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Starosta druhého Plzeňského 

obvodu Ing. Lumír Aschenbrenner 

předal v pondělí 30. dubna dětem 

z Dětského domova Domino tak-

zvané sedmimílové boty. Jedná se 

o adrenalinovou zábavu v podo-

bě pružinového zařízení na nohy, 

pomocí kterého lze běhat mnohem 

rychleji než obvykle. Starosta dar 

pořídil a předal u příležitosti zahá-

jené spolupráce Domina s provozo-

vatelem půjčovny sportovního náči-

ní ve Škoda sport parku Martinem 

Homanem.

„Dohodli jsme se, že poskytnu 

dětem bezplatně kurzy jízdy na in-

line bruslích a právě chození na 

těchto skákacích botách. Ty jim 

samozřejmě i bezplatně zapůjčím. 

Aby ale na nich mohli trénovat i 

mimo sportovní areál, třeba i na 

zahradě domova, nabídl se staros-

ta obvodu, že jedny takové boty 

dětem přímo zakoupí,“ uvedl Mar-

tin Homan s tím, že domov dostal 

boty pro děti od 30 do 50 kilogramů 

hmotnosti.

„Doufám, že se na nich brzy nau-

čí a nikdo se nezraní, 

abych si pak dárek 

nemusel vyčítat,“ uve-

dl po předání Aschen-

brenner, kterého by 

prý do bot nikdo nedo-

stal. „Není to nic pro 

mě. Stát bych na nich 

dokázal asi jen, kdyby 

byly zalité v betonu,“ 

doplnil při pohledu na 

první snahy nováčků 

starosta.

více na str. 3

Domino má sedmimílové boty

Radnice druhého plzeňského 
obvodu zrenovuje další z vni-
trobloků v jednom z nejstar-
ších plzeňských sídlišť v Plz-
ni na Slovanech. Konkrétně se 
bude jednat o prostor mezi ná-
městím generála Píky a ulicemi 
Lužická, Jablonského a Habr-
mannova. Nejenže se tato část 
zvelebí a doplní o nový mobili-
ář, ale místním obyvatelům při-
nese i větší bezpečí. První etapa 
rekonstrukce začne v červnu a 
skončí v listopadu.

„Hlavním smyslem rekonstrukce 

vnitroblokových ploch je zvýšit bez-

pečnost a komfort obyvatel domu. 

Zpřehlední a zlepší se zde totiž mož-

nost parkování a vyřeší se špatný 

odvod dešťových vod, které zaplavu-

jí přilehlé sklepy,“ říká místostarosta 

Městského obvodu Plzeň 2 Jan Fluxa 

s tím, že ve vnitrobloku se zatím par-

kuje „nadivoko“, kde je jaké místo. 

Nově vznikne 74 parkovacích stání 

a vybuduje se kanalizace pro odvod-

nění vozovky. Ta bude ze zámkové 

dlažby, cesty pro pěší pak budou mla-

tové. Dále se obnoví zeleň a veřejné 

osvětlení. Celý projekt musela slo-

vanská radnice kvůli fi nancování 

rozdělit do dvou etap.

„První se týká jižní části vnitro-

bloku od bývalého obvodního úřa-

du, kde bude zatím necelá polovi-

na parkovacích míst. Tato část vy-

jde na 4,7 milionu korun. Rozpočet 

obvodu poskytne 1,5 milionu korun. 

Zbylé dvě třetiny nákladů pokryje 

program Podpora regenerace pane-

lových sídlišť vyhlášený Minis-

terstvem pro místní rozvoj ČR,“ 

vysvětluje starosta Dvojky Lumír 

Aschenbrenner. 

Na druhou etapu obvod peníze shá-

ní. Chtěl by ji ale dokončit během 

příštího roku. Finančně bude nároč-

nější. Počítá totiž se zpevněním stro-

pu podzemní kotelny, aby i tento pro-

stor mohl být plnohodnotně využit.

Sídliště kolem Koterovské a Fran-

couzské třídy a Slovanské aleje je 

jednou z nejstarších masově budo-

vaných bytových zástaveb v Plzni. 

Budovalo se v 60. letech. Slovanská 

radnice i město Plzeň začaly původ-

ní vnitrobloky obnovovat a přizpů-

sobovat potřebám obyvatel, zejména 

pro možnost parkování, na počátku 

milénia. Z velké části se to již poda-

řilo. 

Smyslem rekonstrukce je
zvýšit bezpečnost a komfort
obyvatel domu

Do Chvojkových lomů Do Chvojkových lomů 
na Den Slovanna Den Slovan

Bezpečné Slovany a problémy Bezpečné Slovany a problémy 
okrsků C + Dokrsků C + D

Nová dráha pro in-line bruslení Nová dráha pro in-line bruslení 
v Božkověv Božkově

Rekonstrukce vnitrobloku Rekonstrukce vnitrobloku 
u náměstí Generála Píkyu náměstí Generála Píky

j
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Vážení čtenáři a spoluobčané,

během posledních let se v naší zemi vede sice 

v čase různě intenzivní, zato ale nepřetržitá, 

debata o potřebě „občanské společnosti“.  Tato 

debata začala v podstatě již v okamžiku pádu 

totalitního režimu v listopadu 1989.

   Na prospěšnost, anebo naopak až možnou 

„škodlivost“ občanské společnosti, se názory 

různí. Téměř protikladná stanoviska k tomu-

to tématu zaujímali např. i oba naši polistopa-

doví prezidenti.

   Málokdo je ale asi schopen defi novat, co to ona „občanská společ-

nost“ je. Co si pod tímto pojmem máme představit? Někteří si před-

staví „hodnou ovečku,  jiní „zlého vlka“.

   A  co si tak na oplátku představit lidi, kteří za vlastní peníze a vlast-

ními mozoly z desítky tisíc odpracovaných hodin postaví něco, co 

bude sloužit všem? A že jde o „pouhou“ hospodu u jezu?  No a co …? 

Vždyť přinese radost mnoha dospělým i dětem. 

   Vážení „hradišťští“,  

pro mne jste občanskou společností vy. Děkuji vám a rád vám ales-

poň takto na dálku symbolicky připíjím. 

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 - Slovany
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22.6. 2012, Chvojkovy lomy,
Plzeò - Slovany

VSTUP NA AKCI ZDARMA!VSTUP NA AKCI ZDARMA!

MO Plzeò 2 Slovany a agentura RLA Stallion s.r.o.
Vás zvou na akci

SVÈDM Petøínská, ASPV TJ Lokomotiva Plzeò,
Základní škola Easy Start s.r.o.

od 10.00 do 18.00 hod. hry, soutìže a výtvarné aktivity pro dìtiod 10.00 do 18.00 hod. hry, soutìže a výtvarné aktivity pro dìti

celodenní zábavný a kulturní program

ŠD a ŠK Sedmikráska
pøi 21.ZŠ Slovanská alej

taneèní vystoupení / ŠD a ŠK Sedmikráska
pøi 21.ZŠ Slovanská alej

taneèní vystoupení / ŠD a ŠK Sedmikráska
pøi 21.ZŠ Slovanská alej

Cheerleaders

10.00 hod.
10.45 hod.

11.00 hod.
11.45 hod.

12.20 hod.

13.10 hod.

13.30 hod.
15.00 hod.

16.00 hod.

16.30 hod.

18.30 hod.

O PALEÈKOVI / divadlo Meluzína
taneèní vystoupení /

O ŠÍPKOVÉ RÙŽENCE / DS Jezírko

dìtský pìvecký sbor ANDÍLCI
pod vedením J.M.K. Korbelové

PLZEÒŠTÍ HELIGONKÁØI
AFTERSIX

Pilsen

EXTRA BAND REVIVAL
STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ

celodenní zábavný a kulturní program

EXTRA BAND REVIVAL

DEN SLOVAN

po celý den na akci
"Moøe" - tvorba soch pro Božkovský ostrov,

  Pavel Èerný.

po celý den na akci

DEN SLOVAN
Dřevo, které muselo ustoupit 

výstavbě sportovně-relaxačního 

areálu na Božkovském ostrově, se 

vrátí zase zpět. Fotograf, keramik 

a sochař Pavel Černý ho ztvárňu-

je do podoby lastur, mušlí a jiných 

mořských živočichů. Umělec se 

nechal inspirovat paleontologic-

kými nálezy. Jak sám řekl, právě 

tohle období ho fascinuje a inspi-

ruje i proto, že památek na pravě-

ké moře je v západních Čechách 

poměrně dost. Umělce mohli 

občané spatřit při výrobě soch na 

náměstí Republiky počátkem dub-

na a v polovině května. O víkendu 

18. – 20. 5. byly sochy poprvé vysta-

veny na Apetit festivalu v Plaze. 

Kdo to štěstí neměl, může 22. červ-

na zavítat do Chvojkových lomů 

na Den Slovan, kde budou vznikat 

další sochy. 

Na ostrově bude moře

VSTUP NA AKCI ZDARMA!

od 10.00 do 18.00 hod. hry, soutìže a výtvarné aktivity pro dìti

celodenní zábavný a kulturní program

EXTRA BAND REVIVAL

DEN SLOVAN

po celý den na akci

DEN SLOVAN

J e d n á n í 
R M O  d n e 
04.04.2012

RMO přija-
la celkem 11 
usnesení, z 
nichž vybí-
rám:

- schválila 

nové Zásady 

pro zadávání 

veřejných za-

kázek na MO 

Plzeň 2 – Slo-

vany dle poža-

davků nové legislativy; 

Jednání RMO dne 25.04.2012
RMO přijala celkem 9 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- schválila jako nejvhodnější na 

„nájemce objektu lanového cen-

tra a objektu občerstvení v areá-

lu Škoda sport parku Malostran-

ská ul. v Plzni“ nabídku č. 2: SUM-
MIT DRIVE, s.r.o., Hradčany 55, 

334 01 Chlumčany u Přeštic, IČO: 

26344670, DIČ: CZ26344670, za cenu 

96.000,- Kč/rok, jako druhou nej-

vhodnější nabídku č. 1: Jan Schne-
ider, Koterovská 40, 326 00 Plzeň, 

IČO: 74418921, DIČ: CZ8201292099, 

za cenu 65.000,- Kč/rok, jako třetí 

nejvhodnější pak nabídku č. 5: Mi-

roslav Dvořák, Houškova 6, Plzeň, 

IČO: 71792651, DIČ: CZ7310212041, 

za cenu 36.000,- Kč/rok;
- schválila jako nejvhodnější na 

provedení stavby „úprava vnitro-

bloku nám. Gen. Píky, Lužická, Jab-

lonského, Habrmannova – 1. eta-

pa“ nabídku fi rmy SILBA – Elstav, 
s.r.o.,      Letkov 155, 326 00 Plzeň, 

IČO: 64358844, s cenou 4.603.917,79 
Kč vč. DPH, jako druhou nejvhod-

nější nabídku fi rmy STAVAS, spol. 
s r.o., K Cihelnám 940/23, 326 00 Pl-

zeň – Černice, IČO: 46882472, s ce-

nou 4.689.187,00 Kč vč. DPH, ja-

ko třetí nejvhodnější pak nabídku 

fi rmy CETINA a KENAUR s.r.o., 
Vřesová 494, 330 08     Zruč – Senec, 

IČO: 26315114, s cenou 4.716.738,00 
Kč vč. DPH;

 Jednání RMO dne 16.05.2012
RMO přijala celkem 17 usne-

sení, z nichž vybírám:

- schválila poskytnutí dotací ne-

ziskovým a příspěvkovým organi-

zacím; 

- schválila na základě výbě-

rového řízení uzavření smlou-

vy na správu a provoz sportovišť 

ve sportovním areálu ŠKODA 

SPORT PARK, Malostranská ul., 

Plzeň s dodavateli v tomto pořa-

dí:

1. Ing. Pavel Venclík, K Dráze 39, 

326 00 Plzeň, IČ: 10393781, za cenu 

169.800,- Kč vč. DPH/rok
2. Martin Homan, Bolzanova 16, 

320 00 Plzeň, IČ: 46850201, za cenu 
189.300,- Kč vč. DPH/rok

3 .  T I L I A 
ART, s.r.o., 
Z b o r ov s k á 

3 0 / 5 1 ,  3 0 1 

00 Plzeň, IČ: 

6 4 3 5 9 8 6 7 , 

z a  c e n u 

271.980,- Kč 
vč .  D P H /
rok

- schválila 

provozní řád 

sportovního 

areálu ŠKO-

DA SPORT 

PARK, Ma-

l o s t r a n s k á 

ul., Plzeň, s platností od 01.07.2012; 

- schválila sazebník cen za pro-

nájem sportovního areálu ŠKO-

DA SPORT PARK, Malostranská 

ul., Plzeň a vzor nájemní smlou-

vy na pronájem sportovního are-

álu ŠKODA SPORT PARK, Ma-

lostranská ul., Plzeň, s platností 

od 01.07.2012;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

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

Irena Rottová,
2. místostarostka
MO Plzeň 2 – Slo-
vany
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
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 tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁMdokončení ze str. 1
Dětský domov Domino má kapa-

citu 57 míst. Prioritně se stará o 

děti a mládež od 3 do 18. let. Mladí 

lidé, kteří studují nebo jsou v uče-

ní, zde ale mohou zůstat až do 26 let. 

Momentálně domov pečuje o 54 dětí 

a mladých lidí od 4 do 22 let. 

Domino má sedmimílové...

V Koterově se tradičně uskutečnil slavnostní průvod k uctění obětí I. a II. světové války. Zúčastnili se ho také sta-
rosta slovanského obvodu Lumír Aschenbrenner a 1. místostarosta Jan Fluxa.

PRŮVOD V KOTEROVĚ

Atrium Měšťanské besedy ožije 

v červnu návrhy urbanistického 

řešení území „Plzeň – vnitřní měs-

to“. Výstava bude zahájena v pátek 

8. června v 15 hodin. 

„Výsledky soutěže, které schvá-

lilo na konci dubna zastupitelstvo, 

se stanou jedním ze základních 

podkladů při zpracování nové-

ho územního plánu. Návštěvní-

ci budou mít možnost zhlédnout 

všech dvacet soutěžních návrhů. 

Rozhodli jsme se prezentovat téma 

v nezkrácené formě, to zname-

ná, že každý soutěžní tým odpre-

zentují 3 panely formátu A1, tex-

tová zpráva a hodnocení poroty,“ 

vysvětluje ředitelka Útvaru kon-

cepce a rozvoje města Plzně Irena 

Vostracká. 

Podle odborné poroty soutěže je 

celková úroveň odevzdaných návr-

hů velmi vysoká. Vstup na výsta-

vu je zdarma, otevřeno denně od 

8 do 21 hodin, a to až do 28. červ-

na. K urbanistické soutěži bude 

vydán také katalog, jehož elek-

tronická verze bude dostupná na 

webových stránkách Útvaru kon-

cepce a rozvoje města Plzně (www.
ukr.plzen.eu).

Město Plzeň 
se představí v 
v Besedě

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou černých 
bodů?  Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale u nás se 
začíná objevovat až v poslední době a poměrně pozvolna. Setkali 
jste se s ním i v tomto iZ např. na upoutávce ke dni Slovan či úřed-
ních hodin našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji po-
mocí „chytrého“  mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak 
pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informa-
cí, které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače.  



V plzeňském Hradišti se zhru-
ba po roce opět otevřel hostinec 
u jezu. Nese název Plovárna a je 
stylizován jako prvorepublikové 
koupací molo. Do nového živo-
ta ho vrátili vlastními investice-
mi a tisícovkami brigádnických 
hodin občané příměstské obce a 
místní Sokol, který ho jako vlast-
ník bude přes nově vzniklou spo-
lečnost provozovat. Důvodem k 
obnově dříve oblíbené hospody 
je, že po dobu její nefunkčnos-
ti se v Hradišti téměř zastavil 
společenský život, neutužova-
ly se sousedské vztahy a Sokolu 
docházely prostředky na obnovu 
sportovišť.

„Příjmy Sokola generoval z čás-

ti právě hostince a z části nájmy 

sportovišť. Když ale hospoda pře-

stala fungovat, přestali sem jez-

dit i sportovci. Příjmy z  hospody 

zanikly úplně, z venkovních sporto-

višť klesly meziročně o 40 procent 

a u haly o 20 procent,“ říká před-

seda TJ Sokol Plzeň-Hradiště Jan 

Horny a dopl-ňuje, že i obyvatelé 

měli méně příležitostí se scházet, a 

bylo složitější se domlu-vit na řadě 

potřebných věcí.

K uzavření hostince došlo loni na 

jaře z důvodu, že se Sokol nedohodl 

s dosavadním nájemcem na dalším 

působení. „Měli jsme jiné předsta-

vy jak roz-víjet okolní areál, proto 

jsme se po vzájemné dohodě roze-

šli. Pak jsme ale řešili dilema co 

dál, neboť hospoda i areál potřebo-

valy nutně investice, které Sokol 

neměl. Mohl je přinést jen inves-

tor. Ten ale nejspíše jen za příslib 

dlouhodobé-ho pronájmu, což jsme 

ale po předešlé zkušeností nechtěli 

opakovat,“ říká dále Jan Horny.  

Patová situace trvala do zimy, 

kdy se ukázalo, že obec hostinec 

nutně potřebuje. Vznik-

lo tak spontánní občan-

ské hnutí, které pomoh-

lo podnik oživit. K pro-

středkům Sokola se zača-

ly na rekonstrukci scházet 

fi nanční dary a lidé  nabí-

zeli, že budou na obnově 

sami pracovat. Nastřádalo 

se 400 tisíc korun, za kte-

ré se pořídil hlavně mate-

riál. Práci odvedli míst-

ní zdarma. „I na odbor-

né práce, jako je stříkání 

podlah, se podařilo sehnat 

hradišťskou firmu, která 

pra-covala vesměs za režii. Lidé 

se zde scházejí už zhruba tři měsí-

ce. O víkendu a svátcích je tu vždy 

kolem 30 lidí. Do dneška se tu udě-

lalo téměř 10 tisíc hodin brigádnic-

kých prací,“ říká provozní David 

Šlesinger.

Výsledkem jsou nové interiéry, 

opravená kuchyně a nový výčep. 

Opravily se i stěny a střecha terasy. 

Ta má nově dřevěnou podlaha, ven-

kovní bar a malé podium. Zůstalo 

krbiště a směrem k jezu byla vyseta 

tráva, v níž jsou ostrůvky ze zám-

kové dlažby se stoly a lavicemi, v 

létě přibudou opalovací mola. Uv-

nitř hospody je 40 míst, na tera-

se 60 a u venkovních stolů dalších 

40. Potenciálem hospody jsou letní 

rekreanti, díky dětským prvkům i 

rodiny s dětmi a díky cyklostezce 

do Radobyčic také cyklisté.

 „Před dvěma týdny o víkendu js-

me si dali práci a spočítali všech-

ny, kteří sjeli ze stezky před hos-

podu. Bylo jich přes 300,“ říká Jan 

Horny. Hradišťský jez je i konečná 

vodáků na Úhlavě, počítá se s kul-

turními, sportovními i dětskými 

ak-cemi a v neposledním řadě s 

místními občany.

„Zkušební provoz začneme s 

barem a studenou kuchyní. Brzy 

ale rozjedeme i kvalitní teplou 

kuchyni. Jsme až na dvě pivni-

ce jediný podnik z Hradiště až po 

Nepomuckou třídu, takže můžeme 

vystupovat i jako restaurace, i když 

si ne-chceme hrát na hogo fogo,“ 

vysvětluje David Šlesinger. Chce 

využívat i krbiš-tě. Hosté budou 

mít možnost si vybrat hotová gri-

lovaná či pečená jídla nebo za-kou-

pit polotovar a ten upravit dle své-

ho. K dispozici bude dřevo, nádobí, 

pochu-tiny a přílohy.

Hostinec U Horbenů změnil název 

na Plovárnu Hradiště. Důvodem je 

snaha o poetičtější pojetí. To doklá-

dá i výzdoba, jako například kulatá 

okénka verandy, dřevěné sudy, stí-

nidla, zvukovod, záchranný kruh a 

brzy i dřevěné kormidlo. Samozřej-

mostí bude po opravě i instalace 

tradičního venkovního amplionu, 

který oznamuje výdej jídel.

Sokol obnovil hostinec u jezu
únor 201224 červen 2012

U jezu v Hradišti se uskutečnil 
již 12. ročník fi lmového minifes-
tivalu Hrákula (Hradišťské kul-
turní léto).   Hrákula se tak napl-
no vrátil do nově zrekonstruo-
vaného Hradiště, které poskytu-
je návštěvníkům dřívější poho-
du a klid.

„Hradiště v posledních třech letech 

nenabízelo organizátorům, ale ani 

divákům, dostatečný servis. Loni to 

vyvrcholilo, proto jsme druhou polo-

vinu promítání přesunuli jinam. 

Nové poměry v Hradišti ale slibují, 

že se skvělá atmosféra prvních roč-

níků vrátila,“ říká jeden ze spolu-

organizátorů Martin Kubeš. Má na 

mysli především fungující občerst-

vení s minimálními čekacími doba-

mi, toalety a příjemné  posezení.

Hrákula se v minulých letech už 

popral s problémem klesajícího 

počtu filmů na filmovém pásu 35 

mm. Z finančních důvodů nepře-

šel na úplnou digitalizaci, ale pro-

mítá z datových médií, jako je DVD 

nebo Blueray.

Dosavadních 11. roč-

níků minifestivalu 

nabídlo už 134 projek-

cí. Odvysílalo se při 

nich i 61 českých fi lmů.  

Promítání navštívilo 

24.793 diváků. „Nejví-

ce lidí přišlo v roce 2005 na Román 

pro ženy. To bylo 791 diváků. Celkem 

se vybralo 668.597 korun. Každý rok 

byly použity k jinému účelu,“ říká 

kmotr a spoluzakladatel Hrákuly 

Lumír Aschenbrenner s tím, že pro-

středky pomohly například k obnově 

dětských prvků v Hradišti, na nákup 

defi brilátoru pro vodní záchranáře, 

výcvik asistenčního psa, realizova-

la se adopce na dálku nebo pomohly 

ženě, které se stala ne vlastní vinou 

účastníkem dopravní nehody, po kte-

ré téměř přestala chodit.

Hrákula se vrátil do Hradiště



P r o v o z n í    p � í j m y ROZPO��T Skute�nost zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost zbývá �erpat

Da�ové 91 048 23 947 67 101 Místní a zastupitelské orgány 5 415 1 033 4 382

30 568 9 276 21 292 Místní správa 37856 7 533 30 323

Podíl dan� z p�idané hodnoty 49 404 11 609 37 795 Výdaje z finan�ních operací 140 21 119

Správní poplatky 2 770 421 2 349 Ostatní finan�ní výdaje 0 0 0

Poplatek ze ps� 1 100 158 942 Zvláštní veterinární pé�e 250 23 227

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 400 301 1 099 Komunikace 10 705 3 261 7 444

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 448 552 Propagace 350 32 318

Poplatek  z provozování VHP 4 000 929 3 071 Vodní hospodá�ství 50 1 49

Poplatek za zne�iš�ování ovzduší 6 3 3 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 12 287 3 552 8 735

Odvod výt�žku z VHP 800 802 -2 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 2 398 313 2 085

Neda�ové 9 369 4 963 4 406 Subvence dle usn. ZMO a RMO 400 0 400

P�íjmy z pronájmu pozemk� SVS 3 000 2 126 874 Volný �as d�tí a mládeže 1 840 226 1 614

P�íjmy-separace odpad� EKO-KOM 4 000 2 098 1 902 Nakládání s majetkem obce 4 136 768 3 368

Úroky 50 16 34 Odpady 13 290 2 951 10 339

P�íjmy z poskytovaných služeb 262 102 160 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 11 076 198 10 878

Sank�ní platby 205 42 163 Komunální služby - WC, územní rozvoj 249 41 208

P�íjmy z hospoda�ení s majetkem 1 850 511 1 339 Sociální dávky a podpory 0 0 0

Ostatní neda�ové p�íjmy 2 68 -66 Tisk Informa�ního zpravodaje MO 2 360 52 308

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 5 895 2 111 3 784 Kulturní a zájmová �innost pro ob�any 1 437 378 1 059

Poh�ebné 60 8 52

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 7 843 4 627 -64 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 768 246 1 522

P�evody z MMP na MO   (+) 4 563 4 563 0 �erpání sociálního fondu 1494 437 1 057

Použití vlastních fond� (+) 4 774 437 1 057

  - fond rezerv a rozvoje 3 280 0 0 SOU�ET 105 561 21 074 84 487

  - fond sociální 1 494 437 1 057 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 8 594 665 7 929

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 494 -373 -1 121 Investice stavební 8 539 665 7 874

 - p�evody na MMP 0 0 0 Investice ostatní 55 0 55

 - fond sociální -1 494 -373 -1 121 CELKEM výdaje 114 155 21 739 92 416

SOU�ET 114 155 35 648 75 227 úspora výdaj�: 13 909

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 106 312

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2012 114 155 Ing. Miroslav N�mec

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2012 7 843 vedoucí odboru EaP

Podíl dan� z p�íjm� fyz.osob

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2012 k 31. 3. v tis. Kč

únor 20122 5červen 2012

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP



V KD Šeříková  se uskutečnilo 

setkání členů Okresního klubu sva-

zu PTP Plzeň. Jeho jednání zahá-

jil předseda  Ing. Richard Smola. 

Mezi takřka  devadesátku členů 

PTP zavítala i řada hostů,  mezi  

kterými nechyběli primátor města 

Plzně Mgr. Martin Baxa a starosta 

MO Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír As-

chenbrenner.

Členové Pomocných technických 

praporů nazývaní též „Černí baro-

ni“ podle knihy Miloslava Švandr-

líka, s nimiž toho měli však pří-

slušníci PTP pramálo, se rekruto-

vali z rodin, které byly pro totalit-

ní komunistický režim „politicky 

nespolehlivé“. Služba v PTP spo-

čívala v tvrdé a fyzicky namáhavé 

práci v dolech a na stavbách sil-

nic, železnic, letišť a domů. Spous-

ta členů práci u technických pra-

porů zaplatila životem, tisíce jich 

utrpěla zranění. 

únor 201226 červen 2012

Po rodičích jsme spolu s mými 
dvěma sourozenci zdědili rodin-
ný dům. Ráda bych v domě žila 
se svou rodinou, ale dům je třeba 
kompletně zrekonstruovat. Oba 
sourozenci žijí jinde a nemají 
zájem v domě bydlet, ale ani při-
spívat na jeho opravy či rekon-
strukci. Snažila jsem se dohod-
nout s nimi na odkupu domu, 
ale bohužel jsme se neshodli 
na ceně. Poradíte mi, prosím, 
nějaké řešení?

Vypořádání spoluvlastnictví 

nemovitosti je často řešeným pro-

blémem v mnoha rodinách. Nezříd-

ka se stává, že představy jednot-

livých spoluvlastníků o bydlení 

jsou prakticky neslučitelné. Jako 

nejvýhodnější řešení pro všechny 

zúčastněné se jeví vzájemné vypo-

řádání, kdy jeden ze spoluvlastní-

ků odkoupí podíly ostatních a stane 

se jediným vlastníkem celé nemo-

vitosti. Spoluvlastnictví je řešeno 

zejména v občanském zákoníku 

(zákon č. 40/1964 Sb.), který stano-

ví několik způsobů, jak spoluvlast-

nictví nemovitosti zrušit a vypořá-

dat. V první řadě je možné zrušit 

spoluvlastnictví vzájemnou doho-

dou, která musí mít v  případě spo-

luvlastnictví nemovitosti písem-

nou formu. Cena spoluvlastnic-

kých podílů bývá nejčastěji stano-

vena pomocí znaleckého posudku, 

který je přílohou k přiznání k dani 

z převodu nemovitosti. Stanovení 

ceny znaleckým posudkem je také 

často nejméně konfl iktním způso-

bem, jak dosáhnout dohody o ceně 

spoluvlastnických podílů. Z dotazu 

není patrné, zda byl ve Vašem pří-

padě vypracován znalecký posudek 

či nikoli. Pokud dosud vypracován 

nebyl, doporučuji Vám se pokusit s 

ostatními sourozenci dohodnout na 

jeho vypracování za účelem stano-

vení spravedlivé ceny spoluvlast-

nických podílů.

Pokud není možná vzájemná 

dohoda ohledně vypořádání spo-

luvlastnictví, doporučuji Vám 

podat k příslušnému okresnímu 

soudu písemný návrh na zrušení 

a vypořádání spoluvlastnictví. Pří-

slušnost soudu se v tomto případě 

určuje dle místa, kde se nemovi-

tost nachází. Soud v rámci řízení 

o zrušení a vypořádání spoluvlast-

nictví přihlíží k velikostem jednot-

livých spoluvlastnických podílů a 

k účelnému využití nemovitosti, 

přičemž občanský zákoník stano-

ví následující možnosti, jak spo-

luvlastnictví vypořádat. Pokud 

je to reálně možné a spoluvlast-

níci o to mají zájem, soud nemo-

vitost rozdělí mezi spoluvlastní-

ky dle velikosti jejich podílů na 

jednotlivé části způsobilé užívání 

bez existence věcných břemen na 

ostatních částech nemovitosti. Sta-

vební uspořádání mnoha nemovi-

tostí však faktické rozdělení neu-

možňuje vůbec případně s velice 

nákladnými stavebními úprava-

mi, kdy se nemovitost považuje za 

nedělitelnou. Soud může násled-

ně přikázat nemovitost jednomu 

či více spoluvlastníkům za přimě-

řenou náhradu. Ve Vašem případě 

by toto řešení bylo pravděpodobně 

tím nejvhodnějším. Pokud chcete 

být jediným vlastníkem předmět-

né nemovitosti a ostatní sourozen-

ci o vlastnictví nemovitosti neje-

ví zájem, musíte být připravena 

ostatní sourozence vyplatit. Soud 

by při stanovení výše přiměřené 

náhrady ostatním sourozencům 

měl zohlednit případné investi-

ce, které jste Vy nebo Vaši souro-

zenci na předmětnou nemovitost 

vynaložili. Při posuzování tako-

vých investic soud zkoumá, zda se 

jednalo o náklady vynaložené za 

účelem oprav a údržby a zda tyto 

náklady byly vynaloženy se sou-

hlasem ostatních spoluvlastníků 

či bez jejich souhlasu. 

Není-li možné žádné z výše uve-

dených řešení, tj. není-li rozdělení 

nemovitosti dobře možné, nemá-li 

žádný ze spoluvlastníků o nemovi-

tost zájem nebo není-li nikdo ze spo-

luvlastníků schopen vyplatit ostat-

ní spoluvlastníky, může soud roz-

hodnout o zrušení spoluvlastnic-

tví prodejem nemovitosti, přičemž 

získaný výtěžek rozdělí mezi spo-

luvlastníky dle výše jejich podílů. 

Zrušení a vypořádání spoluvlast-

nictví však nemůže být v žádném 

případě na újmu osobám, kterým 

příslušejí práva na nemovitosti váz-

noucí, jako např. věcná břemena, 

zástavní práva apod. Stále samo-

zřejmě platí, že v průběhu soudního 

řízení se spoluvlastníci na způsobu 

zrušení a vypořádání spoluvlast-

nictví mohou dohodnout.

Shrnu-li výše uvedené, doporu-

čuji Vám pokusit se dohodnout. 

Pokud dohoda nebude možná, 

můžete postupovat výše popsanou 

cestou podání návrhu na zruše-

ní a vypořádání spoluvlastnictví. 

V případě řešení celé záležitosti 

soudní cestou bych Vám doporuči-

la konzultaci s odborníkem, nejlépe 

advokátem, který Vás bude v před-

mětném soudním řízení odborně 

zastupovat.

Mgr. Monika Košanová,
advokátka

tel.: +420 606 788 318, 

www.akkosanova.cz

Právník Vám radíPrávník Vám radí

Nadace 700 let města Plzně zve 

srdečně všechny malé i velké do 

centra města od 15. do 17. června 

2012 na 18. ročník oblíbené akce. 

Na několika scénách bude připra-

ven pestrý program pro každé-

ho. V pátek proběhne koncert pro 

Rudolfa II. s příbramskou skupi-

nou Ginevra za účasti samotné-

ho císaře. Po setmění čeká diváky 

Kouzelná katedrála a  v režii diva-

dla Kvelb se odehraje  ohnivý pří-

běh Motýli. Sobota bude tradič-

ně ve znamení strašidel, součástí 

programu budou i oblíbené prů-

vody. Odpoledne průvod účinkují-

cích a večer strašidelný mumraj. 

Pro registrovaná strašidla bude 

opět připravena speciální placka 

s novým motivem s dílny výtvar-

níka VHRSTI.  Večerní představe-

ní bude netradičně jiné než páteč-

ní, ale opět ohnivé. Divadlo Kvelb 

uchvátí tentokrát Vzplanutím, po 

kterém rozsvítí plzeňské nebe oblí-

bený ohňostroj.

O víkendu ožije celé historické 

centrum města, a tak bude připra-

veno pro každého něco. Po delší 

přestávce se například představí na 

scéně u morového sloupu Divadlo 

Alfa, oblíbená interaktivní scéna 

skupiny Tercie připraví nové sou-

těže a hry, své dravce představí i 

Milan Zaleš, vydat se budete moci 

na Pohádkovou cestu i na program 

do Pivovarského muzea. Zájemci 

se budou moci svézt historickými 

vozidly hromadné dopravy nebo U 

zvonu navštívit výstavu kaktusů. 

Svým uměním potěší na hlavní scé-

ně i hosté z folklorního festivalu 

ze Španělska, Gruzie, Indonésie a 

dalších zemí. V neděli se pak v pře-

hlídce pobavíte se skupinami histo-

rického šermu, tance i hudby. 

Prologem Historického víkendu 

bude koncert Jiřího Stivína a Col-

legia Quodlibet 11. června v kated-

rále sv. Bartoloměje.  Více informa-

cí a program naleznete na www.

nadace700.cz. Vstup na venkovní 

scény zdarma.

Alena Kozáková

Historický víkend už klepe na dveře!

Po dva večery okouzlí divadlo Kvelb svými ohňovými show. Setkáte se s nimi ale 
i v představeních během dne.

„Pétépáci“ vzpomínali 



Obnova historické části památkové rezervace Koterov
Projekt „Obnova historické části 

obce Plzeň - Koterov za účelem za-

chování kulturního a historického 

dědictví a rozšíření cestovního ru-

chu“  byl zařazen do balíku inves-

tičních záměrů, o jejichž fi nancová-

ní jsme požádali v rámci 5. kola vý-

zvy Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Jihozápad. Tato ak-

ce byla zařazena jako třetí náhradní 

projekt s tím, zda vůbec budou něja-

ké fi nance poskytnuty, neboť jako ná-

hradní projekt lze získat i jen 30% po-

žadované podpory, což by však na za-

mýšlenou stavbu nestačilo.

Dne 28. 2. 2012 došlo na adresu Sta-

tutárního města Plzně oznámení z 

Regionální rady, že vznikla v oblas-

ti podpory, kde jsme žádali o dotaci, 

položka nevyčerpaných fi nancí a že 

ta pokrývá plnou výši požadované 

částky dotace, tedy 27.605.977,50 Kč. 

V současné době probíhají intenziv-

ní jednání s dodavateli stavby a díl-

čích dodávek, pracuje se na přípra-

vě stavby a současně se předkláda-

jí veškeré požadované dokumenty 

potřebné k podpisu Smlouvy o do-

taci, která by měla být podepsána 

v červnu.

Jedná se o rekonstrukci a obnovu 

jedinečného památkově chráněného 

území Vesnické památkové rezerva-

ce Koterov, prohlášené nařízením 

vlády ČR č.127/1995 Sb. Rekonstruk-

cí této návsi se nejen podstatně zlep-

ší životní podmínky místních obyva-

tel, obnoví se původní, dnes značně 

zanedbaný ráz této historické  loka-

lity, ale v neposlední řadě se otevřou 

možnosti pořádat netypické kultur-

ní a společenské akce, které podpoří 

rozvoj cestovního ruchu v tomto mís-

tě a zároveň v celé Plzni.

Projekt se skládá ze dvou částí, a to 

ze stavební, která zahrnuje výstavbu 

a rekonstrukci kanalizačního řadu, 

rekonstrukci vodovodního řadu, no-

vé veřejné osvětlení, sadové úpravy, 

rekonstrukci povrchů pěších i pojíž-

děných komunikací včetně silnice 

III. třídy procházející návsí.

Druhou částí projektu bude zvidi-

telnění této lokality pro turisty a roz-

šíření cestovního ruchu vůbec. Bu-

dou se konat různé kulturní, histo-

rické, společenské a tradiční  akce, 

ať již ve formě dobových trhů či jar-

marků, a další aktivity ve spolupráci 

s místní složkou Dobrovolných hasi-

čů, Sokolské obce, Aeroklubem Let-

kov a v neposlední řadě CzechTouris-

mem. Tato činnost se musí provozo-

vat minimálně po dobu tzv. udržitel-

nosti projektu, tedy 5-ti let.

Zahájení stavby se odsouvá zhru-

ba na počátek září tohoto roku. Dů-

vodem je sdělení z Úřadu ROP Jiho-

západ, že podpis smluv u náhrad-

ních projektů nebude možný v ob-

vyklém termínu.  Může k nim dojít 

pravděpodobně až v červenci 2012. 

Všechny smlouvy, které měly být 

podepsány po 1. 5. 2012, tak budou 

mít jiné znění. Změna se týká pou-

ze zvýšení odvodů v případě poruše-

ní rozpočtové kázně.  Z uvedeného 

vyplývá, že schválení znění smlou-

vy v Radě města Plzně bude možné 

nejdříve na jejím srpnovém zasedá-

ní. Teprve poté budou uzavřeny do-

datky s vybranými dodavateli a ná-

sledně konečně dojde k zahájení sta-

vebních prací. 

S  dokončením výstavby se počítá  

za 124 dní po jejím zahájení, ovšem za 

předpokladu, že se nenaskytne žádná 

nepředvídatelná situace (např. arche-

ologické vykopávky či nikde neregis-

trované podzemní vedení).
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Senioři z TOTEMu pátrají v paměti plzeňských míst
Občanské sdružení TOTEM-regio-

nální dobrovolnické centrum popr-

vé nabídlo v roce 2011 zájemcům 

- seniorům vzdělávací a zážitkový 

projekt, který nesl název „Příběhy 

plzeňských míst“. Realizací loňské-

ho projektu a jeho pokračováním v 

roce 2012 reagujeme jednak na potře-

bu upevňování vztahu obyvatel k 

místu, kde žijí a zároveň na absen-

ci kvalitních vzdělávacích – zážitko-

vých programů pro seniorskou cílo-

vou skupinu v oblasti celoživotního 

vzdělávání. 

Právě starší generace má přiroze-

ný zájem o místo, ve kterém žije a má 

paměť bohatou na příběhy a vzpo-

mínky. Vzpomínky se váží na město, 

kavárnu, hospůdku, obchod na rohu, 

třetí patro v ulici Sladkovského, váží 

se na místa již neexistující, na lidi již 

nežijící. Proto jsou tyto vzpomínky 

tak silné, tak cenné. Náplní projek-

tu je poznávání plzeňských míst a 

následně sdílení a zpracování zážit-

ků z připravených programů, vlast-

ních vzpomínek a příběhů. K pozná-

vání a společnému učení dochází 

nejen skrze fakta a informace his-

torické, ale i vyprávění a vzpomín-

ky účastníků, pamětníků.  

Příběhy plzeňských míst 2011 zahr-

novaly návštěvu 4 vybraných míst v 

Plzni, u kterých jsme se skrze připra-

vený program snažili pochopit, kdo 

nebo co je duch místa, čím jsou mís-

ta zajímavá a jaké příběhy se v nich 

skrývají. S patnáctičlennou senior-

skou skupinou jsme navštívili býva-

lé vlakové nádraží Plzeň – Jižní před-

městí, Masné krámy – dnes výstav-

ní prostory ZČG v Plzni. Jedno květ-

nové dopoledne jsme strávili v pro-

stranství u kostela sv. Jiří v Plzni na 

Doubravce a poslední setkání jsme 

věnovali plzeňským tradicím a lout-

kářství v Muzeu loutek a v dílnách 

divadla Alfa. Zatímco jsme sbírali 

zážitky a byli vtaženi do programu, 

sledovalo nás nenápadné oko foto-

grafa. Podařilo se zachytit atmosfé-

ru vybraných míst, náladu skupiny i 

jednotlivců. Výstava fotografi í z pro-

jektu se uskutečnila na podzim 2011 

na plzeňské radnici. Nejvíce vydaře-

né fotografi e budou zdobit nové pro-

story TOTEM-RDC v Kaznějovská 

51, kde je bude moci veřejnost shléd-

nout od září 2012, kdy bude dům slav-

nostně otevřen. 

V letošním roce jsme se zaměřili 

na příběhy míst městského obvodu 

Plzeň 2-Slovany. V rámci projektu 

„Paměť Slovan“, zahájeného v břez-

nu 2012, se věnujeme vzniku, utváře-

ní a charakteristikám tohoto plzeň-

ského obvodu. Řeč je o historických 

milnících obvodu, dostali jsme se 

hluboko do historie až ke starým Slo-

vanům, vytvářeli jsme rituál oživení 

paměti. Naše pozornost je upřena k 

objektu bývalého pivovaru Světovar, 

k souvislostem jeho vzniku i zániku 

v letech 1910-1934. Náš zájem směřu-

je nejen k objevení příběhů v paměti 

Slovan, ale i vlastních osobních pří-

běhů a vzpomínek 17 seniorských 

účastníků.

Fotky z projektů si můžete prohléd-
nout na www. totem-rdc.cz

Za TOTEM-RDC  
Mgr. Barbora Šťastná, 

VETERINÁRNÍ  ORDINACE 
JUGOSLÁVSKÁ 32, Plze� – Slovany 

MVDr. Helena  KO�ÍNKOVÁ,    MVDr. Martin KO�ÍNEK

PREVENCE, LÉ�BA, OPERACE, RTG, EKG, ULTRAZVUK 

OKAMŽITÝ ROZBOR KRVE A MO�I

Po –Pá: 9.00 – 12.00;   14.00 – 18.00 

Tel: 377 446 668, 604 161 532 

POHOTOVOST: tel.  605 778 782 

www.veterinakorinek-plzen.cz

e-mail: veterinakorinek@seznam.cz



únor 201228 červen 2012

Plzeň s mobilním průvodcem 
Novou službu pro návštěvníky 

připravilo v nastávající turistické 
sezóně město Plzeň. Je jí mobil-
ní průvodce, který přináší nové 
možnosti, jak si vychutnat náv-
štěvu města a umocnit zážitky. 
Oproti tištěným prezentačním 
materiálům dává další rozměr 
v podobě interaktivních funkcí. 
Mezi ty se řadí představení mís-
ta a okolí, služeb, aktivit, zajíma-
vostí, prohlídkových tras včetně 
přehledu aktuálního kulturní-
ho a sportovního dění. Aplikace 
je pro operační systémy Andro-
id a iOS (Apple) k dispozici non-
stop a uživatel si ji může stáh-
nout zdarma. Používání je zcela 
bezplatné a bez nutnosti připoje-
ní na internet. Má českou a ang-
lickou verzi.

„Obliba mobilních aplikací a onli-

ne systémů stále roste. Mobilní tele-

fon má dnes skoro každý a lidé si 

rychle přivykli na to, že díky němu 

se poměrně komfortně dostanou 

ke všem informacím, které hleda-

jí. Naším cílem je lákat k návštěvě 

Plzně i touto novou interaktivní for-

mou,“ říká primátor Martin Baxa.

Mobilní průvodce návštěvníkům 

představí zajímavá místa, architek-

tonické památky, muzea, galerie, 

přírodní zajímavosti a také kulturní 

a sportovní akce. Nechybí podrobná 

mapa a na dvě stě fotografi í. Obsa-

huje také praktické informace, 

kontaktní údaje a otevírací dobu. 

Jeho uživatelé mohou jednoduše a 

přehledně vyhledávat požadované 

informace, které mají k dispozici 

24 hodin denně.

Průvodce vylepšuje služby náv-

štěvníkům města. Doplňuje nabíd-

ku informačního centra tím, že je k 

dispozici i v době, kdy je zavřeno. O 

řadě míst se turisté nemusejí dozvě-

dět, používají-li klasickou mapu, 

mobilní průvodce je interaktivní. 

Aplikace je rozdělena do několika 

sekcí. V sekci Místa lze najít památ-

ky, lokality, kde může turista trávit 

volný čas, ale i praktické informace 

o městské veřejné dopravě, o parko-

vání nebo o nemocnicích.

„Seznam cílů je řazen podle aktu-

ální vzdálenosti od uživatele. Místo 

může uživatel rychle a pohodlně na-

jít i prostřednictvím fulltextového 

vyhledávání. U konkrétní pozice se 

zobrazí detailní informace. Adresa, 

textový popis místa včetně praktic-

kých informací, jako je například 

otevírací doba,“ popisuje Luděk 

Šantora, ředitel Správy informač-

ních technologií, a připomíná, že 

součástí jsou i fotografi e místa. 

Sekce Trasy nabízí možnost projít 

si doporučené okruhy se zajímavý-

mi turistickými cíli. „Informace k 

jednotlivým trasám obsahují délku 

v kilometrech, časovou náročnost, 

popis trasy se seznamem jednotli-

vých míst, která ji tvoří,“ přibližuje 

Radek Kolářík, projektový manažer. 

Zatím je v aplikaci k dispozici šest 

tematicky zaměřených tras.

Uživatelé v aplikaci najdou mapu, 

jež je funkční i v offl ine režimu. Pod-

le ředitele Šantory ocení tuto služ-

bu především zahraniční návštěvní-

ci, kteří nemají aktivovaný datový 

roaming. Offl ine verze mapy umož-

ní zobrazení aktuální polohy uživa-

tele i polohy všech míst. Omezeno 

bude ale zoomování a také pokry-

tí území na základě dostupných 

podkladů.          
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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 městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

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 Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 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

(v roce 2012 se budou konat ve  dnech  26.9., 31.10. 
a 28.11.2012 od 16 do 19 hodin)

V březnu, měsíci čtenářů, byla v 

knihovně pro všechny návštěvníky 

připravena výstavka „Knihy našich 

prababiček“ doplněná i kronikou 

božkovské knihovny od roku 1920 

do 40. let minulého století. Při náv-

štěvě dětí z božkovské školy doplni-

la paní knihovnice i ukázky součas-

ných moderních knih a srovnala je s 

vystavenými starými tisky.

 Počátkem dubna se v knihovně 

zase konala velikonoční pomlázka. 

Paní knihovnice dětem přečetla veli-

konoční pohádku od Eduarda Petiš-

ky,  také se seznámily se zvyky, kte-

ré se pojí k jednotlivým svátečním 

dnům. Při dalším setkání v knihov-

ně koncem školního roku předvedou 

nejmladší žáčci božkovské základní 

školy, jak se už naučili číst.

Irena Zahoříková,
Knihovna města Plzně, pobočka Božkov

Jaro v božkovské 
knihovně

Nejstarší občanka 
MO Plzeň 2 – Slova-
ny, paní Marie Be-
henská, oslavila dne 
2.4.2012 stosedmé 
narozeniny. K tomu 
životnímu jubileu jí 
popřáli starosta MO 
Plzeň 2 – Slovany 
Ing. Lumír Aschen-
brenner, 2. místosta-
rostka MO Plzeň 2 – 
Slovany  Irena Rot-
tová a zástupci soci-
álního odboru. Osla-
venkyni přejeme, 
aby se ve zdraví do-
žila dalších let a sta-
la se nejstarší ob-
čankou celé naší re-
publiky.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
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Okrsek „C“ patří mezi tzv. klidnější 

okrsky. Tomu odpovídá i výčet proble-

matiky, kterou lze vyčíst z okrskové kni-

hy, knihy fonogramů a knihy událostí.

Podle okrskové knihy byly zjištěny pro-
blémy v níže uvedených lokalitách:
�   Poškozené dopravní značky
• Francouzská třída (převážně v okolí 

rest. Jalta)

• Nám. Generála Píky (prostor kruho-

vého objezdu)

• Šeříková ulice (u KD Šeříkovka)

� Skládky
• Křižovatka Ruská x U Hvězdárny

• Šeříková (za výměníkovou stanicí)

• Křižovatka Koterovská x Jasmínová

� Použité injekční stříkačky
• Nám. Gen. Píky 20 - 22 (vnitroblok)

• Francouzská 55 (vnitroblok)

� Vraky motorových vozidel

• Krejčíkova 6

• Spojovací 9

• Francouzská (před II. Poliklinikou)

• U Hvězdárny 24

• Kyjevská 72

• Ruská 70 - 98

• Slovanská 193

• Slovanská alej 41, 36

• Koterovská 168

• Křižovatka Nepomucká x Jasmínová

� Nevhodné chování žáků ZŠ (ciga-
rety, alkohol, znečišťování)

• Topolová ulice 4 - 8 (vnitroblok)

• Brojova (vnitroblok)

 � Problémy s parkováním
• Koterovská 114 - 128 (zákaz stání)

• Francouzská 30 - 36 (stání na chodní-

cích)

• Slovanská alej u ZŠ (zákaz zastavení)

• Částkova celá (stání ve druhé řadě)

Okrsek „C“ v Plzni – Slovanech je 

ohraničen ulicemi Částkova, Kote-

rovská, K Dráze, Slovanská. V rám-

ci tohoto okrsku jsme  v období od 1. 

1. 2011 do 18. 5. 2011 evidovali 51 trest-

ných činů, letos jich je 49, tedy pokles 

o 3,8 %. Ve stejném období jsme v loň-

ském roce zaznamenali 76 přestupků, 

zatímco letos v tomto období  jenom 

53 přestupků, což je pokles o 30,3 %. 

Pachatelé se v okrsku „C“ nejčastěji 

dopouštějí majetkové trestné činnos-

ti, konkrétně se jedná o vloupání do 

sklepních prostor a motorových vozi-

del. Lidé často pachatelům nahráva-

jí svým chováním, když nechávají ve 

vozidlech cenné věci a nemají dosta-

tečně zabezpečené své sklepy. Pro-

to důrazně doporučuji obyvatelům 

domů, aby na noc zamykali vstup do 

objektu. V rámci teritoria okrsku „C“ 

máme problémy s řidiči, kteří parku-

jí na místech, kde tím mohou ohro-

zit bezpečnost a plynulost silničního 

provozu. Tyto případy řešíme indivi-

duálně s jednotlivými řidiči, rovněž  

využíváme odtahové vozidlo Správy 

veřejného statku města Plzně.  

 Další věc, která nás trápí, jsou 

odcizená jízdní kola.  Po odcizených 

věcech pátráme po bazarech, zasta-

várnách a mezi kriminálně závado-

vými osobami. V rámci okrsku „C“ 

se nachází i několik nonstop heren a 

restaurací, kde se potýkáme s rušení-

mi nočního klidu či fyzickým napa-

dením mezi hosty. V našem okrsku 

jsou 3 čerpací stanice, odkud někte-

ří řidiči odjíždějí po natankování  bez 

zaplacení. Tyto případy po vyhodno-

cení kamerových záznamů a vytěžení 

svědků řešíme většinou jako přestup-

ky proti majetku. 

 Dalším místem, kam často vyjíž-

díme, je Galerie Dvořák, kde řešíme 

tzv. drobné krádeže zboží v obcho-

dech. Výjimkou nejsou ani výjezdy 

kvůli hádkám v domácnostech či pro 

povalující se opilce. Naše hlídky  kon-

trolují bezdomovce na křižovatce ul. 

Liliová x Slovanská,  v Částkově ul. 

(u čerpací stanice Agip), u restaura-

ce Jalta  a u Galerie Dvořák. Pokud ti-

to lidé neznečišťují veřejné prostran-

ství, nebudí veřejné pohoršení nebo 

jsou schopni vlastní chůze, tak poli-

cisté na místě provedou pouze kont-

rolu, v opačném případě jednotlivé 

případy řešíme podle platných práv-

ních norem.

prap. Bc. Jan Martinák
inspektor OOP Plzeň 2

Co byste měli vědět o okrsku C

Okrsek D v Plzni – Slovanech je ohra-

ničen ulicemi Částkova, Koterovská, U 

Seřadiště a částečně řekou Úslavou. V 

letošním roce došlo k mírnému pokle-

su kriminality, kdy oproti stejnému 

období loňského roku došlo ke 13-ti% 

snížení a doufáme, že tento nastavený 

trend nadále udržíme. Nejčastěji se 

pachatelé dopouštějí majetkové trest-

né činnosti, a to hlavně vloupáním do 

motorových vozidel a krádeží převáž-

ně měděných okapových svodů. Jelikož 

se jedná o krajovou čtvrť města Plzně, 

ke které jsou přidružené obce Koterov 

a Božkov, kde se nachází menší prů-

myslové areály, a právě tady dochází k 

odcizení pohonných hmot ze zaparko-

vaných stavebních vozidel. Další z věcí, 

která nás trápí, je ta, že na území okrs-

ku D je postaveno několik areálů řado-

vých garáží, které jsou vybudovány v 

řídce obydlených oblastech, přičemž 

jejich zabezpečení ze strany majitelů 

je zastaralé a nedostatečné. Z těchto 

důvodů dochází v těchto oblastech ke 

zvýšenému vloupání do garáží. Vzhle-

dem k odlehlosti se v okrsku D vysky-

tuje málo barů a hospod, kdy pouze v 

sedmi z nich jsou instalovány výherní 

automaty.  Tento okrsek je velice speci-

fi cký tím, že jsou zde převážně rodinné 

domy, které obývají ve větší míře star-

ší obyvatelé, což jsou ve většině přípa-

dů senioři, kteří si neuvědomili větší 

výskyt cizích státních příslušníků a 

nepřizpůsobivých sociálních skupin, 

s jejichž příchodem se zvýšila i krimi-

nalita nejen v Plzni okrsku D. 

pprap. Václav Karas,
vrchní asistent OOP Plzeň 2

Co byste měli vědět o okrsku D

Okrsek „D“ patří svou rozlohou k 

největším. Do působnosti okrskáře 

spadá část území Slovan (Lobez), Kote-

rova a Božkova. Problematika okrsku 

z hlediska práce městské policie je růz-

norodá, jak lze vyčíst z okrskové knihy, 

knihy fonogramů a knihy událostí.

Podle okrskové knihy byly zjištěny 
problémy v níže uvedených lokalitách:
�   Poškozené dopravní značky
• Křižovatka ulic Sušická x Velenická

• Ulice K Jezu (u točny trolejbusu)

• Ukazatele pro chodce v blízkosti lávky 

přes řeku Úslavu (z Božkova do Koterova)

� Skládky
• Velenická ulice (u stavebnin)

• Vyhlídka nad Koterovem

• Částkova za prodejnou Penny

� Vraky motorových vozidel
• Božkovské náměstí

• Barákova ul.

� Chybějící víka kanálů
• Velenická x Na Růžku (u železničního 

mostu)

• Ul. K Jezu

� Krádeže nafty ze zaparkovaných 
vozidel

V poslední době se krádeže nafty obje-

vují v Koterově, v plánu jsou mimořádné 

noční kontroly.

� Problém s chovem koní v Bož-
kově

Bylo zaznamenáno několik výjezdů hlí-

dek MP do ulice K Jezu, kde se zejména v 

nočních hodinách nacházelo stádo několi-

ka koní „potulujících“ se v okolí bez jaké-

hokoli dohledu. Hlídkami došlo k zahnání 

koní zpět do nezabezpečené ohrady. V sou-

vislosti s tímto bylo také řešeno znečištěné 

prostranství od koňského trusu. 
� Zákaz vjezdu
V tomto okrsku jsou dvě místa, kde 

dochází k pravidelnému porušování této 

dopravní značky, a to:

• Na Vyhlídce (od a ke golfovému hřiš-

ti)

• U Památníku (vzhledem k rekonstruk-

ci Božkovského náměstí)

Barákova, Blatenská, Božkovské náměstí, Břidlicová, Buksic-

ká, Cukrářská, Částkova, Čedičová, Ječná, Jiráskova, Jubilejní, 

K Bukové, K dráze, K Hrádku, K jezu, K sadu, Ke Milešovce, Kote-

rovská, Koterovská náves, Kristinovská, Krokova, Tetkovská, Li-

bušínská, Lobezská, Meruňková, Na břehu, Na Celchu, Na dílcích, 

Na hačkách, Na Hradčanech, Na Lipce, Na nivách, Na příčce, Na 

růžku, Na spojce, Na Špitálkách, Na vyhlídce, Nade vsí, náměstí 

generála Píky, Okružní, Palírenská, Pastýřská, Petřínská, Pivo-

varská, Pod chalupami, Pod kopcem, Poříční, Rumburská, Slád-

kova, Sladovnická, Strmá, Sušická, Švestková, U krytu, U Křížku, 

U mlýna, U památníku, U pošty, U seřadiště, U Světovaru, U včel-

níku, Údolní, V závrtku, Ve višňovce, Velenická, Vřesinská, Za-

hradnická, Žulová.

Zastupitel příslušného okrsku: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, telefon 800100802

Policista s osobní odpovědností: prap. Mačas, telefon 974325392

Strážník s osobní odpovědností: str. Lohynský, telefon 378036920

Teritoriální vymezení okrsku D:

Kontakty a osobní zodpovědnost okrsku D:

Teritoriální vymezení okrsku C:

Kontakty a osobní zodpovědnost okrsku C:

Brojova, Čapkovo náměstí, Částkova, Francouzská třída, Chvále-

nická, Jasmínová, K dráze, K Hornovce, Kapitána Jaroše, Koterov-

ská, Krejčíkova, Kyjevská, Mezi silnicemi, Na Bořích, Na průtahu, 

náměstí generála Píky, náměstí Milady Horákové, Nepomucká, Ne-

umannova, Nová, Ořechová, Ruská, Rychtaříkova, Skladová, Slado-

vá, Slovanská, Slovanská alej, Spojovací, Strnadova, Šeříková, Topo-

lová, U hvězdárny, U pumpy, U seřadiště, U školky, V polích.

Zastupitel příslušného okrsku: Roman Andrlík, telefon 800100802

Policista s osobní odpovědností:  pprap.  Martinák, telefon 974325392 

Strážník s osobní odpovědností: str. Császta, telefon 378036920  
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Slovany se dočkají rekonstrukce 
vnitrobloku u náměstí Generála Píky

Sídliště kolem Koterovské a Fran-

couzské třídy, Slovanské aleje a Bro-

jovy ulice je jednou z nejstarších by-

tových zástaveb v Plzni, budované v 

60. letech minulého století. Městský 

obvod Plzeň 2-Slovany začal postup-

ně tyto původní, dnes již nevyhovu-

jící vnitrobloky, rekonstruovat. Pří-

kladem je vnitroblok Chválenická 

x Topolová,  Slovanská alej x Rus-

ká a Částkova x Sudova. Dalším, na 

nějž je již zpracována projektová do-

kumentace od roku 2008, je prostor 

mezi náměstím Generála Píky a uli-

cemi Lužická, Jablonského a Habr-

mannova.

V letech 2007-2008 proběhla jednání 

se všemi zástupci společenství vlast-

níků přilehlých panelových domů, 

stejně tak byli informováni vlast-

níci soukromých pozemků přiléha-

jících z ulice Lužická a všechny po-

žadavky vzešlé z těchto jednání by-

ly do projektové dokumentace za-

pracovány. Jednalo se zejména o za-

chování sušáků na prádlo, výjezdů 

z pozemků, umístění kontejnerů na 

tříděný odpad či požadavky na dět-

ské hřiště.

S ohledem na skutečnost, že nákla-

dy na rekonstrukci celého vnitro-

bloku v roce 2009  byly vyčísleny na 

částku 12,5 mil Kč, hledala radnice 

druhého plzeňského obvodu fi nanč-

ní prostředky, neboť taková částka 

byla nad její možnosti. V roce 2009 

byl projekt podán se žádostí o dota-

ci z programu „Podpora regenera-

ce panelových sídlišť“ pro rok 2009 

vyhlášený Ministerstvem pro míst-

ní rozvoj a následně do 5.výzvy  Re-

gionálního operačního programu 

NUTS II Jihozápad, oblast podpo-

ry 1.5 Rozvoj místních komunikací. 

S ohledem na velký převis různých 

žádostí jsme však neuspěli ani v jed-

nom dotačním programu. 

Městský obvod se v únoru 2011 opa-

kovaně pokoušel předložit žádost 

o dotaci na celý vnitroblok  ještě v 

rámci 13. výzvy ROP NUTS II  Jiho-

západ 2007 – 2013,  ale vzhledem k 

vysokému podílu města, nebyla žá-

dost opět schválena, tentokrát však 

městem.

Celý projekt tak musela slovanská 

radnice kvůli fi nancování rozdělit do 

dvou etap, aby byla jeho realizace vů-

bec možná. Projektová dokumentace 

na 1. etapu zahrnuje část od bývalé-

ho obvodního úřadu s napojením do 

ulice Lužická až k domu náměstí Ge-

nerála Píky 3, kde lze rekonstrukci 

stavebně rozdělit. Zeleň bude ukon-

čena za pozemkem č. parc. 2301, kde 

je plánovaná mlatová cesta tak, aby 

napojení druhé etapy nevyžadovalo 

zásah do již upravené zeleně. Tato 

část byla vyčíslena   částkou 4,7 mi-

lionu korun a Městský obvod opětov-

ně požádal letos v únoru o dotaci  Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj.

Konečně se na nás usmálo štěstí a v 

dubnu 2012 byl projekt schválen ko-

misí pro poskytnutí dotace v částce 

3 259 000,- Kč. Ihned po obdržení vý-

sledků bylo zahájeno výběrové říze-

ní na zhotovitele stavby a jako nejvý-

hodnější byla schválena fi rma SIL-

BA-Elstav s.r.o. za cenu 4,6 milionu 

Kč. Rozpočet obvodu poskytne zbý-

vajících cca 1,4 milionu korun. 

První etapa rekonstrukce začne v 

červnu a skončí v listopadu letošní-

ho roku. Hlavním smyslem plánova-

ných prací je kompletní rekonstruk-

ce vnitroblokových ploch, zlepšení 

parkování a zejména vyřešení od-

vodu dešťových vod, které zaplavují 

přilehlé sklepy.

Celkem vznikne v celém vnitroblo-

ku 74 kolmých parkovacích míst, v 

první etapě 27, přičemž se počítá i 

se 4 místy pro invalidní občany. No-

vě budovaná komunikace bude tvo-

řena zámkovou dlažbou, cestičky 

v zeleni mlatové. Obnoví se zeleň i 

nové veřejné osvětlení. Nově budou 

rozmístěna kontejnerová stání re-

spektující rovnoměrně docházkovou 

vzdálenost pro obyvatele přilehlých 

bytových domů.

Druhá etapa rekonstrukce bude 

podstatně náročnější a úřad na její 

fi nancování peníze shání. Chtěl by ji 

ale dokončit během roku 2013. V této 

etapě se navíc počítá se zpevněním 

stropu podzemní kotelny, aby i tento 

prostor mohl být plnohodnotně vyu-

žit k parkovacím místům.

Pavla Nachtmanová

V záplavě televizních mánií se 

jedna nevyhnula ani 13. ZŠ Plzeň. 

V rámci akcí Školního parlamentu 

uspořádala v květnu třída 6. A spo-

lu s paní učitelkou Kratochvílovou 

v tělocvičně školy talentovou soutěž 

HABRMÁNIE. Soutěžilo se ve dvou 

věkových skupinách (první a druhý 

stupeň) a ve třech kategoriích – zpěv, 

tanec a ostatní-volná disciplína.

Největší zastoupení měli mlad-

ší žáci, ale ani starší se nenecha-

li zahanbit. Velký potlesk získalo 

vystoupení sedmáků s propracova-

ným beatboxem, v mladší kategorii 

zaujaly pěvecké a taneční výkony, 

nechybělo ani divadelní vystoupe-

ní. Porota složená z učitelů a žáků 

pořádající třídy neměla vůbec leh-

kou práci. Přesto byli v každé kate-

gorii vyhlášeni 

vítězové, kteří 

obdrželi krásné 

věcné odměny. 

Jelikož se Hab-

rmánie setkala 

s velkým ohla-

sem, dohodli js-

me se, že příští 

školní rok uspo-

řádáme pokra-

čování, na které 

se již nyní těší-

me.

Třída 6. A ze 
13. ZŠ Plzeň

Talentová soutěž Habrmánie HABRMÁNEK SI VYZPÍVAL STŘÍBRO

Ve středu 28. března 2012 se školní pěvecký sbor 13. ZŠ Plzeň Habrmánek 
pod vedením Renáty Kubištové a klavírního doprovodu Olgy Kratochvílo-
vé zúčastnil Krajské přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Roky-
canech. Soutěžní vystoupení se Habrmánku moc povedlo, za což jej poro-
ta ohodnotila  Stříbrným pásmem. Jsme moc rádi, že se nám povedlo Stří-
brné pásmo obhájit z loňského roku, a už teď se těšíme na další vystoupe-
ní.  Nejdříve si zazpíváme v plzeňské Synagoze, poté na Školní akademii. Z 
úspěchu Habrmánku máme všichni radost, a i když vystoupení předcháze-
la spousta práce, březnový úspěch za to stál.              O. Kratochvílová

Chystáte si letošní dovolenou 

zpříjemnit stanováním? Pak vám 

přijde jistě vhod výstava stanů, 

která se uskuteční v Plzni na Slo-

vanech v hale Lokomotivy od 14. 

do 29. června, a to denně od 11 do 

19 hodin.

Velká plocha haly umožní vysta-

vovatelům předvést téměř stov-

ku postavených stanů předních 

českých i zahraničních výrobců. 

Budou zde k vidění jak malé expe-

diční a turistické stany, tak i vel-

ké rodinné stany vhodné pro kem-

pování. 

V hale budou vystaveny nejen 

stany, ale i spací pytle, karimatky, 

batohy, kempingový nábytek, obuv, 

oblečení a další doplňky zpříjem-

ňující pobyt v přírodě. 

Vstup je zdarma a těšíme se na 

vaši návštěvu. Více informací 

najdete na www.stanyplzen.cz

Výstava stanů opět
v Plzni
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U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 1 

Hodina p�istavení

Še�íková (u fotbal. stadionu) 8:00  - 9:00 hod. 

Hradišt� (za kone�nou MHD) 9:10 – 10:10 hod. 

Na Vyhlídce (Božkov) 10:20 – 11:20 hod. 

Hluboká (u potravin) 12:20 – 13:20 hod. 

St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 13:30 – 14:30 hod. 

Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 14:40 – 15:40 hod. 

�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15:50 – 16:50 hod. 

Termín svozu:  23. června.

Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 
�. 2 

Hodina p�istavení

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 (Plze�ská 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. 

Náš městský obvod už něko-
lik let poskytuje občanům mož-
nost třídit vysloužilé spotřebiče 
– mimo jiné televize, monitory 
a další zařízení. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, primárních suro-
vin a vody jsme díky tomu ušet-
řili životnímu prostředí, stej-
ně jako o kolik jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informa-
ce o tom nám poskytla analýza 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci vybraných druhů 
občany tříděných elektrozaříze-
ní. Oproti předchozím rokům js-
me letos získali certifi kát vypo-
vídající nejen o přínosech třídě-
ní televizí a počítačových moni-
torů, ale nově též o významu sbě-
ru drobných spotřebičů.  

Studie posoudila systém zpět-
ného odběru televizorů, počí-
tačových monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, jako jsou 
například mobily, notebooky 
nebo tiskárny. Hodnotila dopa-
dy jejich sběru, dopravy a ekolo-
gického zpracování či likvidace. 
Její výsledky byly prezentovány 
jako úspora spotřeby energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. 

Studie jednoznačně prokázala, 
že zpětný odběr i těch nejmen-
ších elektrozařízení má nezane-
dbatelný dopad na životní pro-
středí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spo-
třebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provo-
zu. Díky recyklaci jednoho note-
booku dojde ke snížení spotřeby 

ropy, na kterou osobní automobil 
ujede téměř 100 kilometrů, ane-
bo dojde k úspoře 392 litrů pitné 
vody. Stejné množství vody napří-
klad spotřebuje 30 cyklů myčky 
nádobí.

Z Certifikátu Environmen-
tálního vyúčtování společnos-
ti ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vytří-
dili 1 741 televizí a 711 moni-
torů a 9 293 kg ostatních drob-
ných elektrozařízení (pro srov-
nání - v roce 2010 bylo odevzdá-
no 1266 televizorů a 712 monito-
rů, efekt sběru drobných spotře-
bičů nebyl v roce 2010 ještě sle-
dován). Tím jsme uspořili 596,9 
MWh elektřiny, 23 207,6 litrů 
ropy, 2 781,2 m3 vody a 28,6 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových ply-

nů o 140,9 tun CO2 ekv. a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 
542 tun. 

Když si uvědomíme, že napří-
klad osobní automobil vyprodu-
kuje za rok provozu 2 tuny sklení-
kových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické ener-
gie, jsou to impozantní čísla. Pro-
to všichni, kteří vysloužilé elek-
trospotřebiče předávají do zpět-
ného odběru (ať už u prodejců, na 
sběrných dvorech nebo je odklá-
dají do vyhrazených kontejne-
rů), přispívají významně k ochra-
ně životního prostředí a zaslouží 
obrovský dík. 

Ing. Jan Vajz, OŽP
(s využitím materiálů poskytnu-
tých společností ASEKOL  s.r.o.)

Výrazně jsme přispěli k ochraně životního prostředí

V letech 1936 – 1939 byla na Slo-

vanech na náměstí bratří Čap-

ků postavena Mateřská, obecná a 

měšťanská škola, ze které se poz-

ději stala porodnice. Tato funkci-

onalistická budova byla postave-

na podle projektu architekta Vác-

lava Kleina.

 Tento významný architekt se 

věnoval rovněž památkové péči 

a napsal několik publikací a řa-

du článků o památkách. Podílel 

se na opravách hradů Radyně a 

Buben. 

Ve třicátých letech byla v zápa-

dočeské metropoli postavena celá 

řada kvalitních funkcionalistic-

kých  budov, porodnice na Slo-

vanech je reprezentativní ukáz-

kou tohoto stylu. Krásná funk-

cionalistická Kokoškova vila na 

Nepomucké třídě od architekta 

Leo Meisla byla bohužel částeč-

ně znehodnocena nedávnou pře-

stavbou. 

Snad alespoň budova bývalé 

porodnice nám bude i  nadále při-

pomínkou architektonické a urba-

nistické úrovně, jakou měla Plzeň 

v meziválečné době. 

                                                               

                Stanislav Bukovský

Původně škola, posléze porodnice
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Sochař Vojtěch Šíp a pomník J. K. Tyla 
V loňském roce byla 12. července 

na Mikulášském hřbitově v Plzni 

odhalena nová socha anděla na hro-

bu J. K. Tyla. Nahradila sochu pů-

vodní, která podlehla vinou chyb-

né údržby zubu času. V současné 

době probíhá rozsáhlá rekonstruk-

ce parku na Mikulášském náměstí 

a oproti jeho předchozí podobě bu-

de v něm nyní umístěn i Šípův po-

mník J. K. Tyla. V našem obvodu 

tak  budou od nynějška dvě nejdů-

ležitější památky na miláčka náro-

da, jak byl tento vlastenec nazýván, 

byť v protikladu k tomuto přízvisku 

byl ponechán dožít svůj život v bí-

dě. Ale našly by se také jiné připo-

mínky na tuto přední osobnost ná-

rodního obrození i v jiných částech 

našeho města. 

Především se po něm jmenuje di-

vadlo, původně zvané Nové divadlo 

královského města Plzně, postavené 

roku 1902. Před ním je další socha 

J. K. Tyla od sochaře Aloise Sopra 

z roku 1986. Na domě v Prešovské 

ulici č. 3 pak je pamětní deska s Ty-

lovým portrétem v kruhovém reli-

éfu s nápisem: Zde žil a dne 11. čer-

vence 1856 zemřel Josef  Kajetán Tyl 

spisovatel a dramatik český.

Na Památníku J. K. Tyla pracoval 

Vojtěch Šíp patnáct let. Odhalen na 

svém původním místě v Husově tří-

dě byl 11. 7. 1926, o rok dříve, než 

byla za jeho zády postavena mod-

litebna sboru církve metodistické. 

V roce 1951 byl památník přemís-

těn do Lochotínského parku, pro-

tože v Husově třídě bylo tehdy zří-

zeno autobusové nádraží. Na novém 

místě, poněkud stranou od civiliza-

ce, často docházelo k jeho poškoze-

ní. Na snímku Tylova památníku 

v Lochotínském parku si můžeme 

všimnout u napravo stojící ženské 

postavy ulomené pravé ruky. Vza-

du je vidět budovu lékařské fakul-

ty. Než bude sousoší nainstalová-

no na již na Mikulášském náměstí 

stojící památník, bude samozřejmě 

zrestaurováno.

Památník předsta-

vuje hold Vlasti dra-

matiku, herci a bás-

níkovi ponořené-

mu v tvůrčí  zasně-

ní. Zahalená žen-

ská postava z levé 

strany na duchem 

nepřítomného ge-

nia s levou rukou u 

úst volá a pravou ru-

kou mu podává mo-

del Národního di-

vadla. Tyl drží v ru-

ce srolovaný svitek, 

pod ním je coby ale-

gorie herectví mas-

ka s hadem. Odha-

lená dívčí postava na pravé straně 

pomníku drží v natažené levé ruce 

knihu. Sochy jsou vytesány z bílé-

ho mramoru, jehož ložisko objevil 

sám Šíp v Krkonoších. Kromě soch 

jsou ostatní části pomníku žulové. 

Na stěně tvořící pozadí památníku 

je na levé straně zobrazena Kutná 

Hora, jako místo Tylova zrození, a 

napravo Plzeň, místo jeho věčného 

odpočinku, s verši z písně a pozdější 

národní hymny Kde domov můj.

 Vojtěch Šíp se narodil roku 1885 v 

Plzni a zde také zemřel v roce 1931. 

Vystudoval Odbornou školu sochař-

skou v Hořicích a potom Akademii 

výtvarných umění u J. V. Myslbe-

ka, kterému pomáhal s pracemi na 

pomníku sv. Václava pro Václavské 

náměstí v Praze. Po studiích se vrá-

til do Plzně. Je autorem mnoha po-

mníků na Plzeňsku, plaket, realis-

tických podobizen a reliefů v archi-

tektuře. Vedle pomníku J. K. Tyla 

zhotovil pro Plzeň ještě skvělý po-

mník Stanka Vodičky v Lobzích, 

Mistra Jana Husa v Doubravce, pa-

mátník obětem války v Radčicích a 

v okolí např. pomník obětem války 

s Janem Husem ve Spáleném Poříčí 

a celou řadu dalších. Na Ústředním 

hřbitově je na hrobu rodiny Šípovy 

od něho původně pro jeho strýce jím 

zhotovený pomník s názvem Zlome-

ná síla, zobrazující pohasínání ži-

votní energie prostřednictvím po-

stavy shrbeného starého kováře na 

pozadí ozubeného kola symbolizují-

cího práci a běh času. Napravo pak 

se nachází busta Vojtěcha Šípa. 

Na rozdíl od pomníku J. K. Tyla 

je naprostá většina ostatních Šípem 

zhotovených soch z pískovce.

              Stanislav Bukovský,                                                                 
Spolek za starou Plzeň

Památník J. K. Tyla na svém původním 
místě.

Sochař Vojtěch Šíp

Hrob sochaře Vojtěcha Šípa.

Donedávna se pomník nacházel v Lochotínském parku.

Při čtení a sledování zpráv ze sdě-

lovacích prostředků se může lecko-

mu zdát, že dnešní děti znají jen ši-

kanu, drogy, zabývají se drobnou i 

větší kriminalitou, kouří a opíjejí 

se, ba nevyhnou se ani sexuálním 

deliktům. A přece vy, jako rodiče ne-

bo prarodiče, víte, že právě ten váš/

ta vaše se ničím takovým nezabývá, 

že je to docela normální kluk či hol-

ka. Občas zazlobí, sem tam nepo-

slechne, přinese ze školy poznámku 

či horší známku… Víte to i o dětech 

ze sousedství. Tak jak to vlastně je s 

tou naší nejmladší generací?

Věřte nevěřte, ale dobré zprávy a 

kladné příklady „se nenosí“, čili ne-

publikují. Prý netáhnou, není o ně 

zájem. Nezvyšují prodejnost tisko-

vin a sledování televize či rozhlasu. 

To tedy rozhoduje? Stačí však jeden 

malér v nějaké dětské organizaci, a 

hned jsou toho plné zprávy!

Po takovém chmurném začátku to 

přece jen chce trochu optimismu. 

Občanské sdružení Pionýr, mimo ji-

né druhé největší v České republi-

ce, už od září loňského roku ověřuje 

tříletý Projekt KLÍČENÍ – roste-
me s dětmi, který 

je zaměřen na roz-

voj aktivit dětí od 

první třídy až po vě-

kovou skupinu 15+. 

Projekt je spolufi-

nancován Evrop-

ským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. Jde o 

vytvoření výchovného programu 

zaměřeného na děti se zvláštními 

vzdělávacími potřebami, jako jsou 

mimo jiné děti s lehkou mozkovou 

disfunkcí, děti ze sociální znevý-

hodněných rodin, nebo ohrožené 

předčasných odchodem ze vzdělá-

vání, ale naopak v neposlední řadě 

jsou to i děti talentované! Program 

navazuje na současné aktivity Pio-

nýra, činnost jeho oddílů a klubů i 

na osobité projekty 

jako je Oáza a Par-

ťáci nebo Opravdu 

dobrý tábor (ODT) 

a další integrační 

aktivity.

Ověřovacího pro-

gramu, který má na dvě stě metodic-

kých listů (věkově rozdělených), se 

zúčastní 22 vybraných pionýrských 

skupin. Zdálo by se, že z více jak 300 

pionýrských skupin je to málo. Při-

pojily se však další pionýrské oddí-

ly, a navíc metodiku Klíčení mohou 

využít i jiná sdružení. Metodické 

listy jsou k dispozici ke stažení na 

internetu (www.kliceni.cz).
Dnes, kdy se klade velký důraz na 

zapojování postižených dětí do nej-

různějších aktivit, stojí naopak za 

pozornost snaha pionýrských ko-

lektivů zaměřit se na děti ze sociál-

ně znevýhodněných rodin. Jak čas-

to se už dnes setkáváme s rozhodnu-

tím rodičů – na to nemáme!, a dítě-

ti ukončí činnost v nějakém zájmo-

vém kolektivu či sdružení. A někdy 

to může být i nedůvěra rodičů – díky 

záporným informacím sdělovacích 

prostředků, která ze života jejich dě-

tí vynechává dobrou partu – v orga-

nizovaném dětském kolektivu! 

              Vlastislav Toman,              
publicista a spisovatel

Klíčení je klíčem k dobré partě 
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Mnoho vrstevníků Josefa Lim-

poucha proplulo totalitami bez 

větší úhony. Kvůli kariéře, kvů-

li rodině, ze strachu, mnohdy ješ-

tě totalitám přisluhovali, i když s 

nimi třeba vnitřně nesouhlasili. 

Josef  Limpouch však patří k těm, 

o nichž je psáno: „Blaze těm, kdo 

jsou pronásledováni pro spravedl-

nost, neboť jejich je království ne-

beské.“ Pronásledování si užil víc 

než dost.

Narodil se 15. února 1895 ve Víd-

ni, ale krátce poté se rodina Lim-

pouchova přestěhovala do Plzně. 

Bydleli postupně v ulicích našeho 

obvodu: Koterovské č.66, Sladkov-

ské, Nepomucké a pak opět Kote-

rovské č.55, a to až do násilného 

vystěhování v roce 1953.

  Po dokončení studia bohoslo-

vectví na Teologické fakultě UK v 

Praze byl 7. července 1918 vysvě-

cen na kněze a primiční mši slou-

žil v kostele Panny Marie Růžen-

cové na Jiráskově náměstí v Plzni 

na Slovanech. Jako kněz byl oblí-

benou a všeobecně známou plzeň-

skou osobností. Údajně byl jedi-

ným Plzeňanem, kterému řidiči 

tramvají zastavovali i mimo sta-

nice. Stejně jako kněz  byl oblíben 

i jako pedagog. Vyučoval na mno-

ha školách náboženství a také la-

tinu. O studenty měl zájem nejen 

co se týče jejich vzdělávání, ale měl 

starost i o jejich zdraví a sociální 

postavení. Nemocné studenty na-

vštěvoval v nemocnici a nosil jim 

tam i něco na přilepšenou. Chudé 

často podporoval.

     Pracoval v mnoha charitativ-

ních organizacích zřízených přede-

vším ku podpoře chudých vůbec a 

zvláště pak chudých studentů. Byl 

i starostou tělocvičné jednoty Orel. 

Pořádal přednášky, především ces-

topisné, o zemích, které navštívil, 

mimo jiné i o Palestině. Byl funk-

cionářem Československé strany 

lidové a působil i jako redaktor li-

doveckého tisku.

 Při mobilizaci v září 1938 na-

stoupil vojenskou službu jako zá-

ložní důstojník duchovní služby, 

vojenskou kariéru ukončil v hod-

nosti kapitána. Za okupace se za-

pojil do odboje. Pomáhal rodinám 

uvězněných, opatřoval padělané 

osobní doklady a potravinové líst-

ky. Samozřejmě, jako předtím stu-

dentům, tak i teď pomáhal všem 

bez rozdílu, ať byli jakéhokoliv ná-

boženství či bez vyznání.

 Zatčen byl 1. srpna 1944 a při vý-

sleších byl podroben nelidskému 

mučení. Jak sám později napsal 

- „jejich (nacisty proklamovanou) 

vyšší kulturu jsem pocítil v něko-

lika málo okamžicích na svém tě-

le“. Výslech na plzeňském gesta-

pu vedl známý gestapácký suro-

vec Otto Haas. Z Plzně byl převezen 

do Terezína, pak do Prahy na Pan-

krác, odtud do Berlína a přes Goll-

now do Hamburku. Zde na rozdíl 

od mnoha jiných přežil epidemii 

břišního tyfu. 

  Po skončení války pomáhal ame-

rickým úřadům organizovat repa-

triaci bývalých vězňů do vlasti. Do 

Plzně se vrátil až 22. července 1945, 

vážil 46 kg. Byl uvítán jako hrdi-

na transparenty s nápisy „Vítáme 

Limpoucha!“ a „Ať žije náš profe-

sor Limpouch!“. Obdržel řadu me-

dailí, včetně Československého vá-

lečného kříže 1939 a od papeže zís-

kal čestný titul monsignore. Po vál-

ce kázal na mnoha národních pou-

tích, také při hromadném uctění 

národních mučedníků z pochodu 

smrti ve Stodě.

 Již před válkou byl členem měst-

ského zastupitelstva i městské ra-

dy. Po válce se stal členem ONV v 

Plzni a v r. 1945 byl kooptován za 

poslance Prozatímního národní-

ho shromáždění (PNS). Pracoval 

především v sociální oblasti a za-

býval se péčí o vdovy a sirotky po 

nacisty umučených vězních. Jako 

poslanec PNS stál u zrodu plzeň-

ské univerzity. 

V roce 1948 však oblíbený Josef  

Limpouch začal vadit představite-

lům komunistického režimu. Ne-

ohrožený kazatel, učitel a šiřitel 

křesťanských a demokratických 

idejí, byl 20. listopadu 1951 zatčen 

a označen za agenta Vatikánu, špi-

ona a velezrádce. Z Plzně byl pře-

vezen do věznice v Praze-Ruzyni a 

opět byl podroben krutému muče-

ní. Jeho rodina, sestry a bratr, byli 

v lednu 1953 vystěhováni z Plzně do 

Potvorova na starou faru, bez vyba-

vení a dokonce i bez kamen.

Dne 2. července 1953 se po dlouhé 

vazbě konal soud. Josef  Limpouch 

byl odsouzen na 10 let odnětí svo-

body. Prokurátorka Ludmila Bro-

žová, později Polednová, známá 

především z procesu s Miladou Ho-

rákovou, se snažila o trest vyšší a 

příliš spokojená s tímto výsledkem 

nebyla. Vězněn byl J. Limpouch v 

Plzni, Mladé Boleslavi, Valdicích a 

Leopoldově. Podmínky zde později 

přirovnával k podmínkám v nacis-

tických koncentračních táborech. 

Zde se také setkal s jinou význam-

nou plzeňskou osobností, tvůrcem 

meditativní zahrady – Památníku 

obětem zla, Lubošem Hruškou. 

Ten na něho s vděčností vzpomí-

nal. Zde, stejně jako v nacistických 

věznicích, se seč mohl snažil svým 

bližním pomáhat jak duchovně, 

tak i nemocným ponechával svou 

již tak nedostatečnou stravu.

Opakované žádosti o amnestii za 

prezidentství Antonína Zápotocké-

ho nebylo vyhověno. Propuštěn byl 

až na základě  amnestie Antonína 

Novotného 10. června 1960. Do Plz-

ně se vrátit nesměl, zbytek života 

prožil u svých sester v Potvorově. 

Vrátil se ve velmi zuboženém sta-

vu, dlouho se zotavoval z deprese 

z přestálého utrpení. Nedostal již 

povolení pro výkon veřejných bo-

hoslužeb. Rehabilitace se za života 

nedočkal. Až 11. září 1990 byl Josef  

Limpouch rehabilitován v plném 

rozsahu. Zemřel však již 15 let před 

tím, dne 17. května 1965.

Zádušní mše, kontrolovaná a 

omezovaná StB, se konala ve stej-

ném kostele na Slovanech na Jirás-

kově náměstí, kde Josef  Limpouch 

před mnoha lety sloužil svou pri-

mici. Zúčastnilo se jí, stejně ja-

ko pohřbu na Ústředním hřbito-

vě, přes veškerá omezení a k ne-

libosti tehdejších mocipánů, té-

měř 1000 lidí. 

Na hojně navštívené přednáš-

ce Karla Řeháčka, spoluautora s 

Anežkou Sukovou publikace o Jo-

sefu Limpouchovi vydané v r. 2010, 

která se konala v lednu letošního 

roku na plzeňské radnici, na prof. 

msgre Limpoucha s dojetím vzpo-

mínali jeho někdejší žáci a všich-

ni, kdo ho znali.

Stanislav Bukovský, 
ČSBS Plzeň-Slovany

Josef Limpouch 

Josefa Limpoucha s jeho černým ši-
rákem znala celá Plzeň.

J. Limpouch jako poslanec PNS v le-
tech 1945-1946.

Zádušní mše za msgre Josefa Limpoucha v kostele Panny Marie Růžencové.



DOMOVNÍ ŘÁD
Je povinností SVJ zpracovat a 

mít vyvěšený domovní řád? Ja-
kým právním předpisem se tato 
povinnost řídí? Musí být domov-
ní řád vyvěšen v domě a musí 
jej schválit shromáždění vlast-
níků? Pokud některý z vlastní-
ků porušuje tento domovní řád 
lze jej sankcionovat? 

Žádný zákonný předpis nesta-

noví SVJ povinnost vydat domov-

ní řád. Je tedy pouze na vůli SVJ, 

zda budou pravidla pro užívání 

bytů písemně upravena. Obvykle 

je obsahem domovního řádu sta-

novení pravidel užívání bytových 

jednotek, společných částí domu, 

zajištění pořádku, čistoty a úkli-

du, uzamykání domu, odkládání 

odpadků a stanovení nočního kli-

du. Návrh domovního řádu může 

shromáždění předložit výbor spo-

lečenství, avšak je nutné mít na pa-

měti skutečnost, že zákon ani vzo-

rové stanovy neurčují, že domov-

ní řád musí shromáždění schvá-

lit. K přijetí usnesení o schválení 

navrženého domovního řádu po-

stačuje souhlas nadpoloviční vět-

šiny přítomných vlastníků. Je vel-

mi obtížné zajistit naplnění pra-

videl obsažených v domovním řá-

du. Je nutné si uvědomit, že každý 

vlastník má právo na užívání své 

bytové jednotky, aniž by byl ome-

zován jinými vlastníky, samozřej-

mě za předpokladu, že svým jedná-

ním neporušuje dané limity. V do-

movním řádu lze naopak stanovit 

pravidla pro užívání společných 

částí domu.

ODPOJENÍ RADIÁTORU
 U nás v domě se množí přípa-

dy, kdy si vlastníci bytů svévol-
ně demontují radiátory v ně-
kterých místnostech svých by-
tů. Myslím si, že otopná sousta-
va v bytovém domě je technic-
ké zařízení, tedy společná část 
domu vč. radiátorů umístěných 
v bytech. Je vůbec možné, aby 
vlastníci svévolně odstraňova-
li radiátory a je nutný souhlas 
shromáždění vlastníků?

Vaše domněnka je zcela správ-

ná. Otopná soustava, a to včetně 

otopných těles, je technickým za-

řízením domu, a proto vlastníko-

vi jednotky nepřísluší jakákoliv 

manipulace s tímto zařízením. Ta-

kový zásah do otopné soustavy vy-

žaduje souhlas všech vlastníků a 

měl by mít opodstatněný důvod. Je 

nutné brát na zřetel také technic-

ké dopady takového zásahu jako 

je nutnost hydraulického vyváže-

ní otopné soustavy. Vlastníci, kte-

ří uvažují už z jakéhokoliv důvodu 

o snížení počtu otopných těles ve 

své bytové jednotce, musí brát na 

vědomí skutečnost, že úspory fi -

nančních prostředků za dodávku 

tepla tímto zásahem nedocílí, na-

opak může být dopad na toto opat-

ření zcela opačný.

 Pokud i vy máte  otázky, na 

které hledáte odpověď, nevá-
hejte nás kontaktovat. Můžete 
nám je zaslat na adresu Plzeň-
ský servis, s.r.o.; Částkova 45; 
326 00 Plzeň, případně e-mai-
lem na adresu poradnasprav-
ce@plzenskyservis.cz.  Označ-
te je heslem „Poradna bytové-
ho správce“. 

 Monika Polánková,
manažerka oblasti

Půjčky z Fondu rozvoje bydle-

ní jsou poskytovány dle Vyhlášky 

Statutárního města Plzně č.2/2001 

o vytvoření a použití účelových 

prostředků „Fondu rozvoje byd-

lení“.  

Zastupitelstvo města Plzně 
svým usnesením č. 554 ze dne 
10. 11. 2011 schválilo změny a 
doplnění výše uvedené vyhláš-
ky. Změny jsou platné od 1. 12. 
2011. 

Úplné znění vyhlášky Fondu roz-

voje bydlení je zveřejněno pod č. 

12/2011 na internetových strán-

kách města Plzně http://aplika-
ce.plzen.eu/vyhlášky/ .

„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen 

FRB) slouží k poskytování půj-

ček na zvelebení bytového fon-

du, obytných budov a jejich sta-

veb na  území městských  obvodů 

Plzeň 1 – 10 

Prostředky fondu je možno pou-

žívat výhradně k poskytování půj-

ček na uvedené účely dle vyhláš-

ky, při nejnižším úroku 3% ročně 

a nejdelší lhůtě splatnosti  8 let 

mimo rok, v němž byla půjčka po-

skytnuta žadatelům.

Žadatelé půjček z FRB mohou 

být: 

a) právnické i fyzické osoby, kte-

ré vlastní rodinné domy, bytové do-

my nebo byty na území městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které 

přijmou závazek použít poskytnu-

tou půjčku podle stanovených a 

ve smlouvě uvedených pravidel a 

podmínek.

b) společenství vlastníků jedno-

tek, které přijmou závazek použít 

poskytnutou půjčku podle stanove-

ných a ve smlouvě uvedených pod-

mínek a použijí prostředky fondu 

na opravy a modernizaci společ-

ných částí domu.

Bytové domy, rodinné domy a by-

tové jednotky, na jejichž úpravy a 

rekonstrukce je půjčka z FRB po-

žadována, musí být starší 5 let. 

Je – li půjčka poskytnuta za úče-

lem zřízení kanalizační, vodovod-

ní, plynovodní nebo elektrické pří-

pojky, omezení stáří stavby na nej-

méně 5 let se nepožaduje.

Jednotlivé půjčky se poskytují 

na základě výběrového řízení. Pod-

mínky a termíny výběrových ří-

zení na příslušný kalendářní rok 

budou vyvěšeny na úřední desce a 

elektronické úřední desce ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany.

Termíny výběrových řízení 
na r. 2012: 

I. kolo: již uzavřeno  
II. kolo: již uzavřeno
III. kolo: 20.08. – 02.10. 2012

Žádosti o půjčku z FRB se mo-

hou podávat průběžně během ro-

ku 2012, nejdéle však do 2. října 
2012. Poté se provede vyhodno-

cení ve výběrovém řízení dle sta-

novených podmínek  a žádosti se 

předloží v nejbližším termínu ke 

schválení orgánům městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany. 

Žádosti jsou projednávány v rám-

ci komise Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj obvo-

du a investiční činnosti. Poté mu-

sí být schváleny   Radou městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany a Za-

stupitelstvem městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany  a následně jsou 

odsouhlasené žádosti postoupeny 

na MMP – Odbor fi nancování a roz-

počtu. Ten vyzve žadatele k sepsá-

ní Smlouvy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vyhlášky 

je možné si vyzvednout na odboru 

stavebně správním          a dopravy,  

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 

83, 3. patro, kanc. č. 314. Bližší in-

formace na tel.č. 37 803 6244. Stra-

ková Irena. 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, dnes bychom se rádi věnovali vašim konkrétním dotazům, přičemž odpovědi na ně jistě uvítají i ostatní 

členové statutárních orgánů společenství a vlastníci bytových jednotek. 

PRODEJ � KOUPĚ � PRONÁJEM � DAROVÁNÍ � OCEŇOVÁNÍ

Makléř Ing. Jiří Strejc, reality@plzenskyservis.cz, tel.: 603 418 461 
www.reality.plzenskyservis.cz

          „Na realitním trhu 
jsme stejně spolehlivý partner 
      jako při správě Vaší nemovitosti“
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MILNÍK BIG BEATU, aneb připomenutí 
beatnické generace šedesátých let

Slovo milník není často užívané. A 

zejména už ne ve  smyslu původním, 

tedy jako označení kamenů na ces-

tách s udáním vzdáleností v mílích. 

Dnes spíše chápeme slovo milník v 

souvislostech s něčím důležitým v 

průběhu času. Milník big beatu, který 

byl 1. května 2009 odhalen ve Chvojko-

vých lomech na Slovanech, má připo-

mínat šedesátá léta a generaci rock-

ových muzikantů, dnes většinou již 

šedesátníků.

  Autorem milníku je akademický 

sochař Jaroslav Šindelář, bratr Jiří-

ho Šindeláře zvaného „Dědek“, kte-

rý, bohužel jako již více plzeňských 

muzikantů, od nás odešel do muzi-

kantského nebe. 

Milník je v podobě do kruhu vztyče-

ných lomových kamenů, které nesou 

z dubu vytesaný protiatomový znak, 

který byl „hipísáckým“ symbolem 

odporu k násilí. Tento symbol byl 

vztyčen na paměť generace muzikan-

tů, kapel a všech, kteří v nesvobod-

né době chtěli žít svobodně. Připo-

menout měl všechny ty známé muzi-

kanty, kapely, ale také jejich techniky, 

„bedňáky“, fandy, příznivce.

Big beat, zkracovaný na beat, někdy 

familiárně zčešťován jako bigboš, to 

je český pojem. Tak se tehdy u nás 

říkalo rockové muzice, která v šede-

sátých létech zcela ovládla populární 

hudbu. Inspirace hudbou z „laxíku“ 

(radio Luxenbourg) se rychle i u nás 

zhmotnila ve zkušebnách a na jeviš-

tích v podání mnoha kapel, a to ke 

značné nelibosti tehdejšího režimu, 

který podobné muzice, způsobu svo-

bodného bohémského života a tvorby, 

rozhodně nefandil. 

Nikdo se nás tehdy neptal, co chce-

me, co cítíme, každý nám ale říkal, jak 

ten svůj život máme žít. Nikdo se nás 

neptal,  jestli se nám líbí žít v totalit-

ní kleci tehdejšího podivně smutné-

ho světa. Každý nám chtěl pořád ně-

co přikazovat, radit a zakazovat. A 

tak jsme s tím režimem měli problé-

my. Ale byli jsme mladí a bylo nám 

to fuk. Vzali jsme kytary a hráli svo-

ji muziku a žili svůj život tak svobod-

ně, jak to jen šlo. 

Džíny, trika s nápisy, dlouhé vlasy 

a rock and roll, to tak nějak nezapa-

dalo do tehdejší ofi ciální, sešněrova-

né a šedivé doby. A tak byly pořádá-

ny „veřejnobezpečnostní“ hony na 

„máničky“, dávány příkazy a vyslo-

vovány zákazy. Kapely musely absol-

vovat směšné procedury „přehrávek“ 

a pro „zkousnutelnost“ byly označo-

vány jako skupiny lidových hudební-

ků. Schvalovaly se texty, názvy kapel, 

aparatura a vůbec se chtělo usměr-

ňovat naprosto vše. Inu, tak jsme to  

překousli a jelo se po svém. Problé-

my samozřejmě byly. Režim se snažil 

alespoň omezovat, škodit a infi ltrovat 

své špehy do té rychle se rozrůstají-

cí party, která se přelévala po měs-

tečkách a vesnicích. Tahle lavina se 

ale valila rychle a nezadržitelně a na 

celá dlouhá léta se „na živo“ hraná 

rocková muzika v podání regionál-

ních kapel stala součástí života celé 

jedné generace.

Plzeň byla jedním z prvních měst, 

kde už v první polovině šedesátých 

let vznikla celá řada dobrých kapel. 

A dá se říci, že dodnes je naše město 

líhní skvělých muzikantů. A tak mil-

ník big beatu sem po právu patří. A že 

tahle rocková generace v Plzni žije a 

má mnoho příznivců a následovníků, 

bylo znát 1. května, který se v Chvoj-

kových lomech stal svátkem rockové 

muziky. Doufejme, že se tenhle svátek 

stane tradicí. A když ne, nic se neděje. 

Vsadím se, že se u milníku na kytary 

brnkat bude.        Karel Syka

 Je středa 16.  května 2012  a my 

všichni, kteří se už týdny těšíme na 

pětidenní výlet do Paříže, se scházíme  

před Masarykovou ZŠ.  Hlavní orga-

nizátor a duše celé akce pan učitel 

Hasch,  průvodce Michal a hlavně 43 

nedočkavých žáků 7. – 9. tříd. Někte-

ré děti jsou tak rozrušené, že si poví-

dají celou noční cestu autobusem, a 

tak ráno na náměstí Concorde vystu-

pujeme značně unavení. Okamžitě na 

nás dýchne pařížská atmosféra - ranní 

čerstvě umyté ulice, pískovcově bílé 

domy, bohatá zeleň alejí. Lidí je po rá-

nu ve městě málo… 

  Procházíme výstavním centrem 

města až k Notre Dame, kde si připo-

meneme ubohého Quasimoda a tančí-

cí krásnou Esmeraldu. Jako bychom 

už tato místa důvěrně znali. Evrop-

ská, a tedy i francouzská kultura, pro-

stě  patří do našeho povědomí.

Rozcházíme se u Centre Pompidou, 

Je třeba se posilnit a odpočinout si. 

Obdivujeme pouliční malíře, kteří 

dokáží vytvořit obraz ve 3D i křídou 

na zemi. Pomalu se otepluje. Odpoled-

ne strávíme v Louvru. Je tam horko, 

narváno a vydýcháno, ale Monu Lisu 

najdou všichni. Tuilerijskými zahra-

dami se vracíme na náměstí Concor-

de. Jsme plni zážitků. Paříž už všem 

připadá bližší a známější.            

Část dopoledne druhého dne stráví-

me ve frontě na prohlídku paláce ve 

Versailles. Čekání se bohatě vyplácí. 

Přepychový palác oslní nejen obrov-

skými prostorami a vskutku králov-

skou výzdobou, ale i nádhernými roz-

lehlými francouzskými zahradami. 

Odpoledne si všichni užijeme moder-

ní architekturu čtvrti La Défense a 

děti blaženě využívají možnost náku-

pů v obchodním centru.

Poslední den nás čeká hotový mara-

ton Paříží… Tempo návštěvy se zvy-

šuje a zájezd finišuje. Po ranním 

výstupu uličkami Montmartru k 

bazilice Sacré Coeur jsme okouz-

leni výhledem ze schodů chrámu. 

Celou Paříž máme jako na dlani. Už 

poznáváme některá místa. V tichosti 

si prohlížíme interiér chrámu a pak 

nás pohltí vír Montmartru. Náměstí 

malířů, sestup k Moulin Rouge, tla-

čenice v metru. Udržet děti v klokotu 

pařížských ulic pohromadě není jed-

noduché. Nakonec šťastně nastupuje-

me do metra a v jeho vlaku nám halas-

ně vyhrává parta místních jazzových 

muzikantů. Vystoupíme na náměstí 

Etoile a okamžitě nás zaujme další 

skupinka pouličních umělců. Tento-

krát jsou to černošští tanečníci. Tan-

čí tak skvěle, že se od nich nemůžeme 

odtrhnout. Sotva se s nimi naše děv-

čata stačí vyfotografovat, rozpráší 

mladé umělce policejní hlídka. Už se 

v Paříži cítíme jako doma!

 Nakonec scházíme bulvárem Kle-

ber na Trocadero, kde na nás čeká 

výhled na Eiffelovu věž. Tady si užije-

me opravdu živý mezinárodní turis-

tický ruch! Děti se okamžitě zorientu-

jí a po skupinkách vyjíždějí na nejvyš-

ší bod Paříže. A rozhled stojí za to…

Poslední odpoledne se bohužel 

spouští déšť, a tak nás čeká dlouhá 

procházka latinskou čtvrtí pod dešt-

níky. Opět nasáváme pravou atmosfé-

ru pařížských ulic. Elegantní štíhlé 

dámy a pánové posedávají ležérně v 

kavárničkách, výkladní skříně láka-

jí špičkovou módou. Když sejdeme k 

Seině, déšť ustává a my nasedáme do 

výletní lodě, která nás naposledy pro-

veze kolem známých míst. Pomalu se 

stmívá a my projíždíme centrem měs-

ta. Když za ostrovy otočíme na zpáteč-

ní cestu, začíná se Paříž rozsvěcet. Je 

teď úplně jiná. V dálce se vynoří roz-

zářená Eiffelova věž. Už to není strohá 

železná konstrukce. Vypadá jako ele-

gantní dáma ve večerní róbě s jemně 

vyrýsovanou zlatou krajkou. Turis-

té už nevydrží, stoupají si na lodi, 

obdivují ji, fotí. A my s nimi. Když se 

po celé věži ještě rozblikají jasně bí-

lá světélka, ozvou se ze všech lodí na 

Seině hotové ovace. Lepší závěr výle-

tu jsme si nemohli přát! Teď už jen do 

autobusu a domů. Sbohem, Paříži... 

A nebo lépe - na shledanou!

           Mgr. Markéta Balcarová, 
učitelka Masarykovy ZŠ v Plzni

Školní výlet do Paříže
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M�stský obvod Plze� 2-Slovany 
Prázdninový  provoz mate�ských  škol 

rok 2012 

m�síc �ERVENEC   -   31. MŠ, Spojovací 7 
                                   -    2. MŠ, U Hv�zdárny 26 

m�síc  SRPEN           -    25. MŠ, Ruská 83 

bližší informace podá p�íslušná MŠ 

Školka, kde je dětem dobře
Naše 80. MŠ v Plzni na Mikuláš-

ském náměstí je školka rodinného 

typu. Má 3 třídy - Koťata, Ježci a Krt-

ci. Právě skončily zápisy a všichni se 

již těšíme na nově příchozí děti. A co 

na ně čeká? Připravili jsme pro ně 

zajímavé všestranné činnosti. Např. 

každý týden se vydává třída Ježků 

na výlet do okolí Plzně. Trasy vybí-

ráme podle témat, se kterými se děti 

seznamují v třídním vzdělávacím 

programu. Máme radost z jejich roz-

zářených očí, které svědčí o pěkných 

zážitcích. Je zajímavé poslouchat 

děti, když vyprávějí svým kamará-

dům z jiných tříd nebo paní kuchař-

ce či školnici o svých pocitech.

Velkým přínosem pro výchovu 

dětí je spolupráce s rodiči. Také 

naše kontakty se Záchrannou stani-

cí ve Spáleném Poříčí přináší dětem 

plno radosti. Letošní školní rok  nám 

záchranáři přivezli na ukázku poš-

tolku, káně lesní a ježky. To byl pro 

děti zážitek! Ve výtvarném krouž-

ku Šikulínek se zase seznamují se 

složitějšími výtvarnými technikami 

a jejich výkresy zdobí interiér ško-

ly. Mnohé práce uspěly i v soutěžích, 

kterých se zúčastňujeme v průběhu 

školního roku. Máme radost z pre-

zentace, kterou kroužek Šikulínek 

vytváří. 

V loňském roce jsme navázali 

spolupráci se Sdružením Motýl a 

výsledkem byly hezké výrobky s 

vánoční a potom i velikonoční téma-

tikou. Z výsledků své práce měly děti 

velkou radost a rodičům se výrobky 

moc líbily.  Dále pořádáme Barevné 

dny na vítání ročního období. Celá 

školka hýří barvami i veselou nála-

dou.  Každý rok v druhém polole-

tí předškoláci navštěvují plavecký 

bazén, kde se učí zvládat základní 

pravidla plaveckého výcviku. Stej-

ně  rádi navštěvují Keramickou díl-

nu, kde mají možnost si vyzkoušet 

svoji tvořivost a trpělivost pod vede-

ním učitele za ZUŠ Trnka.

Naše mateřská škola připravuje 

plno zajímavých kulturních i spor-

tovních akcí -  besedu s policií, diva-

dla v MŠ, výlety do zábavního parku 

nebo na farmu za zvířátky, návštěvu 

ZOO, Domu pohádek, Muzea stra-

šidel, pořádání karnevalu, vánoč-

ní nadílky s Čertem a Mikulášem, 

hledání velikonočního zajíčka, náv-

štěva hasičské zbrojnice a mnoho 

dalších.

Celý kolektiv naší mateřské školy 

se maximálně snaží připravit dětem 

krásné zážitky a odměnou nám jsou 

spokojení rodiče a šťastné děti, které 

do své školky rády chodí.

     Iva Karásková, 
učitelka

UCTĚNÍ OBĚTÍ VÁLKY

Památku obětí II. světové války uctili představitelé MO Plzeň 2 – Slovany 
položením květin k pomníkům padlých. Snímek zachycuje při pietním aktu 
1. místostarostu Jana Fluxu.

Rekonstrukce stromořadí 
ve Sladkovského ulici

Občanům našeho obvodu jistě 

neušla skutečnost, jakou promě-

nou prošla část ulice Sladkovské-

ho. V rámci péče o stromy  Měst-

ský obvod Plzeň 2 - Slovany  zapo-

čal v této ulici na podzim roku 2010 

s postupnou rekonstrukcí stromo-

řadí,   kterou se podařilo dokončit 

v květnu letošního roku. Byly tak 

nahrazeny lípy, jejichž koruny byly 

z prostorových důvodů od roku 1997  

každoročně upravovány tzv. udržo-

vacím hlavovým řezem. Poslední 

roky byl tento řez vzhledem k nesta-

bilitě některých stromů nemožný a  

některé stromy odumřely. Proto zde 

byly nově vysazeny stromy s malou 

kompaktní korunou (habr obecný 

- Carpinus betulus ´Monumenta-

lis´), které by měly snést i náročné 

stanoviště v této ulici . V březnu a 

dubnu letošního roku Správa veřej-

ného statku města Plzně  zajistila 

opravu chodníků, čímž byla dokon-

čena celá úprava tohoto veřejného 

prostranství.  Celkově v ulici Slad-

kovského bylo  vykáceno 43 stromů, 

které byly nahrazeny 63 ks stromů 

výše uvedeného druhu.     

O  nové stromy bude pečovat po 

dobu 3 let fi rma, která stromy vysa-

dila. Péče bude spočívat především 

v zalévání, dále pak odplevelení, 

opravách kotvení a případných 

úpravách korun. V této souvislos-

ti upozorňujeme především  maji-

tele nebo průvodce psů, že jejich 

čtyřnozí miláčkové mohou způso-

bit na nově vysazených dřevinách 

velké a nenapravitelné škody. Psí 

moč je silně agresivní,  a  proto v 

místech, kde je větší koncentrace 

psů, může „očůrávání“  stromky 

zahubit. Také vyhrabávání borky u 

stromků nebo v záhonech je dalším 

projevem psů, který má nepřízni-

vý vliv na vysazené dřeviny. Dejme 

proto novým stromům šanci tím, že 

nebudeme zbytečně  komplikovat 

jejich již  dost složitý start do živo-

ta na novém stanovišti.  

              - OŽP- 
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P�IHLÁŠKA  NA  LETNÍ  TÁBOR
Jméno: ……………………….. P�íjmení: ……………………………………………… 

Adresa: ………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………….. 

Pobyt :  od ………………..  do ……………..     Celkem dn�: ………………….. 

KONTAKT

Jméno a p�íjmení rodi�e: ……………………………………………………………………….. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………… 
             Podpis zákonného zástupce 

Zaměření: sport, zábava a kultu-

ra v Plzni a okolí.

Cíl projektu: vytvořit zázemí 

pro děti, které z různých důvodů 

nevyužijí nabídky klasických let-

ních táborů a zajistit jim zajímavý 

program pod vedením zkušených 

vedoucích

Místo realizace: zařízení kultur-

ního domu v Šeříkově ulici.

Termín konání: všechny pracov-

ní dny od 2.7. do 3.8. 2012, vždy od 730 

do 1700 hodin

Cena: 100,-- Kč / osobu / den 

V ceně je zahrnuto jedno hlavní 

jídlo denně.

Vyplněné přihlášky je možno 

odevzdat osobně na ÚMO Plzeň 

2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 

Plzeň nebo e-mailem na cervenyz@

plzen.eu      

Poplatek uhradíte při nástupu v 

KD Šeříková 

Na realizaci projektu se podílejí:

Agentura Jiřího Růžka

ÚMO Plzeň 2 – Slovany,kancelář tajemníka 

Letní příměstský tábor
pro děti od 6 do 15 let

Děti z 51. MŠ U Krtka v Částkově ulici před-
vedly v prvním dubnovém týdnu své vystou-
pení v Domově pro seniory Sedmikráska na 
Lochotíně.   Nejstarší   kluci a děvčata z té-
to školky do domova za seniory jezdí již tra-
dičně dvakrát do roka - na Vánoce a právě 
na Velikonoce. Letos se představili s progra-
mem o Krtkovi a jeho kamarádech, kteří se 
postupně sešli na jarním paloučku, aby obar-
vili velikonoční vajíčka a společně oslavili 
svátky jara.
Děti nezapomněly ani na pěkné dárečky, kte-
ré pro „babičky a dědy“ ve školce připravi-
ly.   Svojí návštěvou udělaly tak radost všem 
- seniorům i zaměstnancům tohoto domova. 
  

        Bohumila Choulíková,                                                                                         
                  učitelka 51. MŠ

VELIKONOCE V SEDMIKRÁSCE
V 5. mateřské škole Plzni, Zeleno-

horská ul., věnují učitelky mimo-

řádnou péči rozvíjení pěveckého 

nadání dětí. Ve školce působí tři 

pěvecké sbory. Soubor s nejstarší 

tradicí Broučci + band vystupuje s 

kapelou na přehlídkách a soutěžích 

od roku 2008 pod vedením   učitelky 

Dany Kubaňové.

Od roku 2011 spolupracuje MŠ 

s  h u d e b n í 

pedagožkou 

J. M. K. Kor-

belovou, kte-

rá vede dva 

sbory. Sbor 

nejmladších 

dětí se jme-

nuje Sluníčka 

a nejstarších 

z a s e  C v r č -

ci. Novinkou 

je soukromá 

výuka talen-

tovaných dětí 

v  s ó l o v é m 

zpěvu. Výbor-

né výsledky 

dosáhly děti 

v  l e t o š n í 

pěvecké sou-

těži Miniskřivánek 2012. Zpěváci ze 

všech plzeňských mateřských škol 

se 26. 4. 2012 utkali v Domě dětí. Pod 

vedením paní Korbelové vystoupi-

li i naši zpěváčci. První místo zís-

kala Kačenka Lišková, jako třetí se 

umístili Zuzka Preislerová a Fan-

da Marek.

Bc. Renáta Krastová, 
ředitelka 5. MŠ

Úspěšný  
Miniskřivánek 2012

Cílem dlouhodobého projektu 

naší školy  je vytvořit zahradu blíz-

kou dětem i přírodě samotné. Sou-

časná zahrada již nevyhovovala 

a neumožňovala plně využít mož-

nosti pro dnes důležitou ekologic-

kou výchovu. Existence Nadační-

ho fondu Zelený poklad se nám pak 

stala vodítkem a inspirací k tvorbě 

zahrady. Náš záměr „Zahrada včel-

ky Máji„ byl podpořen finanční 

dotací  ze Zeleného pokladu. Ve spo-

lupráci se zřizovatelem ÚMO Plzeň 

2 a rodiči tak zahrada bude sloužit 

dětem jako celoroční komplexní 

program ekologické výchovy. 

Při hledání spojovacího téma-

tu zahrady nás napadla myšlenka 

včel. Motiv včelek, úlů, pláství a 

medu se tak promítne do celé zahra-

dy. Děti si postupně budou moci 

utvářet vztah k místu a prostředí, 

ve kterém žijí. Budou si osvojovat 

poznatky o živé a neživé přírodě. 

Zahrada  bude inspirovat k utřídě-

ní nově nabytých znalostí a myš-

lenek. Díky přímým konkrétním 

zážitkům a vlastnímu vyzkouše-

ní variabilních činností přímo na 

zahradě nenásilně povedeme děti 

k utváření si vlastního názoru na 

svět  a přírodu, na nutnost přírodu 

a život na zemi chránit.

              Děti a jejich učitelky 
z 21. MŠ Plzeň, Na Celchu 33

Zahrada včelky Máji 
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Nová dráha pro 
in-line bruslení 

V těchto dnech byla dokončena 

nová, na Slovanech již druhá drá-

ha pro in-line bruslení. Byla posta-

vena v Božkově v rámci výstavby 

Odpočinkového místa – Božkov-

ský ostrov. Jde o první  sportoviš-

tě zde vybudované. Vlastní dráha 

s kvalitním asfaltovým povrchem 

je dlouhá 525 m, šířka je proměn-

ná mezi  4,5 – 5 m. Kolem ní bylo 

osazeno 20 laviček, 20 odpadko-

vých košů a 10 stojanů na kola. To 

vše stálo obvodní rozpočet necelé 

4 mil. Kč. 

Stavba probíhala od září loňského 

roku, dokončena pak byla v závěru 

letošního dubna. Nejen místní tak 

dostávají k užívání nové sporto-

viště ve velmi příjemném prostře-

dí zdejšího areálu TJ Božkov, jehož 

část si městský obvod pronajal, 

aby  mohl doplnit nová sportoviš-

tě. V nejbližší době, do konce srp-

na, tak přibudou mlatové pěší stez-

ky se sedmi stanovišti s relaxační-

mi cvičebními stroji a příslušným 

mobiliářem, tentokrát z velké části 

hrazené z dotace Regionálního ope-

račního programu Jihozápad. I dal-

ší plány jsou zajímavé. Počítá se s 

vyčištěním náhonu včetně opravy 

zdejšího stavidla. V návaznosti na 

to se nyní zpracovává dokumenta-

ce na tzv. průleh, který odvede v 

případě větší povodně vody z náho-

nu zpět do řeky. Zároveň se využi-

je na tzv. vodní svět, tedy vodní 

atrakce pro děti. Na co dokumen-

tace již zpracovaná je, je cyklostez-

ka vedoucí přes areál z Poříční uli-

ce, jejíž součástí bude i nová lávka, 

umožňující přístup z druhého bře-

hu řeky Úslavy od ulice K Jezu. Zde  

je také naplánováno parkoviště pro 

návštěvníky. Naše plány jdou ještě 

dál, výše popsané stavby však tvo-

ří nejbližší budoucnost. Ta je ale 

závislá na přísunu peněz, kterých 

valem ubývá, a tak jedním z našich 

hlavních úkolů je sledovat a hledat 

vhodné dotační tituly, ze kterých by 

bylo možné uvedené plány realizo-

vat. Držte nám palce.

Vladimír Černý, 
odbor majetku a investic          

rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 
QR kódy do

   1/16 strany     (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 
                           1/8 strany     (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  strany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  strany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

               celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Barvínek  se loučil  se zimou
Loučení se zimou jsme v letoš-

ním roce prožili v naší 37. mateř-

ské škole trochu jinak. Vše pro-

běhlo na konci března, kdy pa-

ní učitelky s dětmi stvořily jako 

každoročně „ Morenu“. Byla vel-

ká, trochu tajemná a strašidelná. 

Vyprovázeli jsme  ji od naší ma-

teřské školy do Koterova k řece 

Úslavě. Cestou děti pokřikovaly 

na Morenu a zaříkávaly ji říkan-

kami. Na mostě v Koterově na nás 

už čekali místní dobrovolní hasi-

či, kteří nám slíbili Morenu pod-

le všech zvyklostí zapálit a vho-

dit do řeky, a tím skoncovat s vel-

mi dlouhou zimou. Byl to nevšed-

ní zážitek pro děti i dospělé, až se 

tajil dech.

Když Morena odplouvala vdáli, 

ujal se slova velitel hasičů pan Jů-

zek a předvedl dětem společně se 

svými kolegy hasičskou techniku, 

vysvětlil jim, při jakých zásazích 

se ten který přístroj používá.

Děti si vzápětí samy vyzkouše-

ly práci hasičů. Proudem vody z 

hadice posouvaly po žebříku na-

fukovací míč, bořily vo-

dou kužely a na závěr 

obě třídy uhasily sku-

tečný oheň.

D o p o l e d n e  r ych l e 

uběhlo a děti se nadše-

ně vracely do mateřské 

školy. Chtěly bychom 

tímto poděkovat dobro-

volným hasičům z Kote-

rova a těšíme se na další 

spolupráci.

         Klára Lukášová,
učitelka            

Zuzana Piherová, 
ředitelka 

37.mateřské školyJsme už jako opravdoví hasiči...

Hasiči s dětmi přímo v akci
Všechny děti mají 

rády, když se kolem 

nich děje něco zají-

mavého, nového. Zís-

kají nové zkušenos-

ti, dovednosti, zážit-

ky a mají na co vzpo-

mínat. 

To vše získaly 25. 

5. 2012  na zahradě 

17. mateřské školy 

v Plzni i naši kluci 

a děvčata. Přijeli to-

tiž hasiči z  SDH Ko-

terov. Nejprve jim 

ukázali technické vy-

bavení hasičského vozu, k čemu co 

slouží a kde je hasičů potřeba. Vy-

světlili také, jak se chovat v lese, 

na louce či doma, vyvarovat se za-

ložení požáru a jaké nebezpečí mů-

že oheň způsobit. Děti si také vy-

zkoušely dýchací kukly určené pro 

záchranu osob v zakouřeném pro-

středí. Na závěr též poznaly, jak se 

používají hadice na hašení požáru 

a měly možnost za velkého ohlasu 

všech přítomných si je přímo vy-

zkoušet v akci.

Proto chceme touto cestou poděko-

vat hasičům SDH Koterov za jejich 

obětavou práci a i za to, že si našli 

čas pro děti naší školy, pro něž to byl 

obrovský zážitek.

Mgr. Dana Valdmanová, 
ředitelka 17. MŠ
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Plzeň – Sportovní areál v Ma-
lostranské ulici ponese i do bu-
doucna název ŠKODA sport 
park. Generálním partnerem 
areálu bude i v dalších třech le-
tech ŠKODA Transportation. 
Park čeká rozšíření o ryze odpo-
činkovou zónu. V druhém plzeň-
ském obvodu se dále intenzivně 
buduje sportovně-rekreační are-
ál na Božkovském ostrově. 

Škodovka už poskytla přes 
čtyři miliony korun

Smlouvu o partnerství podepsali 

dnes ve ŠKODA sport parku gene-

rální ředitel ŠKODY Transportation 

Josef  Bernard a starosta Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír As-

chenbrenner. Smlouva obvodu jako 

provozovateli zaručuje v každém roce 

příspěvek 444 tisíc korun. Prostředky 

jsou určeny na úklid, údržbu zeleně a 

mobiliáře včetně sportovních prvků. 

„Myšlenka multifunkčního sportov-

ního areálu nás zaujala už před lety, 

proto jsme generálním partnerem 

hned od vzniku. Těší nás, že se rych-

le stal oblíbeným místem pro sport a 

věřím, že jeho popularita dál poros-

te,“ říká Josef  Bernard.   

V roce 2004 hradila Škodovka stav-

bu horolezecké věže a v roce 2007 spo-

lu-fi nancovala in-line dráhu. Na obojí 

poskytla 1,6 milionu korun. Na pro-

voz areálu přispívá od roku 2005, do 

současnosti přes 2,5 milionu korun. 

Zdaleka to nejsou jediné prostředky, 

které dává do sportu. „Do těchto akti-

vit věnujeme v celém Plzeňském kra-

ji každoročně desítky milionů. Dlou-

hodobě podporujeme i sportovní klu-

by jako třeba hokejový HC Plzeň 1929, 

nebo Atletický klub ŠKODA Plzeň, 

ale také sportovní akce, například 

Světový pohár v cyklokrosu nebo 

ŠKODABIKE marathon,“ doplňuje 

Josef  Bernard.

Investice do areálu včetně prostřed-

ků generálního partnera už dosáhly 

29 milionů korun. Přes 22 milionů 

korun vložil ze svého rozpočtu druhý 

městský obvod. Více než pěti miliony 

se pak podílelo s různých zdrojů měs-

to Plzeň. „Vzhledem k tomu, kolik li-

dí park navštěvuje, se domnívám, že 

to byla dobrá investice,“ hodnotí sta-

rosta Lumír Aschenbrenner.

V areálu lze provozovat dvě 
desítky sportů

V parku se provozují dvě desítky 

sportů. Vstup do areálu i na hřiště 

je zdarma. Jedinou zpoplatněnou 

atrakcí je lanové centrum, kde se 

hradí asistence instruktora. Cena je 

od 75 korun za osobu a hodinu. Pří-

tomnost instruktora i otevření cen-

tra je nutné si objednat předem tele-

fonicky.

Pokud chce návštěvník některé 

sporty pouze vyzkoušet a nemá vyba-

vení, může si jej ve ŠKODA sport par-

ku půjčit. Od léta 2010 zde funguje 

půjčovna i servis sportovního vyba-

vení a také škola bruslení. Otevře-

no je od 14 do 20 hodin s výjimkou 

dnů, kdy prší. „Začínali jsme in-line 

bruslemi a takzvanými sedmimílo-

vými botami. Letos půjčujeme nově 

i lezecké vybavení a máme pétanque, 

frisbee nebo badminton,“ říká pro-

vozovatel půjčovny a servisu Mar-

tin Homan. Dále je v areálu občer-

stvení a toalety a kolem vede cyklo-

stezka z centra do Černic, Hradiště 

a na Výsluní.

V sousedství sport parku 
vzniknou jezírka

Současná plocha areálu je už 

zaplněna. Přesto se plánuje další 

zatraktivnění. V sousedství hodlá 

obvod realizovat odpočinkovou zónu 

Malostranská jezírka. Jedná se o dvě 

jezírka, menší s hloubkou do dvou 

metrů a větší s hloubkou do čtyř met-

rů, která by vznikla v blízkosti řeky 

mezi Škoda sport parkem a soutokem 

Úhlavy s Radbuzou. Záměr je, aby je 

napájela voda z řek a jezírka měla 

samočisticí charakter. Kolem by byla 

stezka s lavičkami a parková zeleň. 

Plnila by i roli retenční nádrže. „Je 

zpracována studie, která bude pod-

kladem pro další jednání a přípra-

vu projektu,“ informuje Lumír As-

chenbrenner.

Na Božkovském ostrově je 
dokončena in-line dráha

Obvod v současné době připravu-

je obdobný sportovní areál v Božko-

vě na tamním ostrově. Dokončena je 

dráha pro in-line bruslaře. Do podzi-

mu pak budou hotové i nové cesty s 

fi tstezkou a mobiliářem a bude pro-

vedena obnova zeleně. Ještě letos se 

plánuje i oprava stavidla náhonu a 

TJ Sokol Božkov začne v létě výstav-

bu víceúčelového hřiště s umělým po-

vrchem. V dalších letech budou ná-

sledovat další prvky. 
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Sportovní areál v Malostranské 
ponese dál jméno ŠKODA

Podpora�ŠKODY�Tansportation�
2004� Výstavba�lezecké�v�že� 1200�tis.�K��
2007� Výstavba�in�line�dráhy� 400�

2005���2011� P�ísp�vek�na�provoz� 2528�
2012���2014� P�ísp�vek�na�provoz� 1332�

Nabídka�sportovních�aktivit�
Lezecká�v�ž�a�lanové�centrum�
H�išt�:�fotbálek,�házená,�basketbal,�hokejbal��i�florbal�
Kurty:�beach�volejbal,�nohejbal�
Dráha:�in�line�brusle,�p�ekážky�pro�skateboard�a�trial�
K�zap�j�ení:�badminton,�frisbee,�pétanque,�skákadla�
(sedmimílové�boty),�in�line,�lezecké�vybavení�a�další�

Božkovský�ostrov���investice�
Letos:�in�line�dráha,�obnova�cest�pro�p�ší�+�fitstezka,�
revitalizace�zelen�,�víceú�elové�h�išt��
V�dalších�letech:�pr�leh�s�vodním�h�išt�m,�fyzikální�
h�išt�,�maxišachy�a�pétanque,�lávka�p�es��eku�+�
parkovišt�,�rekrea�ní�h�išt�,�altán,�lanové�centrum�mezi�
stromy,�výstup�na�vyhlídku�Kolešovka,�kurty�na�beach�
volejbal�
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