,
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.

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: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis

Slavnostní obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“ dne
14. června 2011.

12 srpen 2011

Diamantovou svatbu oslavili 23. 6. 2011 manželé Jaroslav a Hana Houškovi.
K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další spo-
lečné cestě životem popřáli 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Jan
Fluxa a zástupci odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
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Současná reklama je
navoněná zdechlina!

Zajímavý seminář se
uskutečnil 22. června v
21. ZŠ. Jednalo se vlastně
o pokračování loňského
setkání našich bývalých
žáků Petra Kollarčíka
a Dominika Klímy, dnes
úspěšných čerstvých ab-
solventů plzeňské výtvar-
né školy, s žáky 9. tříd.
Loňský seminář měl velký
úspěch, proto jsme ho zo-
pakovali i s letošními ,,de-
váťáky“.

Letos nás navštívil Petr
Kollarčík sám a současní
žáci 9. B se nestačili divit,
když slyšeli o tricích ze zá-
kulisí reklamy. Třeba jak
z nevábného produktu
udělat v reklamě výrobek,
po kterém zatouží srdce
každého konzumenta, jak
dodat autu dostatečný
lesk, jak z nevábné plněné
housky vytvořit iluzi ku-
linářského zázraku, jaké
psychologické triky použít

na zákazníka, jaké jsou
grafické možnost reklamy
a další a další věci. Pro-
hlédli si i některé Petrovy
práce.

A pak už to jelo! Vytvo-
ření několika pracovních
skupin, stanovení cílové
skupiny pro zvolený pro-
dukt, průběžné konzultace
týmů s Petrem a nakonec
vytvoření finálních re-
klamních produktů, jejich
prezentace a na závěr Pet-
rovo zhodnocení, pochva-
la, rady a připomínky.

Dost nás to bavilo a Pe-
tr, čerstvě přijatý student
vysoké školy, slíbil, že
příští rok přijde zase!

Takže, opět jsme možná
trošku odolnější proti paní
reklamě a pokud přesto
podlehneme, pak s vědo-
mím, že s námi nehraje
úplně čistou hru. A to je
důležité!

B. Machová

VEČER V KNIHOVNĚ. V neobvyklou dobu – večer po uzavírací hodině přivedly paní učitelky
z 13. ZŠ děti do obvodní knihovny na Slovanech. Kluci a děvčata tak měli celou knihovnu sami
pro sebe, střídalo se povídání se soutěží a stopovačkou a nechybělo ani oblíbené Knihoušovo
hrabadlo s odměnami za výborné výkony. Na závěr příjemného večera zavítal mezi děti
i medvídek Kuky s povídáním o známé knize Jana Svěráka - Kuky se vrací.

Za obvodní knihovnu Slovany Ingrid Posoldová, foto: Irena Zahoříková
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení pokračují
Půjčky z Fondu rozvoje bydle-

ní jsou poskytovány dle Vyhláš-
ky Statutárního města Plzně
č. 2/2001 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“. Úplné znění
vyhlášky Fondu rozvoje bydlení
je zveřejněno pod č. 3/2009 na in-
ternetových stránkách města
Plzně
http://aplikace.plzen.eu/vyhlášky/

„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.

Žadatelé půjček z FRB mohou
být:

a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy,
bytové domy nebo byty na
území městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, a které
přijmou závazek použít po–
skytnutou půjčku podle sta–
novených a ve smlouvě uve–
dených pravidel a podmínek.

b) společenství vlastníků jed–
notek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku
podle stanovených a ve
smlouvě uvedených podmí–
nek a použijí prostředky fondu
na opravy a modernizaci spo–
lečných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a

bytové jednotky, na jejichž úpra-
vy 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 výběrových
řízení na příslušný kalendářní
rok budou vyvěšeny na úřední
desce a elektronické úřední des-
ce ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Termíny výběrových řízení
na r. 2011:

I. kolo: již uzavřeno
II. kolo: již uzavřeno
III. kolo: 1. 7. – 9. 9. 2011
Žádosti o půjčku z FRB se i na-

dále mohou podávat průběžně
během roku. Poté se provede vy-
hodnocení ve výběrovém řízení
dle stanovených podmínek a žá-

dosti se předloží v nejbližším
termínu ke schválení orgánům
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany.

Žádosti jsou projednávány
v rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro
rozvoj obvodu a investiční čin-
nosti. Poté musí být schváleny
Radou městského obvodu Plzeň 2
– Slovany a Zastupitelstvem
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany a následně jsou odsouhla-
sené žádosti postoupeny na MMP
– Odbor financování a rozpočtu.
Ten vyzve žadatele k sepsání
Smlouvy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout na
odboru stavebně správního a do-
pravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314. Bližší informace na tel.
č. 37 803 6244, Straková Irena.

Výlet na hrad Točník se vydařil
Hrad Točník ožil v úterý

7. června přítomností dětí z růz-
ných koutů naší země. Tohoto
hemžení v netradiční – pohád-
kové podobě se též zúčastnily dě-
ti z 37. MŠ v Plzni.

Nadpřirozené bytosti z pohá-
dek, které hradem provázely, ale
i samotný program připravený

pořadateli, děti velmi nadchl.
Měly možnost zajezdit si na poní-
cích, prohlédnout si zblízka noč-
ní dravce, osvojit si spoustu za-
jímavých poznatků o životě těch-
to krásných ptáků. Další atrakcí
bylo střílení z kuše, chůze na
chůdách, návštěva hradní kaple,
pohádka sehraná přímo v pros–

torách hradu. Nevšed-
ním zážitkem pro malé
i velké výletníky bylo
také obědvání přímo
na hradě.

Po vydatném jídle
shlédly děti kouzla a
čáry kouzelníka
v hradním sklepení,

seznámily se
s kovářským
řemeslem, fan-
dily při napí-
navém šermíř-
ském utkání a
také si užily
spoustu zá-
bavných sou-
těží. Na závěr
se všechny vy-
daly za dra-
kem, který hlí-
dal hradní po-
klad a za pěknou písnič-
ku jim ho pak vydal.

Tento výlet si všechny
děti moc užily, vyzkouše-
ly si mnoho nových věcí a
odnesly si plno zážitků,
které ihned po návratu

sdělovaly nadšeně rodičům.
Děkujeme všem pořadatelům

za příjemně strávený den!
Bc. Andrea Kukrálová,

učitelka školy
Zuzana Piherová,

ředitelka školy
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Plzeňský servis, s. r. o.

Cena nemovitosti

Při koupi, ale i prodeji
nemovitosti hraje zpravidla
největší roli cena. Je třeba
mít vždy na paměti, že kupu-
jící chce zpravidla nemovi-
tost pořídit za cenu co nej-
nižší, prodávající chce nao-
pak prodat za cenu co nej-
vyšší. Skutečný obchod je
pak obvykle realizován za
cenu kompromisní, akcep-
tovanou oběma stranami.

Protože cenu nemovitosti
ovlivňuje mnoho faktorů,
povíme si, jak se vlastně ta-
ková cena nemovitosti tvo-
ří.

Při tvorbě ceny nemovi-
tosti při jejím prodeji je
nutno vycházet především
z porovnání několika cen.
V prvé řadě je zapotřebí
brát v úvahu subjektivní
představu prodávajícího
o ceně nemovitosti, která
bývá z pochopitelných dů-
vodů zpravidla nadhodno-
cena, a to zejména tehdy,
když se sám podílel na
úpravách či dokonce rekon-
strukci nemovitosti.

Důležitější je cena reálná
nebo také administrativní.
Jedná se o cenu stanovenou
na základě reálného stavu
nemovitosti, kterou určuje
hned několik parametrů,
např. technický stav (stáří,
případné provedené rekon-
strukce), poloha (např.
vzdálenost od centra, do-
pravní dostupnost, lokalita,
občanská vybavenost apod.,
u bytu také např. podlaží)
a v neposlední řadě také za-
tížení nemovitosti. Zatíže-
ním nemovitosti myslíme
např. věcné břemeno nebo
zástavu nemovitosti, ale ta-
ké zatížení ostatní, nepřímé,

které rovněž cenu nemovi-
tosti může negativně ovliv-
nit. Mohou to být např. vy-
soké náklady na provoz ne-
movitosti, nebo omezení
územního rozvoje, ochran-
né pásmo, památková zóna
apod. Jsou ale také faktory,
které naopak cenu nemovi-
tosti mohou ovlivnit pozi-
tivně, např. estetické hle-
disko (čistota, světlost, vý-
hled, architektura, druh
stavby, použité materiály
a mnoho dalších).

Při stanovení ceny nemo-
vitosti nesmíme zapome-
nout na cenu obdobnou na
trhu. Nelze však vycházet
z cen inzerovaných. Tyto
jsou spíše zavádějící, neboť
se jedná o ceny nabídkové,
o kterých se zpravidla dále
ještě jedná, a navíc obvykle
zahrnují i provizi realitní
kanceláře a poplatky za
právní služby.

Důležitější než aktuální
nabídka na trhu je znalost
výše zrealizovaných cen
u uskutečněných obchodů.

Protože však právě tyto
informace nejsou nikde zve-
řejňovány, jejich znalost má
pouze realitní kancelář,
která tak může spolehlivě
stanovit optimální prodejní
cenu, za kterou nemovitost
s poměrně velkou pravdě-
podobností prodáte.

Ostatní náklady

Máme tedy stanovenou
prodejní cenu, přichází rea-
lizace obchodu, tedy prodej
nemovitosti, a to znamená
zpravidla také další vedlejší
výdaje, se kterými je třeba
počítat.

Pokud obchod realizujete

prostřednictvím realitní
kanceláře, pak je třeba již
předem počítat s provizí re-
alitní kanceláři, na jejíž vý-
ši se předem dohodnete, ob-
vykle to bývá 3-5 % z prodej-
ní ceny, nešetřete na nákla-
dech za právní služby za se-
psání kupní smlouvy (po-
kud již nejsou součástí pro-
vize realitní kanceláře), dá-
le počítejte s náklady na
ověření podpisů na kupní
smlouvu a správní poplatek
500 Kč za vklad do katastru
nemovitostí.

Pokud využijete v souvis-
losti s prodejem nemovitosti
úschovy peněz, tedy advo-
kátní či notářské úschovy
nebo bankovní depozitum,
počítejte s dalšími náklady
za tuto službu. Cena je
různá, záleží většinou na
výši uložené částky.

Počítejte však spíše s ně-
kolika dalšími tisícovkami.
V neposlední řadě vás ne-
mine také vynaložení ná-
kladů na úhradu daně
z převodu nemovitosti ve
výši 3% z ceny bytu a zpra-
vidla také úhrada za znalec-

ký posudek (cca 2-3 tisíce),
potřebný pro stanovení ad-
ministrativní ceny pro FÚ.

Daň z převodu hradí pro-
dávající, ostatní náklady
(správní poplatky, úhrada
za právní služby, úschovu
peněz, provize RK) jsou
zpravidla hrazeny kupují-
cím nebo oběma v poměrné
výši dle individuální doho-
dy.

Jak tedy sami vidíte, sta-
novení ceny nemovitosti
tak, aby byl spokojen pro-
dávající i kupující, není
jednoduché.

Pokud by vás zajímaly
další informace k této pro-
blematice, s důvěrou se na
nás obraťte. Rádi vám po-
můžeme také se samotným
prodejem, koupí či proná-
jem vaší nemovitosti a na-
bídku či poptávku vaší ne-
movitosti umístíme do vit-
rín v našem klientském
centru na Slovanech, Část-
kova 45, tel. 603 418 461.

Bc. Světlana Skalová,
Obchodní manažerka
Plzeňský servis, s.r.o.

Vážení čtenáři,
s praktickými radami a informacemi z oblasti bytové problematiky jsme na vás nezapomněli ani v době prázdnin. Počínaje tímto vydáním zahajujeme sérii praktic-
kých rad a tipů, které vám pomohou při prodeji, koupi nebo nájmu nemovitosti. Postupně se dozvíte, na co si dát pozor při uzavírání smluv s realitní kanceláří, co bys-
te měli vědět o nemovitosti, kterou jste si vyhlédli ke koupi či pronájmu, jak bezpečně prodat či pronajmout nemovitost, případně co ovlivňuje cenu nemovitosti a jaké
další náklady jsou s prodejem nemovitosti spojené.
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Společnost Plzeňské služby a. s. změnila sídlo

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit změnu adresy společnosti Plzeňské služby a. s.,

a to : Doubravecká 2578/1, Plzeň: 301 00 (budova společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.)

Nová adresa je platná od 19. července 2011. Veškeré telefonické kontakty zůstávají nadále stejné tak, jak jste zvyklí.

Tabule varují před kapesními zloději
Novými informačními tabule-

mi byly osazeny některé plzeňské
rekreační oblasti, relaxačně
sportovní areály a přilehlá par-
koviště. Upozorňují návštěvníky
na zvýšené nebezpečí krádeží.
Umístění tabulí do vytipovaných

lokalit je letní akcí projektu
magistrátního odboru bezpeč-
nosti a prevence kriminality
„Otevřená kabelka – pozvánka
pro zloděje“, kterou Plzeňané
znají hlavně z předvánočního ob-
dobí. Za cíl si především klade
apelovat na zvýšenou pozornost
a opatrnost občanů.

„Podnětem k rozšíření kampa-
ně byly statistiky plzeňských po-
licistů, kteří každoročně během
letních měsíců zaznamenávají
v rekreačních a relaxačních zó-
nách města nárůst majetkové
trestné činnosti. Zejména jde
o krádeže osobních věcí a vlou-
pání do zaparkovaných vozidel,“
uvedl Aleš Průša z odboru bez-
pečnosti a prevence kriminality.

Celkem šestnáct tabulí bylo
rozmístěno v okolí Boleveckých
rybníků, na přilehlých parkoviš-
tích a u areálů Škodaland a Škoda
sport park. „Nechali jsme vytvo-
řit poutavě a vtipně vyhlížející
tabule, na kterých nechybí zná-
má postava zloděje. Varují ná-

vštěvníky rekreačních oblastí,
sportovně zábavních a relaxač-
ních areálů, aby během odpočin-
ku neopomněli důsledně dbát na
své osobní věci a předešli tak je-
jich ztrátě,“ sdělila Andrea Gre-
gorová, manažerka prevence
kriminality.

Informační cedule se objeví ta-
ké u vstupu do areálu plzeňského
ústředního hřbitova. „Pachatelé
trestných činů se, bohužel, nevy-

hýbají ani
těmto místům
a pozůstalí,
kteří přijdou
uctít památku
svých blíz-
kých, musí
mnohdy řešit
nepříjemné
záležitosti
spojené s od-
cizením osob-
ních věcí,“
konstatovala
Gregorová.

Pracovníci
odboru bezpečnosti a prevence
kriminality věří, že dílčí projekt
kampaně „Otevřená kabelka –
pozvánka pro zloděje“ přiměje li-
di, aby si lépe střežili v době do-
volených své osobní věci a nedá-
vali tak zlodějům příležitost obo-
hacovat se na jejich úkor.

Na pořízení informačních tabu-
lí vynaložil odbor bezpečnosti
a prevence kriminality 32 tisíc
korun.
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Odbojáři z Božkova
V Božkově v ulici U památníku

se nachází, jak už název napoví-
dá, pomník, na němž je uvedeno
39 jmen padlých v 1. světové vál-
ce a 24 obětí nacistické perzeku-
ce z 2. světové války. Všichni mě-
li své tváře a osudy.

Připomeňme typické osudy
vlastenců–odbojářů alespoň ně-
kolika z nich.

Je zde například Vladimír
Schneeberg, narozený 26. 9. 1908,
který bydlel v Božkově 140. Byl
zaměstnán jako technik ve Ško-
dovce ve Velké dělovce (později
Obráběcí stroje). Vedl jednu
z odbojových skupin a podílel se
na ukrývání osob hledaných
gestapem. Byl zatčen 18. 11. 1943.
Prošel věznicemi v Plzni, v Tere-
zíně a na Pankráci. Popraven byl
15. 2. 1945 na střelnici v Praze-
Kobylisích.

Jan Zíka se narodil 19. 11. 1891.
Bydlel v Božkově v Sládkově uli-
ci č. 10. Spolupracoval s odbojáři

z Bolevce, později
získal k odbojové
činnosti i několik
občanů z Božko-
va. Scházel se
s nimi kvůli uta-
jení v přírodě,
nejčastěji na bož-
kovském „Ostro-
vě“. Ve škodo-
vácké Velké mon-
tovně (později
Válcovny), kde
byl zaměstnán,
spolupracoval
s Josefem Hro-
mádkou. Zatčen
byl 24. 5. 1943,
vězněn byl v Plz–
ni a v Buche-
nwaldu, kde 5. 1.
1944 zemřel.

Václav Fiala,
narozený 10. 9.
1904, bydlel
v Černicích 39.
Pracoval ve Ško-
dovce v Lokomotivce, kde také
byl zapojen do odbojové skupiny
vedené Aloisem Černotou. Podí-
lel se na zpravodajství, distri-
buci ilegálních tiskovin a shro-
mažďování a ukrývání zbraní.
Zatčen byl 5. 8. 1943 a vězněn
v Plzni, v Terezíně a v Drážďa-
nech, kde byl i odsouzen k smrti
a 20. 9. 1944 popraven.

Jména Vladimíra Schneeber-
ga, Jana Zíky a Václava Fialy
jsou uvedena i na pamětní desce
ve škole ve Vřesinské ulici č. 17
s dalšími 15 odbojáři a 6 občany
zahynuvšími při náletech. Vla-
dimír Schneeberg má své jméno
i na pamětní desce Sokola v Po-
říční ulici v areálu Sokola Bož-
kov. Václav Fiala je uveden také
na památníku u hřbitova v Čer-
nicích.

Stanislav Bukovský, ČSBS Božkov, ulice U Památníku.

Vladimír Schneeberg

Jan Zíka

Božkov, Poříční ulice.

Václav Fiala
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Statistika kriminality za první
pololetí roku 2011: Policisté
řešili 3241 trestných činů

Na území města Plzně po-
licisté zaznamenali za prv-
ních šest měsíců tohoto roku
3241 trestných činů. V po-
rovnání se stejným obdobím
roku 2010 došlo k poklesu
o 195 případů. Ze všech řeše-
ných skutků policisté objas-
nili téměř 39 %. Ale vzhle-
dem k tomu, že na některých
případech policisté ještě
pracují, není toto číslo ko-
nečné.

„U trestné činnosti majet-
kového charakteru došlo
k poklesu případů a největší
podíl na snížení má katego-
rie krádeží prostých. Mezi ty
patří například krádeže věcí
z automobilů. I přes veškerá
varování ze stran policistů,
motoristé stále nechávají ve
vozech cenné věci jako jsou
navigace, notebooky či foto-
aparáty. Za první půlrok pa-
chatelé odcizili věci ze 457
automobilů, oproti prvním
šesti měsícům roku 2010 do-
šlo k pozitivnímu poklesu.
Nahlásit vykradený vůz při-
šlo letos oznámit o 91 řidičů
méně. Nejvíce vykradených
automobilů zaregistrovali
policisté ve středu města
(105), naopak nejméně na
Vinicích (33). Celkové škody
na odcizených věcech z au-
tomobilů dosáhly přes
8,2 milionu korun,“ uvedla tisko-
vá mluvčí Policie ČR v Plzni
por. Martina Korandová.

Další viditelný pokles policisté
zaznamenali u krádeží jízdních
kol. V Plzni za první pololetí toho-
to roku pachatelé odcizili 70 bi–
cyklů, zatímco za stejné období
roku 2010 řešili strážci zákona
o 68 těchto krádeží více. Co se tý-
ká kapesních krádeží, na policisty
se během prvních šesti měsíců
obrátilo 39 obyvatel, kteří byli
okradeni nejčastěji v městské
hromadné dopravě nebo na ulici.
Pro zajímavost za první pololetí
roku 2009 strážci zákona řešili 162
kapesních krádeží. Již od roku
2010 je evidentní klesající trend
této trestné činnosti. Občané si
zřejmě začali uvědomovat, že za
ochranu svých věci si nese odpo-
vědnost každý sám. U kategorie
krádeží vloupáním došlo k nepa-
trnému nárůstu. V Plzni bylo vy-
kradeno celkem 84 bytů. Nejvíce

zloději řádili v Plzni na Borech
(20), naopak ve Skvrňanech neby-
lo za první pololetí vykradeno ani
jedno obydlí. Stejný počet vlou-
pání do chat (29) řešili policisté
jak v tomto pololetí, tak i od ledna
do června 2010.

U násilné trestné činnosti za-
psali policisté do statistik o 81
případů více a celkem řešili
v Plzni 255 těchto skutků. Více
než třetinu z nich tvoří loupeže.
Za první pololetí lapkové násilně
připravili 93 lidí o jejich věci. Po-
licisté na všech případech inten-
zivně pracují, ale je třeba po-
dotknout, že dopadení pachatelů
je složité, protože většinou si lidé
nevybaví žádné detaily, které by
vedly k objasnění loupeže. Kri-
minalisté se setkávají i s případy,
kdy lidé přijdou nahlásit loupež
a oni zanedlouho zjistí, že se je-
jich informace nezakládají na
pravdě. Většinou se lidé doma bo-
jí svým příbuzným přiznat, že pe-

níze utratili jiným způsobem
a takto to maskují.

Ze statistik je patrné, že k mír-
nému navýšení počtu případů do-
šlo v kategorii ostatní trestné
činnosti. Za první rok plzeňští po-
licisté řešili 49 případů poškození
cizí věci, přesněji se jednalo
o sprejerství. Majitelé objektů
celkem vyčíslili škodu na 275 tisíc
korun. Ve většině případů se jed-
nalo o poničení omítek či vlako-
vých souprav. Navýšení o 25 pří-
padů zaznamenali policisté u pře-
činu výtržnictví, celkem se na ve-
řejnosti chovalo hrubě neslušně
či napadlo někoho jiného 51 obča-
nů. Naopak pokles zaznamenali
policisté u maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí a vykázání,
107 lidí nerespektovalo rozhod-
nutí soudů, magistrátů a dalších
úřadů. Ve většině případů se jed-
nalo o řidiče, kteří usedli za vo-
lant i přesto, že měli uložen zákaz
řízení.

Největší pokles oproti mi-
nulému roku ze všech skutků
zaevidovali strážci zákona
u kategorie zbývající trestné
činnosti, a to o 249. V prvním
pololetí strážci zákona řešili
pouze 275 těchto skutků.

„Pod tuto trestnou činnost
můžeme zařadit například
přečin ohrožení pod vlivem
návykové látky, u kterého po-
licisté zapsali do statistic-
kých kolonek číslo o 230 nižší
než v uplynulém období roku
2010. Lidé vykonávali za prv-
ních šest měsíců 2011 činnost
ve stavu vylučujícím způsobi-
lost v 79 případech. Většinou
se jednalo o řízení motorové-
ho vozidla pod vlivem alkoho-
lu či jiné návykové látky,“
sdělila por. Martina Koran-
dová.

Pozitivní pokles byl také za-
znamenán u šíření poplašné
zprávy, kdy za prvních šest
měsíců roku 2011 policisté vy-
jížděli ke 12-ti případům, za-
tímco v minulém roce k 23.
Anonym na tísňovou linku
policie většinou oznámil, že je
bomba uložena na střední
škole či gymnáziu. Největší
podíl na celkovém počtu má
přečin zanedbání povinné
výživy. V tomto pololetí 110
rodičů neplnilo řádně zákon-
nou povinnost vyživovat či

zaopatřovat svého potomka.
U hospodářské trestné činnosti

na území města Plzně zaregistro-
vali policisté nepatrné navýšení
počtu skutků, a to na 336. Oproti
loňskému roku řešili kriminalis-
té vyšší počet případů úvěrového
podvodu či zpronevěry, naopak
rapidní pokles byl zaznamenán
u neoprávněného opatření, padě-
lání a pozměnění platebního pro-
středku. Od ledna do června toho-
to roku pachatelé odcizili 64 pla-
tebních karet, zatímco ve stejném
období roku 2010 přišlo nahlásit
odcizení karty 120 majitelů.

Ze všech objasněných případů
mají recidivisté na svědomí 378
skutků. Většina činů byla majet-
kového charakteru. Například
policisté zjistili, že recidivisté sto-
jí za 124 krádežemi v jiných objek-
tech jako jsou garáže či dílny.
S mladistvými řešili policisté 25
provinění a děti spáchaly v Plzni
12 činů jinak trestných.
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Rekreačně sportovní areál Božkov

Vážený pane starosto, vážená
redakční rado,

jako dlouholetý obyvatel Bož-
kova a přímý účastník více jak
70-ti letého období jeho historie,
musím reagovat na článek
v červnovém iZ týkající se při-
pravované výstavby rekreačně
sportovního areálu na Ostrově
v Božkově.

Připravovaná přeměna této
části Božkova, která má dané
území zpřístupnit široké veřej-
nosti z blízkého i vzdálenějšího
okolí, je velmi zajímavá a bude
mimořádně náročná a nákladná.
Tato okolnost je všeobecně zná-
má a často v lokálních médiích
prezentována. Méně známá
a téměř nepublikovaná je sku-
tečnost, že lokalita Ostrova se
nachází v záplavovém území
Úslavy.

V posledních 50-ti letech byl
Ostrov víckrát totálně zaplaven
a škody na majetku (budovách
a hřištích) byly enormní. Rov-
něž enormní bylo úsilí členů TJ
uvést areál zpět do funkčního
stavu. S ohledem na tuto skuteč-
nost by součástí připravované
stavby mělo být opatření na

ochranu jak stávajícího, tak no-
vě budovaného zařízení a terén-
ních úprav. Toto opatření by mě-
lo být řešeno jak v projektu, tak
v organizaci a postupu výstavby.

Nejkritičtějším místem, které
má bezprostřední vliv na čet-
nost, rozsah a důsledky zaplavo-
vání ostrova, je lokalita u bož-
kovského jezu. V tomto místě,
ve východní části Ostrova, je na-
pojen na vodu Úslavy náhon,
který přiváděl vodu do bývalého
mlýna (nyní obchodně správní-
ho střediska firem a s.r.o). Zde je
nutno provést základní opravu
a rekonstrukci stávajícího pro-
storu, neboť při nejbližší velké
vodě hrozí totální destrukce vo-
dou narušených teras a zábran
bránících velké vodě v přístupu
do nefunkčního náhonu. Rovněž
by bylo nutné upravit prostor
tak, aby možnost častých záplav
a jejich následků na území Ost-
rova byla minimalizována.

Protože oprava a nutná úpra-
va tohoto místa a zařízení v něm
se nacházející je přístupově vá-
zána na území budoucí asfaltové
dráhy a síť budoucích pěších
cest, je nutné toto kritické místo
zabezpečit v předstihu nebo
ihned na začátku vlastní stavby.

S pozdravem

Ing. Josef Cetina
V Božkově 20. 6. 2011

Vážený pane Cetino,
ve svém dopise nás upozorňujete na

fakt, že prostor plánované výstavby
odpočinkového místa - Božkovský ost-
rov, je v záplavovém území. Tato okol-
nost je nám zcela zřejmá již od prvot-
ních kroků učiněných při přípravě této
akce. Již od počátku je celý záměr pro-
jednáván jak se správcem povodí, tak
s příslušným orgánem ochrany životní-
ho prostředí. V této věci byla učiněna
celá řada kroků, jejichž závěrem vždy
bylo konstatování, že náš záměr je v da-
ném prostoru možný. K dnešnímu dni již
bylo vydáno několik územních rozhod-
nutí k této stavbě - na pěší stezku a na
in-line dráhu. V jejich rámci jsme museli
dokazovat, že námi plánované stavby
neztíží průběh možné povodně či nezvý-
ší ohrožení okolní zástavby. Proto jsme
museli zadat zpracování posudku ma-
tematického modelu průběhu povodně
pro obě zmíněné stavby, který pro nás
vyšel příznivě. Totéž činíme v současné
době při posuzování vlivu plánované
náhradní výsadby. Je nám všem jasné,
že celý ostrov je v záplavovém území,
které je občas zaplavováno velkou vo-
dou. Při umisťování jednotlivých sta-
vebních objektů se snažíme vyhýbat ak-
tivnímu zátopovému pásmu, převážná
část z nich je v pasívní zátopové zóně.
Proto všechny zde připravované kon-
strukce musí být takového charakteru,
aby nebránily volnému odtoku vody

a netvořily zábrany, za které se zachytí
volně plující předměty takovým způso-
bem, že by vytvořily překážku bránící
volnému odtoku.

Zmiňujete se i o otázce náhonu k bý-
valému mlýnu. Ten je v současné době
v soukromém vlastnictví, přičemž na
úrovni města probíhají jednání s vlast-
níkem o podmínkách možného výkupu.
Pokud je nám známo, současný vlastník
připravoval žádost o dotaci na vyčištění
náhonu, k jejímu podání však dosud ne-
došlo (pokud by se náhon někdy v bu-
doucnu dostal do vlastnictví města,
samozřejmě počítáme s jeho vyčiště-
ním). V rámci naší akce Odpočinkové
místo však máme jednu stavbu, která
zlepší odtokové poměry z území při po-
vodních, zejména pak odlehčí náhonu.
Jde o plánovaný průleh, který propojí
náhon s řekou cca v prostoru za stávají-
cím fotbalovým hřištěm. Bude mít dvě
funkce - protipovodňovou - odvede část
vody z náhonu zpět do řeky, čímž čás-
tečně ulehčí objektům areálu f. Saprim
vedle náhonu dále po proudu při povod-
ni. Druhá funkce bude rekreační - na
průlehu se vytvoří vodní svět s někte-
rými atrakcemi pro děti. Lze tedy kon-
statovat, že jsme si vědomi všech rizik,
které nám v souvislosti s polohou ostro-
va vůči řece Úslavě hrozí a že se snaží-
me spolu s odpovědnými orgány správy
toku a životního prostředí eliminovat
možné nepříznivé dopady na minimum.
S pozdravem Vladimír Černý,

Odbor výstavby, majetku a dopravy
ÚMO Plzeň 2 - Slovany

ODPOVĚĎZ VAŠICH

DOPISŮ

Vážený pane starosto, vážená redakční rado,
v době mé nepřítomnosti (pobyt mimo repub-

liku), dorazil na moji e-mailovou adresu e-mail s
názvem „FW: koncept odpovědi Cetinovi“, jehož
autorem je pan Vladimír Černý, pracovník od-
boru výstavby, majetku a dopravy ÚMO Plzeň 2
- Slovany. Své vyjádření z 20. 6. 2011, ve kterém
jsem reagoval na článek v červnovém iZ, jsem
neadresoval ani panu Černému, ani odboru vý-
stavby. Nevím proto, zda názory a stanoviska
v “ konceptu“ jsou vaší odpovědí na můj dopis
nebo jen názory a stanoviska p. Černého.

Nyní krátce k zaslanému „konceptu“:
Autor si nesprávně přečetl nebo nesprávně

pochopil účel a smysl mého vyjádření. V úvod-
ní větě jím zpracovaného „konceptu“ hodnotí
můj dopis jako upozornění na ÚMO 2, že pro-
stor Ostrova je v záplavovém území. To však je
základní nedorozumění. Žádné upozornění in-
vestorovi, že stavba bude probíhat v záplavové
oblasti, jsem neposílal a žádné informace o po-
stupu a průběhu investiční přípravy stavby
jsem nežádal. Za své více jak 15-ti leté praxe
v útvaru Expertiza investic ve Škodovce mám
dostatečný přehled o tom, co příprava investic
obsahuje a jak se provádí. Cílem mého vyjád-
ření bylo upozornit na zcela nestandardní si-
tuaci daného území a skutečnost, že stavba bu-
de zahájena, aniž došlo k účinnému a nezbyt-
nému opatření na minimalizaci záplavového

rizika, které tomuto území v současnosti hrozí
a plánovaná I. etapa stavby ohrozí přístup
k nejohroženějšímu území celého Ostrova.

To, že příslušné orgány a instituce vydaly
kladná stanoviska a souhlasy k připravované
stavbě, ještě nezabrání tomu, aby nejbližší
„velká voda“ změnila toto území ve vodní plo-
chu o hloubce větší než 1 metr. Výrazně horší
je skutečnost, že se zde nejedná o pouhé static-
ké zaplavení, ale o aktivní proudění, to je de
facto rozšíření řečiště na prostor Ostrova.
Za těchto okolností je současná situace a vý-
hled do budoucna mnohem horší než pohled
zpátky do minulosti.

Jisté je, že když krátce po vzniku republiky
občané Božkova hledali místo, kde vybudovat
sportovní a společenské středisko, byl Ostrov
zcela bezpečným územím. Bezpečným s ohle-
dem na minulost a bezpečným s ohledem na je-
jich vlastní zkušenosti. V té době to tak oprav-
du bylo. Vybudované dílo na Úslavě (jez,
ochranné kamenné terasy, stavidlový systém
a na něj navazující náhon) bylo v pořádku
a funkční. Úslava obtékající prostor Ostrova
byla dostatečně široká a hluboká. Řečiště v ob-
lasti bývalého božkovského mostu bylo cca
o 30 m širší na obou březích a nivelita řeky by-
la vzhledem k nivelitě nově budovaných sta-
veb a zařízení na Ostrově výrazně nižší.

Za těchto poměrů neohrožovaly tehdejší Os-
trov časté i velké povodně, které na Úslavě bez-
pochyby byly. Ostrov byl ze strany řeky i ná-
honu dostatečně chráněn. Vlivem činnosti lidí
a jejich mnohdy neuvážených zásahů do kraji-
ny se současná situace podstatně změnila
a dřívější odolnost území proti dešťovým, ale
i sněhovým a ledovým kalamitám, se podstat-
ně snížila. Proto v současnosti dochází k tak
častým a nezvykle „velkým záplavám“. Časté
a velké jsou proto, že nevhodně prováděná in-
dustrializace způsobuje, že i nevelké přírodní
výkyvy způsobují velké škody a zásahy do ži-
vota lidí i celé společnosti. Současná situace
Ostrova je názorným příkladem těchto nega-
tivních dopadů na konkrétní území. Z uvede-
ných důvodů a skutečností jsem vám poslal své
původní vyjádření a ze stejných důvodů reagu-
ji tímto i na obdržený “ koncept“.

Na závěr ještě poznámka: v „konceptu“
uváděná pomocná funkce průlehu za povodně
je silně nadhodnocená. Průleh bude funkční
a atraktivní mimo období povodní. Za obvyklé
povodně, které Ostrov v posledním období čas-
to postihují, bude jeho význam zcela minimál-
ní, neboť jeho odvodová kapacita vůči přitéka-
jícímu objemu vody bude zanedbatelná.

S pozdravem Ing. Josef Cetina
V Plzni 12. 7. 2011
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Pohár putoval do Tyršovy školy v Černicích
Již posedmé uspořádala ZŠ a

MŠ Plzeň–Božkov v polovině
června Dětské olympijské hry
(DOH). Myšlenka založit tradici
DOH se zrodila z poznání i uvě-
domění si potřeby „vtáhnout“
děti v co největší míře i počtu do
sportovního dění, a to v podobě,
která je jim blízká a kterou znají,
protože měly možnost se s ní
třeba i zprostředkovaně setkat.

I. DOH se konaly v roce 1994
v Brandýse nad Labem pod
záštitou manželů Zátopových.

Na letošních DOH opět sporto-
valy děti z Tyršovy školy v Čer-
nicích, ze ZŠ Újezd, z 15. ZŠ Kři-
mice a z pořádající ZŠ Božkov.
Děti soutěžily ve třech kategori-
ích podle věku a ve čtyřech leh-
koatletických disciplínách – běh
na 40 a 100 m, skok do dálky a
hod míčkem, ve šplhu a soutěž

škol se konala v přetahování la-
nem.

Zahájení DOH má svůj proto-

kol – na hřiště dorazily olympij-
ská vlajka i olympijská pocho-
deň, vzlétli také holubi pana

Kondryse z Koterova. Každá
škola nastupuje ve sportovním
úboru, který je v některé z barev
olympijského kruhu. DOH zahá-
jil 1. místostarosta ÚMO Plzeň 2
Mgr. Jan Fluxa a o dovršení
slavnostní atmosféry se postara-
ly mažoretky Maršálky.

Soutěže probíhaly na školním
hřišti ZŠ Božkov, na hřišti a
v sokolovně TJ Božkov na Ost-
rově. Odměnou vítězným spor-
tovcům byly medaile a diplomy,
ale i velmi pěkný nejen sportov-
ní zážitek.

Školy soutěžily o putovní po-
hár, který si v letošním ročníku
DOH odvezla Tyršova ZŠ z Čer-
nic s 56 body a 29 medailemi, na
druhém místě byla ZŠ Božkov
s 52 body a 24 medailemi.

Hana Stýblová,
ředitelka MŠ

Sportovní den Masarykovy a 13. ZŠ Plzeň
Závěr školního roku pat-

ří ve většině škol sportov-
ním a jiným spíše odpočin-
kovým aktivitám. Proto se
v úterý 28. června 2011 ko-
nal sportovní den, kde si v
různých sportovních hrách
změřily síly dvě plzeňské
školy. Aktéry tohoto klání
byly naše 13. ZŠ
a Masarykova ZŠ.

Počasí nám přálo, takže
celý den proběhl za svitu
sluníčka a příjemných let-
ních teplot na venkovních
hřištích haly Lokomotivy a
na víceúčelovém hřišti naší
školy. V 8.00 hodin jsme mě-
li sraz před školou, pak
následovalo rychlé převlečení do
sportovního oblečení a bleskový
přesun na místo klání. V 8.15 byl
společný nástup, kde jsme vy-
slechli informace o organizaci
celého sportovního dne. Odtud
jsme potom, plni adrenalinu a
natěšeni na to, co nás čeká, ode-
šli na jednotlivá sportoviště.

Ročníky 2. stupně vytvořily
desetičlenná družstva, která
soutěžila ve dvou kategoriích,
vždy jedna skupina dívek a jedna
skupina chlapců. Třetí kategorii
tvořily 6. a 7. třídy a ve IV. kate-

gorii se utkaly 8. a 9. třídy.
Dívky soutěžily ve vybíje-
né a ringu, chlapci si zahrá-
li fotbal a florbal. V 8.45 to
konečně všechno „vy-
puklo“.

Ten, kdo se aktivně neú-
častnil turnajů, alespoň
nadšeně povzbuzoval svoje
spolužáky a kamarády. Ale
i nesoutěžící „fanoušci“ se
mohli protáhnout a trochu
si zasportovat – mohli si na
vyhrazených místech za-
házet frisbee, zastřílet mí-
čem na koš nebo na bran-
ku, zahrát tenis, ringo
i další hry.

Ve 12,30 proběhlo vyhlá-
šení výsledků, předání diplomů
a medailí. Pak už nás čekal jen
odchod na zasloužený oběd.

Jak je vidět na první pohled
z tabulky výsledků, nejúspěš-
nější skupinou celého klání se
stal 7. ročník 13. Základní školy.
Vítězům velice gratulujeme
a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy! Myslím, že jsme si
všichni dokonale zasportovali
a hlavně si celý den výborně uži-
li. Už teď se těšíme, že podobnou
akci zopakujeme i příští rok.

P. Kunst, 13. ZŠ Plzeň

A kdo vlastně vyhrál?

Hra Kategori Vítěz

Fotbal III. kategorie H 13. ZŠ - 7. ročník
IV. kategorie H Masarykova ZŠ - třída 9.B

Florbal III. kategorie H 13.ZŠ - 7. ročník
IV. kategorie H Masarykova ZŠ - třída 9.A

Vybíjená III. kategorie D 13.ZŠ - 7. ročník
IV. kategorie D Masarykova ZŠ - 8. ročník

Ringo III. kategorie D 13.ZŠ - 7. ročník
IV. kategorie D Masarykova ZŠ - 8. ročník
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