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Nadace sportující mládeže na pl-

zeňské radnici vyhlásila v polovi-

ně března nejlepší sportovce měs-

ta Plzně. V kategorii starší žáci se 

Sportovcem Plzně 2012 stal bad-

mintonista Jan Louda, žák tercie 

našeho sportovního gymnázia. V 

roce 2012 získal několik titulů pře-

borníka ve čtyřhře, smíšené čtyř-

hře a dvouhře na Mistrovství Čes-

ké republiky, zvítězil také na sil-

ně obsazeném mezinárodním tur-

naji v Belgii. 

V kategorii dorostenců obdržel 

ocenění Sportovec Plzně 2012 žák 

oktávy Jáchym Wiesner, který je 

zároveň nejúspěšnějším sportov-

cem našeho gymnázia za minulý 

rok. Jáchym Wiesner, kickboxer 

ze školy bojových umění Narama, 

získal dva tituly mistra světa. Prv-

ní na mistrovství světa organizace 

W.P.K.A. v řecké Soluni v mužské 

kategorii ve full – contact a druhý 

titul organizace W.K.F. v chorvat-

ském Varaždinu. Jáchym je rov-

něž mistrem České republiky mu-

žů v kategorii full – contact.  

O tom, jakých dalších sportov-

ních výsledků dosahují žáci naše-

ho gymnázia, se můžete více do-

zvědět na webových stránkách ško-

ly http://www.sgpilsen.cz/. 

Mgr. Milena Majerová,
 ředitelka školy

Sportovní gymnázium má Sportovce Plzně 2012 

Druhý plzeňský obvod bude i 
letos pokračovat v revitaliza-
ci Božkovského ostrova ve spor-
tovně relaxační zónu. Konkrét-
ně dojde k vyčištění náhonu, což 
je nezbytné pro pozdější vznik 
průlehu s vodním hřištěm, a za-
hájí se výstavba cyklostezky 
Greenways spojující přes ostrov 
Koterov a Lobzy. Součástí bude 
i lávka na ostrov  z ulice K Je-
zu. Na obě investice převyšující 
22 milionů korun získal obvod 
v uplynulých dnech dotaci. 

Cyklostezka s lávkou bude stát 

zhruba 21 milionů korun. Dota-

ci jsme na ni získali teď v březnu 

z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS 2 Jihozápad ve vý-

ši 17,9 milionů korun. Nyní zpra-

cováváme podrobnou dokumenta-

ci a připravujeme výběrové řízení 

na dodavatele stavby. Předpoklá-

dáme, že skončí v létě a následně 

se stavba zahájí. Dokončena mu-

sí být nejpozději v květnu příští-

ho roku,“ říká starosta Městské-

ho obvodu Plzeň 2 Lumír Aschen-

brenner.

Následně chce u lávky obvod ne-

chat vybudovat zpevněnou par-

kovací plochu. „Bude sloužit ná-

vštěvníkům areálu na ostrově, 

například in-line bruslařům ne-

bo uživatelům sportovního hřiš-

tě,“ doplňuje místostarosta Dvoj-

ky Jan Fluxa s tím, že upravit plo-

chu pro parkování bude stát v řá-

du stovek tisíc korun.

... pokračování na str. 2

Božkovský ostrov spojí s okolím 
cyklostezka a nová lávka

 Plavecký areál na Slovanech  Plavecký areál na Slovanech 
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Velkou slávu zažili pracovníci a klienti   plzeňské  agentury domácí péče a 
sociálních služeb Domovinka, která sídlí hned vedle bazénu na Slovanech. 
Díky společnosti KOMPAKT s.r.o. a řadě sponzorů získali sociální automo-
bil, který nutně potřebují  na převážení seniorů a tělesně postižených jak 
k lékařům, tak na úřady. Jedním ze sponzorů byl take obvod Slovany, pro-
to u slavnostního předání klíčů od vozu Renault Kangoo nechyběli ani sta-
rosta obvodu Ing. Lumír Aschenbrenner a místostarosta Mgr. Jan Fluxa.  
(více na str. 11)         foto Jan Machačný



... dokončení ze str. 1
Už loni začala dokumentační pří-

prava vyčištění náhonu, který tvoří 

jeden břeh ostrova. Práce se zahájí 

i skončí letos. „Vyjdou na 1,1 milio-

nu korun a 750 tisíc korun poskyt-

ne obvodu městská Komise životní-

ho prostředí,“ uvádí místostarostka 

obvodu Irena Rottová. Vyčištění ná-

honu předchází vybudování pláno-

vaného průlehu ostrovem. Průleh 

má pak sloužit jako potok s vodní-

mi hracími prvky a jako ochrana os-

trova proti desetileté vodě.

Přeměna ostrova v odpočinkově-

sportovní areál, který bude klidněj-

ší a zelenější alternativou například 

ke Škoda sport parku v Malostran-

ské ulici, odstartovala v roce 2011. 

Tehdy začala obnova zeleně, stavba 

pěších stezek s fi tstezkou a in-line 

dráhy. Práce skončily loni. Dráha 

za 4,1 milionu korun se kolaudova-

la na sklonku léta a hned první uži-

vatelé si ji pochvalovali jako jednu 

z nejlepších v Plzni.

„Chválí si prostředí, délku ale i 

dobrý povrch. Na základě doporu-

čení jsme se proto rozhodli ji přihlá-

sit do soutěže Stavba roku Plzeňské-

ho kraje v kategorii volnočasových 

a sportovních staveb,“ doplňuje Ire-

na Rottová.  

Loni také TJ Božkov vybudoval 

na ostrově nové víceúčelové hřiště. 

Užívat ho budou sportovci TJ, ško-

ly i veřejnost.  Mimo uvedené se dá-

le na ostrově plánuje fyzikální hřiš-

tě, hřiště na maxišachy a pétanque, 

lanové centrum mezi stromy, kurty 

na plážový volejbal a výstup na vy-

hlídku Kolešovka. 

Božkovský ostrov spojí...
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

ZMO přijalo celkem 
16 usnesení, z nichž 
vybírám:

- schválilo rozbor 

hospodaření MO Plzeň 

2 – Slovany za leden – 

prosinec 2012; 

- schválilo stav úče-

lových fondů po fi nanč-

ním vypořádání roku 

2012 a rozpočet účelových fondů na 

rok 2013;

- schválilo účelový převod část-

ky 38 tis. Kč kryté fi nančními pro-

středky z FRR MO Plzeň 2 – Slova-

ny do rozpočtu MMP za 

účelem zachování oteví-

rací doby knihoven Bož-

kov a Koterov;

- vzalo na vědomí in-

formativní zprávy:

- Průběh výběrového 

řízení na pronájem čás-

ti KD Šeříková; 

- Činnost Finanční-

ho výboru ZMO Plzeň 

2 – Slovany za období 02/2013 – 

03/2013; 

    - Činnost Kontrolního vý-

boru ZMO Plzeň – 2 Slovany za ob-

dobí 02/2013;

Vůně dřeva, ladné křivky spirál a 

vlnek a vskutku zajímavá podíva-

ná. To vše nahradí všudypřítomný 

závan chlóru a tradiční sportovní 

prostředí Slovanského plavecké-

ho areálu.

Pavel Černý má za sebou již ne-

jednu výstavu soch určených pro 

vznikající rekreačně sportovní are-

ál na Božkovském ostrově. Po jejich 

velmi úspěšném představení veřej-

nosti v galerii Pod Kyvadlem, se vý-

stava přesouvá do plaveckého areá-

lu v Plzni na Slovanech. Sochy zde 

budou krášlit prostředí bazénu  až 

do 7. května.

Sochy vyjadřují umělcovy před-

stavy prehistorického moře, které 

tu kdysi bývalo. Inspiruje se tvory, 

kteří na dně oceánů žili v dobách, 

kdy člověk ještě neměl na světě 

své místo. Témata zároveň hledá i 

v soudobých živočiších, které mů-

žeme v moři spatřit třeba i při své 

dovolené.

Medúza nebo chobotnice?
Nejnovější inspirace se mu na-

skytla v okamžiku, kdy měl k dispo-

zici čerstvě pokácený kmen velkého 

kaštanu. Strom svým větvením pří-

mo vybízel výtvarníka k vytvoření 

sochy v nadživotní velikosti. Zda 

se bude jednat o chobotnici nebo 

medúzu však umělec zatím tají.

„Choďte průběžně pozorovat pro-

bíhající práce a třeba sami brzy po-

znáte, jaká socha se právě rodí,“ vy-

zývá Pavel Černý případné zvědav-

ce. Onu tajemnou sochu tvoří přímo 

v areálu Ostrova, a proto je zatím 

přístup možný téměř kdykoliv.

A jak vznikl nápad přesunout vý-

stavu s názvem Moře do plavecké-

ho areálu? Myšlenka se v podstatě 

nabízela sama, protože v Čechách 

vlastní moře nemáme. Většina pla-

vání chtivých občanů tak směřuje 

do některého z plzeňských bazénů, 

přičemž největším je právě ten Slo-

vanský. Hlavní vizí výtvarníka je ta-

ké to, aby sochy mělo možnost vidět 

co nejvíce lidí. Proto se snaží umís-

ťovat již hotové artefakty tam, kde 

jsou veřejnosti přístupné i bez nut-

nosti placení vstupného.

Velmi zajímavou novinkou je ta-

ké možnost některou ze soch adop-

tovat. Jedna, s názvem Červ, již do-

konce svého rodiče má.

Plavecký areál na Slovanech 
se změní v prehistorické moře

                                            

    OT po�ádá 19. ro�ník  ve�ejné cyklistické jízdy
nejv�tší  a  nejmasov�jší   svého  charakteru  v západních  �echách

trasy:              silni�ní  35 , 60 , 100 , 150 km 
horská     30 , 55 , 80 km  

                  d�tská    15 km 
kolob�žková  (www.bezpedalu.cz)

start: u Kamenného rybníka v Bolevci
                  6.00 – 9.00   hodin dlouhé trasy 

    9.00 – 11.00  hodin krátké trasy

cíl:      12.00 – 17.00 hodin v míst� startu

http: www.nakolezplzne.cz                          e-
mail:  nakolezplzne@seznam.cz

Více na www.kolobezky-plzen.cz a www.bezpedalu.cz

SSSeeezzznnnaaammmttteee sss pppooozzzvvvááánnnkkkooouuu vvvšššeeeccchhhnnnyyy cccyyykkkllliiissstttyyy aaa ppp���iiijjjeee���ttteee sss nnniiimmmiii kkk nnnááámmm nnnaaa aaakkkccciii



únor 20122 3duben 2013

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 NÁM

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou čer-
ných bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale 
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně po-
zvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho 
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytré-
ho“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí 
čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, 
které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače. 

Jednání RMO dne 13. 
02. 2013

RMO přijala 12 usne-
sení, z nichž vybírám:

- schválila zadání ve-

řejné zakázky na výběr 

dodavatele služby „Na-
kládání s vytříděnými 
složkami z komunální-
ho odpadu – sklo, papír, 
plast + nápojové karto-
ny a biologicky rozloži-
telný odpad – na území 
Městského obvodu Pl-
zeň 2 – Slovany“ v soula-

du se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách, v platném znění;

- schválila výroční zprá-

vu o činnosti Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany 

za rok 2012 v oblasti po-

skytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. a 

dle Směrnice tajemníka 

ÚMO Plzeň 2 – Slovany ze 

dne 18. 07. 2012;

Jednání RMO dne 13. 
03. 2013

RMO přijala celkem 
19 usnesení, z nichž vy-
bírám:

- souhlasila s rozborem hospoda-

ření MO Plzeň 2 – Slovany za období 

leden – prosinec 2012; 

- souhlasila 
 1. s výsledkem hos-

podaření MO Plzeň 2 – 

Slovany za rok 2012, po 

provedeném  f i -

nančním vypořádání s 

MMP, hospodaření MO 

Plzeň 2 – Slovany skon-

čilo přebytkem ve výši 

10 207 319,41 Kč;

 2. se zlepšeným hos-

podářským výsledkem 

12ti MŠ, příspěvkových 

organizací MO  P l -

zeň 2 – Slovany, za rok 

2012, po provedeném fi nančním vy-

pořádání s MO Plzeň 2  – Slova-

ny, v celkové výši 972 969,60 Kč;

- schválila vyhlášení zadávací-

ho řízení na výběr dodavatele stav-

by „89. MŠ, Habrová 8 - zateplení 
budovy“ na základě § 12 odst. 2 a § 

38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném zně-

ní a čl. 4 „Zásad pro zadávání veřej-

ných zakázek na MO Plzeň 2 – Slova-

ny“ formou písemné výzvy nejméně 

5 dodavatelům; 

- schválila vyhlášení za-

dávacího řízení na výběr 

dodavatele stavby „Úpra-
va vnitrobloku nám. 
Gen. Píky, Lužická, Jab-
lonského, Habrmanno-
va – 2. etapa“ na základě 

§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 

Sb., v platném znění a čl. 4 

odst. 1) „Zásad pro zadává-

ní veřejných zakázek na 

MO Plzeň 2 – Slovany“ co-

by zjednodušené podlimit-

ní řízení dle § 25 a 38 uve-

deného zákona formou vý-

zvy k podání nabídky nej-

méně 5ti  uchazečům; 

- schválila vyhlášení zadávacího 

řízení na výběr dodavatele prací na 

zajištění akce „1. etapa vyčištění 
náhonu a oprava stavidla na Bož-
kovském ostrově“ na základě § 12, 

odst. 3, zák. č. 137/2006 Sb., v platném 

znění (veřejná zakázka malého roz-

sahu)     a článku 3, odst. 3) písm. c) 

„Zásad pro zadávání veřejných zaká-

zek města Plzně“ formou výzvy nej-

méně 3 uchazečům;

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

Krásné prostředí kolem sebe mo-

hou vnímat nejenom dospělí, ale i 

žáci. Jedním z dotačních titulů  pro-

gram Ekologické projekty 2013, je-

hož vyhlášení  schválila Rada Pl-

zeňského kraje, jsou tzv. Zelené škol-

ní zahrady. Jeho záměrem je v ob-

dobí let 2013 – 2014 podpořit pokra-

čování a dokončení realizace eko-

logických školních zahrad, na kte-

ré školy v předchozích letech obdr-

žely dotaci. 

Cílem dotačního titulu je podpo-

řit netradiční formy výuky v oblas-

ti environmentálního vzdělávání dě-

tí a mládeže a přeměnit tak tradič-

ní školní zahrady na ekologickou 

školní zahradu.  Tento projekt však  

očekává vytváření příležitostí pro 

úzkou spolupráci mezi školou, ne-

ziskovými organizacemi a místní 

samosprávou.  Dotace může dosáh-

nout až do výše 90% ceny projektu, 

maximálně ale 100 000 Kč.

Zelené školní zahrady

Městská policie ve spolupráci s 

městským obvodem Plzeň 2-Slova-

ny a odborem bezpečnosti a pre-

vence kriminality si dovolují po-

zvat všechny tělesně postižené na 

besedu zaměřenou na zvýšení je-

jich bezpečnosti. Přítomní budou 

seznámeni s úskalími, která je mo-

hou potkat a budou poučeni, jak jim 

předcházet.

Kdy: ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 

9:00 hodin

Kde: místnost K001 na Slovanské 

radnici, Koterovská 83  

Myslete na svoji bezpečnost  
POZVÁNKA
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Sportovní naděje zaplnily ve čtvrtek 

14. března obřadní síň plzeňské radni-

ce. Šestnáctý ročník ankety Sportovec 

Plzně v kategoriích žactva a doros-

tu zde pod záštitou primátora měs-

ta Martina Baxy připravila Nadace 

sportující mládeže. Mezi oceněnými 

nechyběli ani reprezentanti druhého 

plzeňského obvodu. Těm osobně gra-

tuloval a předával ceny také starosta 

obvodu Lumír Aschenbrenner a také 

radní pro sport a místostarostka MO 

2 paní Irena Rottová.

V kategorii mladších žáků, kde se 

vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nej-

lepšími objevil plavec Václav Čer-

mák, lukostřelkyně Johana Horáč-

ková, moderní pětibojařka Veronika 

Píclová a kanoista Petr Vít.

Z vítězství mezi staršími žáky se 

radoval badmintonista Jan Louda. 

Dalšími oceněnými v kategorii star-

šího žactva byl cyklista Jan Eibisch, 

atlet Martin Hes, šachistka Jitka 

Jánská, hokejbalový brankář Tomáš 

Novický a karatista Radek Štádler. 

Kategorii dorostu opanoval 

kick-boxer Jáchym Wiesner, 

který se v roce 2012 stal dvoj-

násobným mistrem světa. 

Společnost mu mezi doros-

tenci dělal Petr Bradáč (šerm-

kord), Jan Havelka (rodeo na 

divoké vodě), Marek Kadlec 

(koloběh), Sabina Merklo-

vá (judo), Nicole Nová (pla-

vání), Jana Reissová (atleti-

ka), Radek Šlouf  (rychlostní 

kanoistika). 

Uznání a poděkování za 

dlouholetou práci s mládeží 

se od primátora města Mar-

tina Baxy a Nadace sportu-

jící mládeže dostalo také tre-

nérům. Jmenovitě trenérce jezdectví 

Marii Perníčkové a dlouholetému tre-

nérovi pozemního hokeje a funkcio-

náři TJ Plzeň-Litice Stanislavu Ben-

dovi, který koncem minulého roku 

oslavil pětasedmdesáté narozeniny. In 

memoriam byl vzpomenut volejbalo-

vý trenér Miroslav Diepolt.

Nejlepší akcí z programu TOP Juni-

or Sport Plzeň, do kterého jsou zařaze-

ny špičkové mezinárodní soutěže pro 

mládež, se stal Memoriál Stanislava 

Štrunce ve fotbale. 

Vedle představitelů města a nadace 

předávali ocenění například sportov-

ní střelci a olympijští medailisté Jan 

Kůrka a Adéla Sýkorová nebo člen 

stříbrného družstva házenkářů z OH 

1972 v Mnichově, Vladimír Jarý.

Profi ly všech nominovaných spor-

tovců se následně představily na 

výstavě SPORT 2013, která v mázhau-

zu radnice trvala až do 29. března.

Vlastimil Libeš    

Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce roku 2012 

Profi ly oceněných sportovců a družstev z MO Plzeň 2:

JEDNOTLIVCI

Petr Vít, ml. žactvo (rychlostní kanoistika)
1. místo MČR  kat. MK1 2001 – 500 m
3. místo MČR  kat. MK1 2001 – 2 km
Přezdívaný „Beran“ by jednou chtěl vybojovat zlatou medaili na OH. Má rád 
fi lmy s Bradem Pittem a s chutí si zahraje také badminton. 

Radek Štádler, st. žactvo (karate, kick-box)
1. místo ml. dor Euroliga kyokuschin karate (21. 4. 2012)
2. místo ml. dor Euroliga kyokuschin karate (19. 5. 2012)
3. místo MČR kick box
2. místo Bawaria Cup kick-box
2. místo ml. dor. Euro kyokuschin (27. 10. 2012)
1. místo MČR alkampfjitsu
Mistr ČR a vyhlášen vítězem Euroligy v kyokuschin karate.
Přezdívaný Rádio. Jeho vzorem je bratr Jirka, který v této anketě v minulos-
ti několikrát triumfoval. Kromě karate a kick-boxu se věnuje také freeridu a 
chtěl by co nejlépe absolvovat seriál Evropského poháru horských kol.

Jan Eibisch, st. žactvo (cyklistika)
1. místo MČR bodovací závod
1. místo MČR silnice časovka dvojic
3. místo MČR silnice časovka jednotlivců
3. místo MČR silniční závod jednotlivců
3. místo MČR dráha 500 m p.s.
3. místo MČR dráha 2 km stíhací závod
S cyklistikou začínal v osmi letech, obdivuje Romana Kreuzigera. Rád jezdí 
na snowboardu a poslouchá skupinu The Beatles.  

Radek Šlouf, dorost (rychlostní kanoistika)
9. místo MEJ Portugalsko
7 x 1. místo MČR (K1 200m, K1 500 m,  K1 5 km, K1 1000m, K2 500 m, K2 21 
km, K4 1000m)
Kamarádi v oddíle mu přezdívají Ventil. Rád si jde zaplavat nebo zahrát fot-
bal. Sportovním cílem je pro něj účast na OH 2016.  

Nicole Nová, dorost (plavání)
3 x 1. místo LMČR dorostu (50 P, 100 P, 200 P)
2 x 7. místo LMČR dospělých
3 x 1. místo ZMČR dorostu (50P, 100P, 200P)
4. místo ZMČR (200 PZ), 5. místo ZMČR (100 PZ)
2 x1. místo ZMČR dospělých (100P, 200P)
3. místo ZMČR dospělých (50 P)
Největším sportovním zklamáním pro ni bylo nesplnění limitu pro start na MS 
juniorů. Snem je pro ni naopak účast na OH 2016 v Rio de Janeiru. Soustředí 
se také na úspěšné zvládnutí maturity a následné studium na vysoké škole. 

Sabina Merklová, dorost (judo)
9. MED
1. místo MČRD
3. místo MČR žen
Studentka Sportovního gymnázia v Plzni svoje zájmy charakterizuje stručně: 

sport, rodina, kamarádi. Za svůj největší úspěch považuje vítězství v Evrop-
ském poháru dorostu v Portugalsku.

Petr Bradáč, dorost (šerm)
1. místo MČR kord kadeti do 17 let
1. místo MT Marktredwitz do 17 let
1 x 1. místo turnaj MČR kord kadeti
1 x 2. místo turnaj MČR kord kadeti
2 x 3. místo turnaj MČR kord kadeti
3 x 3. místo turnaj MČR kord junioři do 20 let
7. místo mezinár. maratonský turnaj Saalfeld – kord senioři
Reprezentant ČR v kordu na ME kadetů, evropských turnajích kadetů (zatím 
49. místo žebříčku ECC) a světových pohárech juniorů.
Největším sportovním zklamáním pro něj bylo vyřazení po základní sku-
pině na ME v Poreči. Snem je naopak probojovat se do dospělé reprezenta-
ce, vyhrát olympiádu a živit se šermem. Baví ho také historický šerm a hra 
Dračí doupě.

Jáchym Wiesner, dorost (kick-box, box)
mistr světa full-contact muži, asociace W.P.K.A.
mistr světa full-contact muži, asociace W.K.A.
2. místo MS light-contact muži, asociace W.K.A.
mistr republiky light-contact junioři
1. místo NP low-kick muži Krásná Lípa
1. místo NP light-contact junioři Praha
1. místo Czech Open Praha light-contact junioři 
člen extraligového týmu mužů Chimera Plzeň (olympijský box) 
Při výčtu jeho úspěchů asi nikoho nepřekvapí, že v nominačním dotazníku do 
kolonky „sportovní sen“ uvedl jen:  „Splněno“. Rád by studoval bojová umění 
v Číně, zajímá ho tělověda, uvažuje o kariéře doktora nebo fyzioterapeuta.

DRUŽSTVA

Starší žačky PK Slavia VŠ Plzeň (plavání)
2 x 1. místo MČR žactva (4 x 100VZ, 4 x 100 PZ)

Družstvo žaček U12 BaK Plzeň (basketbal)
1. místo v Krajském přeboru kat. U12 mladší minižákyně
2. místo Národní fi nále ČR v minibasketbalu v Jičíně
2. místo mezinárodní turnaj v Bratislavě
3. místo mezinárodní turnaj v Pacé (Francie)
Celkově 4. místo na mezinárodním turnaji v Plzni (1. mezi dívkami)

Ml. žačky PSC v Plzni (moderní pětiboj)
1. místo MČR družstva nejmladší žačky
2. místo V. Píclová; 4. místo M. Štěrbová (jednotlivkyně)
ČP mládeže – Memoriál K. Bártů: 3. místo Píclová, 6. místo Štěrbová
MČR biatle: 3. místo V. Píclová, 7. místo M. Štěrbová
MČR plavání: V. Píclová – 8 medailí z Poháru ČR desetiletého žactva; M. 
Štěrbová: 2 medaile 

Družstvo dorostenek PK Slavia VŠ Plzeň (plavání)
1. a 2. místo MČR dorostu
2. a 3. místo MČR dorostu a dospělých

Ceny sportovcům předávali starosta MO Plzeň 
2 - Slovany pan Lumír Aschenbrenner a radní 
pro sport a 2. místostarostka MO Plzeň 2 - Slo-
vany paní Irena Rottová.
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Pátek
3. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, 
Československá samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

9.00–14.00 Týden s armádou – branně sportovní program s Armádou ČR, statické a dynamické ukázky, soutěže

10.00–17.00 Prezentace Městské policie Plzeň – informace o práci městské policie, soutěže pro děti, ukázky sebeobrany

9.00–22.00 Kulturní program – 9.00 „AFN 1945“, 15.30 Flaxa, 17.00 Military Car Exhibition, 18.00 Lignit, 20.00 Country bál pod širým nebem (hraje APLLE)

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

18.00 Květnový večer 1945 – vystoupení Patricka Dewana, koncert Pilsner Jazz Band (vstupné 45 Kč)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.30
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj 
a výstroj, ukázky vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 17.00
Dobová módní přehlídka, 18:30 Original Alva Vinariko Orchestra

náměstí Republiky 19.00–22.00 Kulturní program  – 19.00 Velký swing-dechový orchestr ZUŠ Chválenická, 20.30 Miro Žbirka

Sobota
4. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, Československá 
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti
14.30–15.15 vojenská střelnice z roku 1945

9.00–16.00 Týden s armádou – prezentace Armády ČR, ukázky vozového parku, výstroj, výzbroj

9.00–22.00
Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 13.00 Čáry Máry, 15.15 Blue Gate, 16.30 veterán Jiří Schams a nadační fond Regi Base I. (hosté programu), 16.40 Veteran Car Exhibition,
17.30 The Storm, 20.00 „Soldier´s Dance Night“ – Košík band

10.00–16.00 Osvoboď Plzeň! – fi nále hry pro studenty, více informací na www.osvobodplzen.cz

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

9.30 Vyhlášení soutěže pro MŠ, vernisáž výstavy „Armáda očima dětí z mateřských škol“

10.30 Beseda s veterány II. světové války

18.30 Promítání fi lmu Tobruk (vstup zdarma)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

náměstí Republiky 12.00–22.00
Kulturní program – 12.00 Folklórní soubor písní a tanců Mladinka a Mladina, 13.45 Vyhlášení Stipendia generála Pattona, 14.30 Prezentace Harley Davidson Clubu a Mustang 
Riders Clubu, 16.30 Hudba Hradní stráže Policie ČR, 17.40 Vyhlášení vítězů hry Osvoboď Plzeň, 18.00 Vystoupení skotských dudáků „The Rebel Pipers“, 19.30 Taxmani, 20.45 Plavci

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–19.30
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, 
ukázky vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 10.00 Mladinka,
15.00 Máj, 18.00 Doris & Swingin’ Bastards

Neděle
5. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, Československá 
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

10.00–16.30 Prezentace plzeňských skautů – trampolína, pohybové aktivity, malování na obličej

9.00–20.00 Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 14.00 Míša Leicht, 15.30 Prezentace 17. výsadkové divize, 16.00 Hruškowich, 18.00 Na starý kolena band

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

9.00–13.00 Militaria burza

18.30 Promítání fi lmu Lidice (vstup zdarma)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.00
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, 
ukázky vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, 
Kulturní program – 14.00 Lidová muzika z Chrástu, 16.30 Dobová módní přehlídka, 18.30 Pilsner Jazz Band

Husova ulice 9.15 Položení květin u památníku 16. obrněné divize a pomníku čs. vojákům bojujícím na západní frontě v letech 1940-45

Chodské náměstí 10.00 Položení květin u památníku 2. pěší divize

Klatovská tř. 11.00 Convoy of Liberty (řazení v Kaplířově ulici). Předpokládaný dojezd konvoje cca ve 12.00 na náměstí Republiky

náměstí Republiky 11.30–18.30
Kulturní program – 11.30 Dixiland Planá, 13.15 Tremolo,15.00 Výsadek nad Plzní (parašutistický seskok do srdce města), 15.45 Banjo Band Ivana Mládka, 17.00 Glenn Miller – Tribute to 
the legend

náměstí Míru 16.00 Pietní akt u památníku Obětem druhé světové války a padlým československým a spojeneckým letcům

Pondělí
6. května 2013

radnice 11.30 Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

Americká tř. 16.30 Vzpomínkový akt „Díky, Ameriko!“

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky 
vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

18.30 Promítání fi lmu Nickyho rodina (vstup zdarma)

Více informací na www.slavnostisvobody.cz Změna programu vyhrazena

Doprovodné akce
19. 4.–10. 5. Plzeň nezapomíná… – výstava, mázhaus plzeňské radnice
22. 4.–30. 5. Příběh Jamese Duncana – výstava fotografi í válečného veterána, Smetanovy sady
25. 4., 16.00 hod. Pietní akt u památníku americkým letcům, Plzeň-Litice 
27. 4., 13.00 hod. Pietní akty u památníků padlým americkým letcům a křimickým občanům 

padlým v 1. a 2. světové válce, Plzeň-Křimice

30. 4.–9. 5. Život s nadějí – výstava Armády ČR, nám. Republiky
4. 5., 10.00–17.00 hod. Den otevřených dveří ČRo Plzeň, nám. Míru 10
4. a 5. 5., 10.00–15.00 hod. Armáda dává naději – mobilní registr dárců kostní dřeně, nám. Republiky
7. 5.–8. 6. Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny, galerie L. Sutnara, Jungmannova ul.

Slavnosti svobody Plzeň
3.–6. května 2013



Kostel U Ježíška p�ipravil  na duben a kv�ten zajímavé akce. Jsme moc rádi, že krom�
koncert� a dalších aktivit také v dubnu uvítáme v kostele dva mladé páry, které si u nás 
�eknou ANO. 

A všechny ostatní zveme k Ježíškovi  na tyto koncerty a akce: 

17. dubna – 19.00 Koncert zp�va�ky Vla�ky Bauerové a klavíristy Václava Greifa.
Jednotné vstupné 100,- K�. Výt�žek bude v�nován Sdružení pro obnovu památek 
v Rokycanech a okolí, které spravuje také kostel U Ježíška. www.vladkabauerova.cz

8. kv�tna – 19.00 Koncert Chrásteckého lidového souboru a smy�cového dua Kaplan-
Fiala. Vstupné 80,- K�/50,- K�. www.chrlis.cz

24. kv�tna 17.00 – 24.00 Noc kostel� – www.nockostelu.cz

Kostel U Ježíška se poprvé zapojí do této jedine�né a oblíbené akce s tímto programem: 

17:00 – Zahájení Noci kostel� U Ježíška
              Vystoupí akordeonový orchestr UNIVERSE p�i ZUŠ Sokolovská Plze�. Zazní 
skladby E. Griega,
              G. Gerschwina a R. Dlouhého. 

17:30 – 18.45 Individuální prohlídky kostela, p�ístup do krypty v podzemí kostela.

19:00 – Komentovaná prohlídka s Ing. arch. Janem Soukupem

20:00 – Vystoupení d�tského p�veckého sboru Lahoda

20:30 – 21:45 Individuální prohlídky kostela, p�ístup do krypty v podzemí kostela.

22:00 – Koncert Touch of Gospel.

23:00 – 24:00 Medita�ní hodinka U Ježíška. P�ij�te do kostela, jak ho neznáte. V tichu za 
sv�tla sví�ek a tón� medita�ní hudby nechte své myšlenky proudit … 

Od 17:00 do 20:00 budou v nejbližším okolí kostela (v p�ípad� nep�íznivého po�así
v orato�i) probíhat výtvarné dílny pro d�ti ve spolupráci se St�ediskem volného �asu
v Pet�ínské ulici.

Od 17:00 do 24:00 si mohou návšt�vníci zajít do „Ježíškovy �ajovny“ na malé 
ob�erstvení. Za p�íznivého po�así na jižní stran� kostela, v opa�ném p�ípad� v kostele.

VSTUP VOLNÝ

28. kv�tna – 17.00 – Koncert kytarového odd�lení ZUŠ Chválenická. Vstupné 20,- 
K�/10,- K�. Studenti ZUŠ Chválenická zdarma. 

Další informace na kontaktech 
www.kostelujeziska.cz, www.facebook.com/kostelujeziska,

Alena�Kozáková�602�549�220,�alena@kozaci.cz�
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Výstava Pavla Černého „MOŘE“ 
Soubor soch, které budou součástí dětského hřiště na Božkovském 

ostrově, mohli občané poprvé v takřka ucelené podobě spatřit v galerii 

Pod Kyvadlem v sídle Městského obvodu Plzeň 2-Slovany.

Výstavu zahájil Mgr Karel Syka, který představil autora a projekt soch 

pro Božkovský ostrov. Sochy za pomoci dobrovolných hasičů z Božkova 

odhalil společně s autorem 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Mgr. 

Jan Fluxa (viz foto). 

DEN ČTENÍ

Březen už tradičně patří knihám a jejich čtenářům, proto se ve čtvrtek 
7. března v knihovně na Slovanech četly nahlas pohádky od rána do ve-
čera. Děkujeme všem, kteří se nebáli číst nahlas a strávili s námi příjem-
ně  celý den. 

Za OK Slovany I. Posoldová
Foto: I. Zahoříková

PLZEŇ, U Ježíška, 8.5. - 2.6. 2013PLZEŇ, U Ježíška, 8.5. - 2.6. 2013



Průkaz energetické náročnosti bu-

dovy je dokument, ve kterém se spo-

čítá na základě dostupných nebo 

osobně zjištěných informací energe-

tická náročnost budovy. Podle toho 

se budova zařadí do kategorií, kte-

ré charakterizují úspornost budovy. 

Součástí hodnocení jsou energie na 

vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, 

větrání a osvětlení.

Nejčastější dotazy vlastníků bu-
dov a objektů k průkazu energe-
tické náročnosti budovy

Koho se průkazy energetické 
náročnosti budov týkají?

 K budovám, které je měly mít 

podle původního znění zákona 

(novostavby, výrazné rekonstruk-

ce…), přibývají administrativní a 

také bytové a rodinné domy.

Termíny vzniku vybraných povin-

nosti s k čemu se vztahují:

1. leden 2013: Prodej budovy nebo 

její ucelené části (například bytu); 

pronájem domu s výjimkou vyjme-

novaných případů, ve kterých po-

vinnost nenastává

1. leden 2015: Stávající bytové 

domy nebo administrativní budo-

vy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2

1. leden 2016: Pronájem ucelené 

části budovy (bytu, nebytového pro-

storu) včetně družstevních domů

1. leden 2017: Stávající bytové 

domy nebo administrativní budo-

vy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 000 m2

1. leden 2019: Stávající bytové 

domy nebo administrativní budo-

vy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou menší než 1 000 m2

Jak dlouho energetický prů-

kaz platí?
 Průkaz energetické náročnosti 

budovy platí deset let nebo do pro-

vedení větší změny dokončené stav-

by, kdy je třeba průkaz v případě dal-

šího prodeje či pronájmu nechat ak-

tualizovat či nechat zpracovat zno-

vu. Větší změnou se rozumí změna 

na více jak 25 % plochy obálky bu-

dovy, což u panelových domů může 

splnit už výměna oken. Protože se 

předpokládá, že provedením změny 

se stav nemovitosti zlepší, je v zájmu 

vlastníka aktualizace průkazu, pro-

tože se zlepší i hodnocení energetic-

ké náročnosti objektu.

Kdo průkazy vydává?
Seznam expertů oprávněných 

vydávat energetické průkazy lze 

najít na internetových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu: 

www.mpo-enex.cz/experti/, kde lze 

ověřit pravost a platnost předložené-

ho osvědčení a také vyhledat potřeb-

ného experta, přičemž termín „ener-

getický expert“ je neofi ciálně použí-

ván pro jednoduché a veřejnosti 

snadno srozumitelné označení osob 

oprávněných k činnostem v oblasti 

energetické účinnosti, které mohou 

provádět a zpracovávat energetický 

audit, průkazy energetické nároč-

nosti budov, kontroly kotlů a kont-

roly klimatizačních systémů. 

Kdo bude průkazy kontrolo-
vat?

Kontroly bude provádět Státní 

energetická inspekce s Minister-

stvem průmyslu a obchodu. V pra-

xi si lze představit, že neofi ciálním 

kontrolním orgánem může být např. 

i samotný kupující, který bude prů-

kaz energetické náročnosti budo-

vy vyžadovat a může kontrolní-

mu orgánu oznámit, že prodávající 

nesplnil svou zákonnou povinnost.

Kolik bude průkaz stát?
Cena se odvíjí od kvality a podrob-

ností předávaných podkladů a tech-

nické dokumentace (jaké podklady 

budou k dispozici a co si bude mu-

set zpracovatel zajišťovat sám). Dle 

velikosti hodnocené budovy lze uva-

žovat cenu od cca 6 000 Kč. Před ne-

adekvátně nízkými cenami varu-

jí odborníci, protože mohou zna-

menat, že průkaz zpracovává ně-

kdo neoprávněný nebo dokonce, že 

ho falšuje. 

Jak postupovat v případě byto-
vého domu, kde je společenství 
vlastníků? 

V zákoně je stanoveno, že majitel 

budovy nebo společenství vlastní-

ků jednotek jsou povinni od 1. ledna 

2013 zajistit zpracování průkazu při 

prodeji budovy nebo její ucelené čás-

ti (tedy např. bytu) a od 1. ledna 2016 i 

při pronájmu ucelené části. Pro spo-

lečenství vlastníků je možné využít 

zatím modifi kace povinnosti, která 

spočívá v možnosti vlastníka nahra-

dit průkaz energetické náročnosti 

při prodeji nebo pronájmu jednot-

ky dokladem s vyúčtováním dodá-

vek energií pro příslušnou jednotku 

za uplynulé tři roky. Když vlastník 

nemá všechny účty za energie k dis-

pozici, je možné si je zpětně vyžádat 

u energetických společností.

Poskytování informací souvisejí-
cích s provozem nemovitosti je běž-
nou součástí námi poskytovaných 
služeb pro naše klienty. Pokud budete 
chtít znát odpovědi na dotazy souvi-
sející se správou nemovitostí, můžete 
se na nás obrátit: 

Ing. Michaela Emingerová 
Klientské centrum Částkova 45 

tel.: 377 241 640, 377 457 435 
www.plzenskyservis.cz 
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Téma: Průkaz energetické náročnosti budovy

Dobrý den, při cestě na nákup 
nás s manželem na parkovišti u 
supermarketu odchytil pán nabí-
zející relaxační produkty. Bohu-
žel jsme se s manželem unáhlili 
a podepsali jsme s pánem na par-
kovišti kupní smlouvu na koupi 
relaxačního produktu s tím, že 
nás pán bude kontaktovat ohled-
ně dodání produktu a zaplace-
ní kupní ceny. Po návratu domů 
jsme si koupi rozmysleli a roz-
hodli jsme se od smlouvy odstou-
pit. Můžete nám prosím poradit, 
jak postupovat?

Nabízení výrobků a následné uza-

vření kupní smlouvy na obdobných 

nevšedních místech jako ve Vašem 

případě je v dnešní době u někte-

rých prodejců relativně rozšířené. 

U těchto smluv se jedná o tzv. spo-

třebitelské smlouvy uzavírané mi-

mo provozovnu prodejce, přičemž 

v těchto případech má kupující ja-

kožto spotřebitel ze zákona právo od 

kupní smlouvy písemně odstoupit 

do 14 dnů od jejího uzavření. Pro-

blematiku spotřebitelských smluv 

řeší zejména občanský zákoník (zá-

kon č. 40/1964 Sb.).

Nedošlo-li navíc ve Vašem přípa-

dě dosud k dodání relaxačního pro-

duktu ze strany prodejce, můžete od 

kupní smlouvy odstoupit bez uve-

dení důvodu a bez jakékoli sank-

ce do 1 měsíce od uzavření kupní 

smlouvy. 

Odstoupení je třeba odeslat v pí-

semné podobě na adresu sídla pro-

dejce, příp. na adresu uvedenou v 

kupní smlouvě pro účely odstoupe-

ní.  Doporučujeme odeslat odstou-

pení doporučeně s dodejkou, a to z 

toho důvodu, abyste měli prokaza-

telný doklad o doručení odstoupe-

ní prodejci. 

Pokud by kupní smlouva byla uza-

vřena v provozovně prodejce ozna-

čené fi rmou prodejce a registrova-

né v evidenci živnostenského úřa-

du, výše uvedený postup odstoupení 

od kupní smlouvy v režimu spotře-

bitelských smluv by nebylo možné 

aplikovat. Odstoupit od platně uza-

vřené kupní smlouvy by však bylo 

možné z jiných důvodů, nicméně 

každý případ by se musel posuzo-

vat individuálně s ohledem na kon-

krétní okolnosti daného případu. V 

takovém případě doporučuji pro se-

psání odstoupení od kupní smlouvy 

oslovit advokáta.

Před podpisem kupní smlouvy do-

poručuji vždy podrobné seznámení 

s obsahem smlouvy, včetně případ-

ných obchodních podmínek prodej-

ce. Pokud máte jakékoli pochybnos-

ti týkající se obsahu kupní smlou-

vy a případných obchodních podmí-

nek, doporučujeme nepodepisovat 

kupní smlouvu na místě, ale pone-

chat si čas na rozmyšlenou. Obsah 

kupní smlouvy poté můžete konzul-

tovat s advokátem a případné další 

otázky týkající se účelnosti nebo ce-

ny produktu se svojí rodinou.

Mgr. Monika Košanová,
advokátka

tel.: +420 775 161 106, 

www.akkosanova.cz

Právník vám radíPrávník vám radí

PRODEJ   �   KOUPĚ   �   PRONÁJEM   �   DAROVÁNÍ

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

„Spolehlivý správce,            
poctivý makléř“
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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. 

Termíny svozů:  27. dubna a 22. 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. 

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

U P O Z O R N Ě N Í - Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2013 v MO Plzeň 2 – Slovany.
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu.

Zpětný odběr úsporných osvět-
lovacích zdrojů a zařízení, kte-
rá tyto zdroje obsahují,  se v na-
šem obvodu daří, a to díky spo-
lupráci s MO Plzeň 2 – Slovany 
a s kolektivním systémem EKO-
LAMP  s.r.o.

Jak už jsme dříve informovali, od 

1. 1. 2013 je jako další smluvní místo 

pro zpětný odběr světelných zdrojů 

zajišťovaný společností EKOLAMP  

možno využít i služby sběrného dvo-

ra v Lobezské ulici. Nepoškozené 

(nerozbité) zářivky a úsporné žá-

rovky je zde možno v rámci zpět-

ného odběru odložit v otevíracích 

hodinách tohoto sběrného dvoru, 

tj. pondělí až pátek od 9.00 hod do 

17:00 hod.

Nadále trvá možnost tato zaříze-

ní odkládat i ve sběrném dvoře v 

Koterovské ulici 522/168 (v areálu 

fi rmy ZKS a.s.), kde je tato služba 

zajišťována již několik let.   Právě 

zde bylo v minulém roce vybráno 

celkem 2297, 5 kg těchto zařízení. 

Když si uvědomíme poměrně ma-

lou hmotnost jednotlivých osvětlo-

vacích zdrojů, jde o celkem přízni-

vý výsledek. Příspěvek za odebra-

né zdroje od společnosti EKOLAMP 

umožňuje uvedenou službu pro ob-

čany zajišťovat bezplatně. Největ-

ším efektem je ale to, že doslouži-

lé osvětlovací zdroje nezatěžují ja-

ko odpad životní prostředí, ale jsou 

využity v maximální možné míře 

k recyklaci.

V souvislosti se zajišťovanou služ-

bou ale opětovně upozorňujeme, že 

zpětný odběr se vztahuje na zářivky 

a úsporné žárovky různých druhů, 

včetně osvětlovacích těles a lampi-

ček, které tyto zdroje osvětlení ob-

sahují. Nevztahuje se na „klasic-

ké“ žárovky (tzv. “edisonky“). Ty je 

možno v souladu s platnou legislati-

vou odkládat v rámci běžného směs-

ného komunálního odpadu.

                                                              
 Ing. Jan Vajz, OŽP   

Dosloužilé osvětlovací zdroje nezatěžují životní prostředí  

Kromě jiných úkolů zajišťova-

ných obcí lze v neposlední řa-

dě připomenout i činnosti, které 

obec zajišťuje na úseku nakládání 

s odpady. I v našem obvodě věnu-

jeme této oblasti dlouhodobě   tr-

valou pozornost. Přednostně se 

pak obvod Plzeň 2 – Slovany za-

měřil na třídění    odpadů, které 

lze dále využít a na výběr a nezá-

vadnou likvidaci jeho nebezpeč-

ných složek.

 Již od roku 1994 byl na území 

městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany zaveden systém tříděného 

sběru zaměřený na dále využitel-

né složky komunálního odpadu 

– papír, plast, sklo. Při budování 

systému a rozmístění nádob na 

separované složky odpadu se vy-

cházelo ze zásady, aby donášková 

vzdálenost pokud možno nepře-

kročila 200 m. Nádoby na jednot-

livé druhy odpadu jsou barevně 

rozlišeny a označeny informač-

ním letáčkem, který informuje o 

tom, co do příslušné nádoby pat-

ří a jaký odpad do ní není možno 

odkládat. Nádoby na papír jsou 

označeny modře, na sklo zeleně, 

na plast žlutě. Do nádob na plast 

je možno odkládat i nápojové kar-

tony. Všechna stanoviště tvoří ná-

doby na všechny tři druhy třídě-

ného odpadu.

Vzhledem ke specifi kám zástav-

by zdejšího obvodu jsou zde za-

stoupeny dva druhy odpadových 

nádob – barevné plastové popel-

nice o obsahu 240 l a kontejnery 

o obsahu 1100 l. Dále byla všech-

na stání doplněna nádobou na bi-

ologicky rozložitelný odpad – po-

pelnicí o objemu 240 l v hnědé bar-

vě. Stání odpadových nádob slo-

žené z popelnic jsou rozmístěna 

převážně v oblastech se zástav-

bou rodinných domků, kontejne-

ry se umisťují především u čin-

žovních domů. Celkově je tak na 

území obvodu  90 stanovišť s ná-

dobami o objemu 240 l a 73 stano-

višť s kontejnery 1100 l.

Nezapomínáme ani na to, aby se 

občan mohl zbavit odpadu, který 

se běžně v domácnosti vyskytuje 

a je klasifi kován jako nebezpeč-

ný (zbytky barev, oleje, staré lé-

ky), bez toho, že by došlo k ohro-

žení životního prostředí.

  V našem obvodě v současné 

době fungují dva stabilní sběrné 

dvory, kde je možno tento odpad 

odevzdat – na Koterovské třídě 

522/168 (bývalý areál vojenských 

staveb Domen)  a v Lobezské ulici 

(přístup od stanice Stadion Loko-

motiva trolejbusu č.12). Ve sběr-

ných dvorech mohou občané od-

kládat kromě nebezpečných slo-

žek komunálního odpadu i ob-

jemný komunální odpad, popří-

padě biologicky rozložitelný od-

pad. Odložení tohoto odpadu je ale 

zpoplatněno podle platného cení-

ku příslušného konkrétního pro-

vozovatele sběrného dvora (není 

hrazeno z prostředků městského 

obvodu).

         Ing. Jan Vajz, OŽP   

Třídění odpadu věnujeme 
trvalou pozornost 

Autem na nádraží 
až za 4 roky 

Hlavní vlakové nádraží v Plzni bu-

de bez osobní automobilové dopra-

vy až do konce roku 2017. Již od 2. 

dubna 2013 začala platit úplná uza-

vírka místní komunikace III. třídy 

C2222 a chodníku, který je součástí 

této komunikace (chodníku na se-

verní straně), v úseku - hlavní ná-

draží ČD Plzeň. Uzavírka bude pro-

bíhat z důvodu pohybu stavební me-

chanizace, zařízení staveniště a de-

ponie materiálu v rámci akce na-

zvané „Průjezd uzlem Plzeň ve smě-

ru III. TŽK“ a  bude  probíhat až do 

konce roku 2013. 

Do prostoru před budovu hlavní-

ho nádraží bude  povolen příjezd 

vozidel Taxi služby a autobusové 

náhradní dopravy v době některé z 

výluk. Od roku 2014 bude navazovat 

stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – pře-

stavba pražského zhlaví a 2. stavba 

– přestavba osobního nádraží včet-

ně mostu Mikulášská. O průběhu 

výstavby a případných dalších uza-

vírek na komunikacích vás budeme 

průběžně informovat.
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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 2013 se budou konat ve  dnech  24.04., 25.09., 
30.10. a 27.11.2013 od 16 do 19 hodin.)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Paní Marie Behenská, nejstarší občanka MO Plzeň 2 – Slovany, oslavila  2. 
dubna 2013 již své 108. narozeniny. K tomuto významnému životnímu jubi-
leu přejeme oslavenkyni vše nejlepší, hodně elánu, štěstí a pohody. Do dal-
ších let hlavně pevné zdraví.

  První jarní den nám přesně v 

12.02 hodin ukázal tolik sluníčka a 

krásného počasí, že jsme byli pře-

svědčeni, že na naši výroční konfe-

renci Svazu důchodců Plzeň – Slo-

vany přijde opravdu hodně lidí – a 

přišlo. Jsme rádi, že lidé chodí na 

naše akce.  Nechceme, aby se svý-

mi starostmi a bolestmi byli sami. 

V hlavním projevu p. Egermaier 

zhodnotil celý rok 2012 a poděkoval 

všem členům a vedení MO 2 v čele 

se starostou  Ing. Lumírem Aschen-

brennerem. Máme na úřadě sku-

tečné zázemí a jsme za to opravdu 

moc vděčni. Upřímné díky patří i 

našemu předsedovi panu Egerma-

ierovi, který vede organizaci dlou-

há léta s obrovským přehledem a 

velkou láskou.

 Naše činnost je opravdu pestrá. 

Přednášky, vycházky, ples, zájezdy, 

večer při svíčkách a mnoho dalších 

akcí, kterými chceme také získat 

do naší organizace další nové čle-

ny. Do konce června připravujeme 

ještě dva zájezdy a tři  přednášky a 

pak si během prázdnin výbor tro-

chu oddechne.

 Na závěr konference jsme při-

pravili malou ochutnávku v podobě 

besedy s  hercem, režisérem a spi-

sovatelem Antonínem Procházkou 

a jeho milou paní Štěpánkou Křes-

ťanovou. Byla to příjemná tečka  

za bilancováním naší práce v roce 

2012.  Milí senioři,  děkujeme vám 

za vaší přízeň  a nezapomeňte na 

slova básníka: „.. že, ovoce dozrá-

vá díky slunci a lidé díky lásce!“

Ludmila Ševčíková

Senioři ze Slovan rokovali

Termíny slavnostních obřadů v roce 2013: 
23.04., 18.06., 17.09. a 19.11.2013 

NAPSALI JSTE NÁM
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Dne 20. března 2013 proběhlo na 

Dopravním inspektorátu Policie 

České republiky školení řidičů se-

niorů, které bylo připraveno v rám-

ci projektu Bezpečné město Odbo-

rem bezpečnosti a prevence kri-

minality magistrátu města Plzně a 

Dopravním inspektorátem Policie 

ČR v Plzni. K tomuto školení by-

la společně připravena brožurka s 

dopravními značkami a radami pro 

řidiče seniory a samolepka s ozna-

čením řidič senior, která má vést 

ostatní účastníky silničního pro-

vozu k větší ohleduplnosti vůči ři-

dičům seniorům.

Po pravdě řečeno, nikdo z nás ne-

čekal, s jakým zájmem se toto škole-

ní setká mezi řidiči seniory. Pro po-

třebu školení jsme měli připraveno 

300 brožurek a 300 samolepek, přes-

to tento počet nestačil, neboť podle 

odhadů se na toto školení dostavi-

lo až 500 zájemců. Byli jsme všich-

ni mile překvapeni, kolik seniorů 

a hlavně seniorek řidiček projevi-

lo zájem o školení.

Z kapacitních důvodů jsme mu-

seli připravit i další prostory pro 

přednášku a ostatní senioři měli za-

tím možnost seznámit se s policej-

ní technikou a dopravními radary 

pro měření rychlosti. Přes všechny 

počáteční problémy spojené s neo-

čekávaným počtem zájemců o ško-

lení, jsme nakonec vše velice dob-

ře zvládli, i když se na všechny zá-

jemce o brožury a samolepky ne-

dostalo.

Pro ty seniory, kteří prošli škole-

ním a nezbyla na ně samolepka či 

brožurka, máme dobrou zprávu. Po 

dotisku koncem příštího týdne si 

brožurku i samolepku mohou vy-

zvednout na Odboru bezpečnosti 

a prevence kriminality na náměs-

tí Republiky 16, na Dopravním in-

spektorátu Policie ČR v Plzni U 

Borského parku 20 či v Thámově 

ulici 12 na Krajské radě důchodců.  

Z důvodu obrovského zájmu, bu-

de společně s Policií ČR připrave-

no další školení, ale již ve větších 

prostorách. O době a místu koná-

ní dalšího školení, budou občané 

informováni opět cestou zpravo-

dajů jednotlivých městských obvo-

dů, dále cestou Radničních listů, 

TV Plzeň v kostce a Krajskou ra-

dou důchodců. 

Bc. Pavel Chalupský,
Odbor bezpečnosti prevence kriminality

Magistrát města Plzně

Školení řidičů seniorů mělo úspěch

Odbor analýzy a prevence kri-

minality při Městské policii Plzeň 

si pro seniory ze Slovan   připra-

vil únorovou přednášku na téma 

„Bezpečnost seniorů“. Strážníci si 

se staršími občany povídali hlavně 

o nebezpečných 

situacích, se kte-

rými se senioři 

mohou  setkávat 

v běžném  životě.  

Například jak na 

sebe upozornit v 

případě ohrožení 

nebo jak předchá-

zet možným úto-

kům. 

Dále se od stráž-

níků dozvěděli, 

jak předcházet do-

mácímu násilí i 

jakým způsobem 

se mu bránit. Mi-

mo jiné byli upo-

zorněni i na po-

domní prodejce a 

různé nabízející organizace, kte-

ré občas nejednají seriózně a star-

ší občany okradou či využijí jejich 

důvěřivosti.  

 Strážníci také informovali o mož-

nosti a vhodnosti použití kapesních 

alarmů či pepřových sprejů v rám-

ci své obrany. Seznámili je i s jejich 

funkčností. Všem, kteří se besedy 

zúčastnili, věnovali strážníci   ka-

pesní alarmy a pepřové spreje ja-

ko dárek. Finanční prostředky na 

zakoupení těchto předmětů zajistil 

Odbor bezpečnosti MMP. 

   Starší občané byli  dále od meto-

diků prevence  informováni  o tís-

ňové lince určené seniorům, která 

je napojena na Městskou policii Pl-

zeň. K dnešnímu dni  tuto službu 

využívá dvacet jedna starších ob-

čanů. Nejstaršímu klientovi je bez-

mála 100 let. Narodil se v roce 1915. 

Ke spojení v případě potřeby použí-

vají senioři speciální alarmy  napo-

jené  na  Operační oddělení MP Pl-

zeň. Tento alarm  nosí senior stá-

le u sebe. Pokud například  upadne 

a není schopen si sám pomoci, vy-

užije alarm  ke spojení s městskou 

policií.

Operační strážník 

pak ihned vyšle hlíd-

ku do příslušného by-

tu  a ta člověku v tísni 

pomůže. Na služeb-

ně MP Plzeň Bory je 

i vozidlo WV Trans-

porter    vybavené 

speciálním lůžkem a 

křeslem. Toto vozidlo 

lze využít pro převoz 

zraněné osoby, proto-

že  někdy se to  neobe-

jde  ani bez lékařské-

ho ošetření.  Na před-

nášce bylo rozdáno i 

mnoho letáčků s dů-

ležitými informace-

mi a kontakty na pří-

slušné instituce. Besedy se účastni-

lo cca 90 osob a vzhledem k velkému  

zájmu budou v nich strážníci   po-

kračovat i nadále. 

                                                         

 Andrea Vlčková,
metodik prevence kriminality

Strážníci pomáhají seniorům

Dvakrát z policejního 
zápisníku

Hala Lokomotivy Plzeň se sta-

la dějištěm futsalového  turnaje  

„O POHÁR VELITELE MĚSTSKÉ 

POLICIE PLZEŇ“, o který bojova-

lo pět  družstev integrovaného zá-

chranného systému. Strážníci, po-

licisté, hasiči, záchranáři a zástup-

ci vězeňské služby si navzájem změ-

řili své síly v rámci  druhého roč-

níku. Hrálo se systémem každý s 

každým. O napínavé okamžiky bě-

hem některých utkání nebyla nou-

ze. Vítězství si nakonec domů od-

nesli policisté. Nejlepším střelcem 

turnaje byl vyhlášen člen družstva 

pořádající MP Plzeň Jiří Hartl, kte-

rý dokázal svým soupeřům vstřelit 

do sítě sedm gólů. Ocenění nejlep-

šího brankáře turnaje  převzal po-

licista David Tichý. 

 V polovině března proběhla 

za účasti strážníků městské poli-

cie a pracovníků sociálního odbo-

ru ÚMO Plzeň 2 na Slovanech pra-

videlná preventivní akce. Jejím cí-

lem bylo poučení osob bez domova 

o možných variantách sociální po-

moci a řešení jejich krizové život-

ní situace. Strážníci se společně s 

pracovníky sociálního odboru vy-

dali na předem  vytipovaná místa, 

kde se osoby bez domova zdržují. V 

Liliové ulici předali do rukou zdej-

ších přebývajících bezdomovců pí-

semnou výzvu, která je upozorňu-

je   na povinnost opustit toto místo 

a odnést si s sebou všechny své vě-

ci.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

tel: 378 036 902

gsm: 724 095 017
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Domovinka se dočkala vytouženého vozu
Na počátku všeho byl dopis z úno-

ra loňského roku, v němž ředitel-

ka  plzeňské  agentury domácí pé-

če a sociálních služeb Domovinka 

Mgr. Bohumila Hajšmanová žáda-

la o zařazení do projektu „Sociální 

automobil“, který už řadu let vel-

mi úspěšně rozvíjí společnost KOM-

PAKT v čele s ředitelem  Ing. Pav-

lem Černým. V jejím dopise mimo 

jiné stálo:

„Domovinka se stará o seniory a 

tělesně postižené bezmála 14 let, a 

to převážně v terénu, kde automo-

bil je prakticky nezbytný.  Na úze-

mí města Plzně provozujeme domá-

cí péči, kdy všeobecné sestry a fy-

zioterapeutky navštěvují nemocné 

klienty a provádějí u nich odborné 

výkony. Jejich činnost doplňují pe-

čovatelky, které pomáhají klientům 

starat se o domácnost, pomáhají 

jim s osobní hygienou, doprovází 

je k lékaři apod.“

Rok s rokem se sešel a tolik vy-

toužený automobil stál před Domo-

vinkou v Plzni. Jako vždy se slav-

nostní předání konalo za účasti řa-

dy sponzorů, kteří přímo na místě 

viděli, jakou radost má ředitelka 

Hajšmanová, když přebírala klíče 

od vozu.  Na ten přispěl také měst-

ský obvod Slovany.

„Všechny naše služby jsou závis-

lé na automobilu. Potřebujeme jej 

nutně na převážení seniorů a těles-

ně postižených jak k lékařům a na 

úřady, tak k dopravování na růz-

né akce. Proto jsme za něj opravdu 

vděčni,“ dodala Hajšmanová.

Navíc  zde spustili nový pilotní 

projekt pro seniory – krizová po-

moc pro týrané a poradenství pro 

ty, kteří se ocitnou v dluhové pasti. 

Aby zajistili svým klientům bezpe-

čí, zahájili také činnost tísňové pé-

če. Tlačítko, které má senior neu-

stále u sebe, je napojeno na přístroj 

Danius, jenž  v případě aktivování 

spojí hovor s dispečinkem. Sestra 

na dispečinku vyhodnotí stav klien-

ta (např. pád, nevolnost a jiné ohro-

žení) a vysílá na udanou  adresu od-

bornou pomoc. Toto zařízení už za-

chránilo několik životů.

Domovinka se může pochlubit i 

tím, že už dva roky provozuje den-

ní a týdenní stacionář.  Důvodem 

k takovému kroku byly časté dota-

zy lidí,  zda  má Domovinka i poby-

tové zařízení. Rodinní příslušníci 

se totiž často cítili   vyčerpaní pé-

čí o své blízké a potřebovali si ob-

čas odpočinout, a tak  hledali zaří-

zení stacionárního typu. Proto se 

zrodil nápad otevřít stacionář, kte-

rý začal fungovat v dubnu 2011. Z 

počátku měl 10 lůžek týdenního a 

5 míst denního stacionáře. Od led-

na 2012 už týdenní stacionář dispo-

nuje 14 lůžky.

„Týdenní stacionář je jediné zaří-

zení svého typu v Plzni, proto je o je-

ho služby velký zájem. Ve stacioná-

ři pořádáme různé akce, do kterých 

zapojujeme rodinné příslušníky 

klientů, klienty z terénu, a dokon-

ce i pracovníky z ostatních služeb 

naší organizace a jejich děti. Rádi 

vzpomínáme například na výlet do 

zoo, drakiádu nebo Mikulášskou 

nadílku, kdy si klienti sami vyrobi-

li masky a dětem udělali tu správ-

nou nadílku,“ prozradila vedoucí 

stacionáře Jana Bulantová. 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

jsou poskytovány dle Vyhlášky Sta-

tutárního města Plzně č.2/2001 o 

vytvoření a použití účelových pro-

středků „Fondu rozvoje bydlení“.

 Výše uvedená vyhláška bu-
de zrušena s účinností k 29. 6. 
2013.

Úplné znění vyhlášky Fondu roz-

voje bydlení je zveřejněno pod č. 

12/2011 na internetových stránkách 

města Plzně http://aplikace.pl-
zen.eu/vyhlášky/ .

„Fond rozvoje bydlení“ (dále jen 

FRB) slouží k poskytování půjček 

na zvelebení bytového fondu, obyt-

ných budov a jejich staveb na  území 

městských  obvodů Plzeň 1 – 10. 

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 účelem 

zřízení kanalizační, vodovodní, ply-

novodní nebo elektrické přípojky, 

omezení stáří stavby na nejméně 5 
let se nepožaduje.

Prostředky fondu je možno použí-

vat výhradně k poskytování půjček 

na uvedené účely dle vyhlášky, při 

nejnižším úroku 3% ročně a nejdel-

ší lhůtě splatnosti  8 let mimo rok, 

v němž byla půjčka poskytnuta ža-

datelům.

Jednotlivé půjčky se poskytují na 

základě výběrového řízení. Podmín-

ky výběrového řízení jsou vyvěšeny 

na úřední desce a elektronické úřed-

ní desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany. 

TERMÍN POSLEDNÍHO VÝ-
BĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  11. 2.  –  6. 
5. 2013

Žádosti o půjčku z FRB se mohou 

podávat nejpozději do 6. května 
2013. Poté se provede vyhodnoce-

ní ve výběrovém řízení dle stanove-

ných podmínek  a žádosti se předlo-

ží v nejbližším termínu ke schvále-

ní orgánům městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany. 

V tomto posledním kole výběro-
vé řízení budou přijímány pou-
ze žádosti o půjčku bez zástavy 
nemovitosti tzn. do 200 tis. Kč 
s ručiteli, z důvodu zrušení Vy-

hlášky Statutárního města Plz-
ně č.2/2001 o vytvoření a pou-
žití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení“,  ke dni 29. 
června 2013.

Žádosti budou projednány v rám-

ci komise Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany pro rozvoj obvo-

du a investiční činnosti. Poté musí 

být schváleny   Radou městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany a Zastu-

pitelstvem městského obvodu Pl-

zeň 2 – Slovany  a následně budou  

odsouhlasené žádosti postoupeny 

na MMP – Odbor fi nancování a roz-

počtu. Ten vyzve žadatele k sepsání 

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. Irena 
Straková. 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ BUDOU POSKYTNUTY NAPOSLEDY

 2 x  2 x foto Jan Machačnýfoto Jan Machačný
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V roce 1930 žilo v Plz-

ni, podle v tomto roce 

provedeného sčítání, 

necelých 115.000 oby-

vatel. O sto let dříve, 

v roce 1830, jich měla 

Plzeň jen 9.000. Za tak 

prudký nárůst   vděčí   

především Škodovce. 

Valdštejnská strojír-

na, pozdější Škodovka, 

byla založena na úze-

mí našeho města v roce 

1858. V té době měla ješ-

tě Plzeň pouhých 15.700 

obyvatel.

Ale byla to nejenom 

Škodovka, kde našli 

Plzeňané a do Plzně přicházejí-

cí venkované možnost uplatnění. 

Dle zmíněného sčítání v roce 1930 

bylo tehdy v Plzni 5.661 živnosten-

ských závodů. Z toho 4.671 podniků 

malých, do pěti zaměstnanců, a 520 

zaměstnávajících od šesti do dese-

ti lidí. Ve Škodovce jich už tehdy 

pracovalo 21.000. Kromě toho bylo 

v Plzni 2.540 obchodních živností. 

Přitom situaci na pracovním trhu 

tenkrát již zhoršovala počínající 

světová hospodářská krize.

     Průmysl a s ním spojená bytová 

výstavba se od konce 19. století roz-

víjely i na Petrohradě.  Především 

v návaznosti na rozvoj železniční 

dopravy, nedaleké nádraží, železnič-

ní dílny a výstavbu vodárny, papír-

ny, smaltovny Bartelmus, kamenic-

ké fi rmy Cingroš, pivovaru Světo-

var, městských elektrických podni-

ků a řady menších provozoven. Na 

Petrohrad pak navázala nová čtvrť 

rodinných domů směrem k Bruč-

né a na Petříně, mnozí zde bydlící 

to měli blízko i do nedaleké doudle-

vecké Škodovky.

Jedním z menších, avšak zají-

mavých podniků působících v té-

to čtvrti, byla fi rma Jaroš a Michá-

lek v Koterovské ulici č. 40. O jejím 

výrobním programu si můžeme 

udělat představu podle jejího plné-

ho názvu z hlavičkového papíru: 

„Josef  Jaroš a Josef  Michálek. 

Kovové náhrobní dekorace – svítil-

ny – Kristovy hlavy – umělecké prá-

ce tepané a kované – vhozy na dopi-

sy. Bronzové a železné portály.“ 

Dům  majitelů této fi rmy byl dosta-

věn v roce 1910. V třípatrovém domě 

byly v přízemí kanceláře a ve dvo-

ře dílna. Na fasádě, která prošla v 

průběhu let úpravami, jsou dodnes 

dva reliéfy od sochaře Otokara Wal-

tera. S pracemi této fi rmy se může-

me setkat v nejpřednějších plzeň-

ských budovách, především to jsou 

umělecky zpracovaná zábradlí; ta-

ké v pivovaře, v kostelech a leckde 

jinde, a to jak uvnitř budov, tak i 

zvenku a  na střechách. Nejvíce je-

jích výrobků ale můžeme spatřit na 

hřbitovech. Dnes jsou bohužel před-

mětem zájmu zlodějů barevných ko-

vů. Tato umělecko-řemeslná dílna 

spolupracovala se sochařem Oto-

karem Walterem a slévačem Edu-

ardem Skývou, který měl slévárnu 

v Doudlevcích.

Firma byla později přestěhována 

do Houškovy ulice a i po válce, ja-

ko Ústředí uměleckých řemesel, po-

kračovala ve své činnosti. Byla i v 

rámci republiky nejschopnější re-

alizovat ty nejnáročnější zakázky. 

Kupříkladu, když se natáčely Vá-

vrovy fi lmy Jan Hus, Jan Žižka a 

Jan Roháč, vyráběla se pro ně br-

nění právě tady.

Když v Mariánských Lázních vy-

hořela budova nesoucí dnes název 

Grandhotel Pacifi k, roztavily se na 

jejím průčelí a na střeše i ze zinku 

odlité sochy. Jediná fi rma, která do-

kázala sochy znovu vytvořit, byla 

právě tato. Z měděného plechu zde 

koncem šedesátých let po dílech vy-

tepali a pak dohromady svařili lví 

kvadrigu a další alegorické postavy 

právě mistři z téhle dílny. 

Vedoucím zde byl až do své smrti 

Stanislav Sedlák. Když v roce 1972 

odešel do důchodu poslední umělec-

ký kovář a zámečník, fi rma zanikla. 

Byl jím pan Matas, který pak ještě 

řadu let ve své dílně v Božkově re-

alizoval podle návrhů plzeňských 

sochařů z mědi vytepávaná a sva-

řovaná umělecká díla.

V dílně v domě v Koterovské ulici 

pak po přesídlení fi rmy Jaroš a Mi-

chálek působila elektrotechnická 

provozovna Erba, později Kovopod-

nik a v současnosti je zde truhlář-

ství. Za války v elektrotechnickém 

podniku Erba pracovali zaměstnan-

ci, kteří pro plzeňské zájemce upra-

vovali radiopřijímače pro poslech 

zakázaného zahraničního vysílání. 

Zaplatili za to životem. Jeden z nich, 

Vlastimil Bláha, bydlel v Chrástu a 

místní odbojovou skupinou byl do-

konce pověřen vyrobit vysílačku. 

Jména těchto hrdinů, vedle V. Blá-

hy je to ještě Ladislav Červinka a 

Václav Jiřík, připomínala pamětní 

deska umístěná původně na dílně, 

kde pracovali. Nyní je na budově v 

Koterovské 44. Na fasádě v Koterov-

ské 40 je totiž již deska připomína-

jící jednu smutnou událost z 1. svě-

tové války. 

Pamětní deska na původním domě 

fi rmy Jaroš a Michálek v Koterovské 

40 od sochaře Otokara Waltera infor-

muje o brutálním zásahu rakouské 

armády proti hladovějícím Plzeňa-

nům v posledním roce světové vál-

ky a zároveň i rakousko-uherské mo-

narchie. (Její fotografi i již mohli čte-

náři vidět v Informačním Zpravodaji 

v únoru 2012). V Plzni tehdy takřka 

zkolabovalo zásobování potravina-

mi. Příděly chleba, ale i jeho kvali-

ta, se neustále snižovaly, až už se 20. 

června roku 1918 nedal chléb sehnat 

vůbec. Stávky a hladové demonstra-

ce se odehrávaly již předtím, ale za-

tím nedošlo k tak tragickému zásahu 

proti hladovějícím jako nyní. Dne 21. 

června se občané bouřili a dožadova-

li se chleba před pekařstvím v Bar-

randově ulici. Byl proti nim zavo-

lán  oddíl maďarských vojáků 69. pě-

šího pluku, jemuž velel Plzeňan ně-

mecké národnosti Oskar Wirfl . Ten 

dal povel ke střelbě. Zastřeleno bylo 

pět dětí ve věku od deseti do čtrnác-

ti let a řada dalších lidí byla zraně-

na. Pohřby dětí se konaly ve dnech 

23. a 26. června. Změnily se v maso-

vou protestní demonstraci, na které 

se zpívala naše příští hymna, píseň 

Kde domov můj. 

Kromě pamětní desky na uvede-

ném domě připomíná tuto událost 

společný hrob dětí s památníkem na 

Ústředním hřbitově a žulové kruho-

vé desky s datem úmrtí dětí zasaze-

né do chodníku. Měly by být na mís-

tech, kde došlo k jejich zastřelení, bo-

hužel, dnes je po silničních úpravách 

některé obtížné dohledat.

Stanislav Bukovský

Z historie Slovan – dnes Koterovská 40 

Stanislav Sedlák na plese s „rytířem“ 
v brnění vyrobeném pro fi lm Jan Žiž-
ka

Pamětní deska umístěná v současnos-
ti na domě v Koterovské ulici č. 44

 Pohřeb dětí zastřelených 21. června 1918

Levý reliéf na fasádě v Koterovské 40

Deska připomínající jednu z dětských 
obětí na chodníku v Koterovské ulici
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Ve městě Plzni upravuje volné 

pobíhání psů vyhláška č. 19/2006  

o některých povinnostech cho-

vatelů psů (dále jen „vyhláška č. 

19/2006“). Vyhláška není žádnou 

novinkou. Právní předpisy města 

v této oblasti již v minulosti upra-

vovaly volné pobíhání psů na veřej-

ném prostranství a v zastavěném 

území města. 

Trocha historie: 
Už např. ve vyhlášce č. 16/1992 by-

lo mimo jiné stanoveno, že v zájmu 

zdraví a bezpečnosti všech občanů 

a zlepšení pořádku a vzhledu města 

je zakázáno na veřejných prostran-

stvích zejména ponechávat psy a ji-

ná zvířata volně pobíhat bez dozo-

ru. Také bylo v této vyhlášce sta-

noveno, že v zastavěných územích 

města Plzně musí být pes veden na 

vodítku. Tato vyhláška byla zruše-

na v roce 2002. 

Od 1. ledna 2007 nabyla účinnosti 

vyhláška č. 19/2006 a po několikero 

novelách platí i v současné době. 

Součástí vyhlášky je příloha – ma-

pový zákres území, kde je zakázá-

no volné pobíhání psů. A právě v té-

to příloze došlo ke změnám. Zastu-

pitelstvo města Plzně na svém 30. 

zasedání konaném dne 21. 3. 2013 

schválilo návrh usnesení ve věci 

novely vyhlášky č. 19/2006 s účin-

ností od 1. května 2013. 

Na území MO Plzeň 2 – Slovany se 

stávající oblast se zakázaným vol-

ným pobíháním psů rozšiřuje kon-

krétně nově o tyto lokality:

-  lokalitu Božkovského ostro-
va, kde dosud je volné pobíhání za-

kázané jenom v jeho přední části, 

tj. v okolí budov a házenkářského 

hřiště. Nyní se rozšiřuje i na celou 

zbývající část ostrova, tj. v celé plo-

še až k řece a k náhonu. 

- lokalitu U Ježíška, kde dosud 

je volné pobíhání zakázané v oko-

lí zástavby. Nyní se rozšiřuje ploš-

ně na celé území až k řece Radbu-

ze a po pravém břehu proti proudu 

až  k lávce u papírny, kde navazuje 

na stávající již vymezenou oblast 

se zákazem volného pobíhání psů. 

• znění novelizované vyhlášky bu-

de možné najít na webových strán-

kách města Plzně, konkrétně na ad-

rese: http://aplikace.plzen.eu/vy-

hlasky 

• aktualizovaný mapový zákres 

zakázaného volného pobíhání psů 

na území MO Plzeň 2 – Slovany bu-

de uveřejněn na úřední desce v sek-

ci odboru životního prostředí  (poté, 

až bude k dispozici nově upravená 

mapa od MMP)

Poznámka – vyhláška se týká celé-
ho území města, tudíž ke změnám a 
úpravám došlo i v jiných obvodech. 
Informace o aktuální podobě úze-
mí se zakázaným volným pohybem 
psů získáte na příslušných obvod-
ních úřadech. 

únor 2012214 duben 2013

Ulice varuje - pozor na použité injekční stříkačky
Terénní program občanského 

sdružení Ulice - Agentura sociální 

práce provádí terénní sociální prá-

ci u osob závislých na nelegálních 

návykových látkách a v oblasti po-

uliční, klubové a privátní prostitu-

ce. Tyto osoby podporuje ve snižo-

vání rizik jejich způsobu života, a 

tím přispívá i k ochraně veřejného 

zdraví. Ta spočívá především v eli-

minaci výskytu a šíření infekčních 

chorob, osvětě klientů a ohrožené 

populace, či ve sběru pohozeného 

injekčního materiálu.

Během roku 2012 Terénní pro-
gram Ulice na veřejných pro-
stranstvích města Plzeň našel a 
bezpečně zlikvidoval celkem 809 
použitých injekčních stříkaček.

Nejvíce postiženými prostory v 

tomto ohledu byly Domažlická uli-

ce, která je spojována s pouliční 

prostitucí (202 nalezených stříka-

ček), sociálně vyloučená lokalita 

Plac a její bezprostřední okolí (186 

nalezených stříkaček), okolí Miku-

lášského náměstí (121 nalezených 

stříkaček) a Centrální autobusové 

nádraží s přilehlým parkem na ná-

městí Emila Škody (110 nalezených 

stříkaček).

Sběr a likvidaci nalezených stří-

kaček považuje Ulice - Agentura 

sociální práce, o. s., za důležitou 

činnost ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním je oblast ochrany veřejné-

ho zdraví, neboť o takovouto stří-

kačku se může kdokoliv poranit a 

hrozí pak riziko přenosu jedné z in-

fekčních chorob. Nejčastěji se jedná 

o jednotlivé typy žloutenek či virus 

HIV. Druhým důvodem ke sběru je 

pocit bezpečí obyvatel města. Pro-

cházet denně kolem stříkaček zvy-

šuje v lidech obavy, pocity nejisto-

ty a celkově nedůvěru k životu ve 

městě. Čistými ulicemi naopak dá-

váme lidem najevo, že otázka bez-

pečnosti dané instituce zajímá a 

že nevhodné chování se zde nedě-

je bez odezvy.

Pokud člověk nalezne pohozenou 

stříkačku, neměl by s ní sám mani-

pulovat, ale doporučujeme zavolat 

Městskou policii na číslo 156, po-

případě zmiňovaný Terénní pro-

gram Ulice (telefon:720 587 053) či 

organizaci Point 14, jež se sběrem 

stříkaček také zabývá (telefon: 777 

570 659). Obě organizace pracují od 

pondělí do pátku, během víkendu je 

lepší volat Městskou policii.

Chce-li případný nálezce stříkač-

ku zlikvidovat sám, měl by dodržo-

vat alespoň základní pravidla bez-

pečné manipulace. To znamená, 

nesahat na ni holýma rukama, ale 

využít například papírový kapes-

ník či igelitový pytlík. Vždy ucho-

pit stříkačku za plastový píst, ni-

kdy v blízkosti jehly samotné. Po-

kud možno vložit dále stříkačku 

do plastové lahve či plechovky od 

nápoje, a to hrotem dolů. Láhev či 

plechovkou pak doporučujeme na-

plocho sešlápnout a následně vyho-

dit do odpadkového koše či popel-

nice se směsným odpadem. Pokud 

člověk nemá po ruce lahev ani ple-

chovku, je možné vyhodit stříkač-

ku do popelnice přímo. V takovém 

případě však vzniká riziko poraně-

ní těch, kteří s odpadem dále při-

jdou do kontaktu. Je proto jedno-

dušší zavolat odborníky, kteří jsou 

vybaveni přenosnými kontejnery 

na infekční odpad, pinzetami, ru-

kavicemi a desinfekčním roztokem. 

Infekční odpad pak pracovníci od-

váží do spalovny k bezpečné likvi-

daci. Ulice – Agentura sociální prá-

ce, o. s., pálí dovezený infekční ma-

teriál zdarma díky sponzorství ak-

ciové společnosti SITA CZ.

V případě, že dojde k nešťastné 

události a člověk se o stříkačku 

na veřejném prostranství poraní, 

doporučuje Státní zdravotnický 

ústav následující postup. Po pích-

nutí nechte ranku co nejdéle volně 

krvácet a nijak ji nemačkejte. Po 

zastavení krvácení místo vymyj-

te vodou a mýdlem a ošetřete des-

infekčním roztokem, nejlépe Jodi-

solem nebo 0,2% Persterilem. Ty-

to roztoky mají antiseptický a pro-

tivirový účinek. Po té co nejdříve 

vyhledejte svého praktického lé-

kaře či se obraťte na Zdravotnický 

ústav, Krajskou hygienickou sta-

nici popřípadě infekční oddělení v 

nemocnici. Pokud je možné bezpeč-

ným způsobem přepravit i inkrimi-

novanou stříkačku, vezměte ji k lé-

kaři s sebou. 

V případě zájmu o další informa-
ce, prosím, kontaktujte:

PhDr. Jiří Frýbert, vedoucí terén-
ního programu

telefon: 725 705 073, email: jirka@
ulice-plzen.com

Vyhláška omezí volný pohyb psů i v dalších lokalitách

Nesbírejte mláďata volně žijících živočichů!
Odchytová služba Městské poli-

cie Plzeň byla na počátku břez-

na kontaktována mladým párem, 

který u domu služeb na Lochotíně 

nalezl mláďata zajíčků a odnesl si 

je domů. Dnes je již naprosto nor-

mální, že ve městě či v zástavbě 

můžete najít malé zajíčky či srn-

čata. Matky zanechávají svá mlá-

ďata samotná, aby svým pachem 

nelákala predátory a zbytečně je 

tak nevystavovala nebezpečí. Pra-

videlně se k mláďatům vracejí, aby 

je nakrmily a postaraly se o ně, 

tudíž samotné mládě bez rodičů 

je normální a na nalezená mlá-

ďata volně žijících živočichů se 

v přírodě nesahá. Rádoby pokus 

o záchranu mláděte totiž větši-

nou končí jeho smrtí, v lepším 

případě trvalým chovem v zaje-

tí, neboť uměle odchovaná mlá-

ďata v přírodě nepřežijí. Proto 

hlídka Městské policie Plzeň po 

dohodě s pracovníkem Záchran-

né stanice v Plzni Karlem Mako-

něm mláďata vrátila zpět do místa, 

odkud byla odebrána a kde mají 

větší šanci na přežití. 

Proto bychom chtěli apelovat 

na veřejnost – najdete-li opuštěné 

mládě, nesbírejte je a kontaktuj-

te Záchrannou stanici živočichů 

Plzeň, případně Odchytovou služ-

bu Městské policie Plzeň.

      Str. Petr Kokoška, 
Odchytová služba 

Městské policie Plzeň
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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 

Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE 

Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE 
STUDIA VÝPRODEJ VZOROVÝCH 

STUDIA VÝPRODEJ VZOROVÝCH 
KUCHYNÍ ZA VELMI NÍZKÉ CENY

KUCHYNÍ ZA VELMI NÍZKÉ CENY

!!

Plze�ská krajská asociace Sport pro všechny    
Regionální centrum Plze�

   Úslavská 75, Plze� 326 00,  tel,fax:  377 240 562,734 488 440 
   e-mail: plzensky@caspv.cz www.caspv.cz

Akce se koná s finan�ní podporou MAGISTRÁTU M�STA PLZN�

Zveme všechny d�ti p�edškolního v�ku ke zm��ení sportovních 
výkon� v atletických disciplínách v sout�ži pod názvem 

M�j první závod pro d�ti ve v�ku 3 – 7 let 

Datum konání: �tvrtek 6. �ervna 2013

Místo:   h�išt� TJ Sokol Pet�ín, Koterovská t�.
    (tramvají �. 2 na kone�nou Sv�tovar ) 

Zahájení závodu: 16:30 hodin

Prezence:   16:00 – 16:30 hodin 

Rozsah sout�že:  - b�h na 20 m (30 m) z vysokého startu 
    - skok daleký z místa 
    - hod tenisovým mí�kem 

Vložená disciplína pro d�ti 6 – 7 let:  
- b�h za vodi�em v trvání 1 minuty 

Hodnocení:   Hodnotí se každá disciplína zvláš�.
    B�h se b�ží na �as.
    U dalších dvou disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se
    hodnotí. 

 V kategorii 6 - 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší
 dosažené výsledky v každé disciplín�.

Startovné:   10,- K� za každého závodníka 
Odm�ny:   Všichni závodníci obdrží ú�astnický diplom s výsledky
    dosažených výkon� a drobnou odm�nu.

 Jana Sovová      Jaroslava Ková�íková
  vedoucí PD      vedoucí závodu 

ABY NAŠI ZÁKAZNÍCI BYLI SPOKOJENI:
Jestliže nám předložíte cenově výhodnější nabídku od kon-
kurence na identické provedení kuchyně a srovnatelné kvality, 
poskytneme Vám stejnou cenu jako konkurence a jako bonus 
Vám dáme ještě z této ceny 5% slevu. S tím, že naše kuchyně 
jsou z 18 mm lamina - to znamená ještě vyšší kvalitu.

NOVÉ NÁZVY ZASTÁVEK NA OBVOD� PLZE� 2-SLOVANY

nyn�jší název nový název
�ástkova,Sušická �ástkova
�echurov,rozcestí �echurov
�SAO Hasi�ská stanice
Francouzská Pošta Francouzská
Habrmannova Bazén Slovany
II.poliklinika Poliklinika Slovany
Ke dráze K Dráze
Krej�íkova Radnice Slovany
Letkovská K Bukové
Malostranská Vodárna
Mikulášské nám. Mikulášské nám�stí
Nám.M.Horákové Slovany
Nám�stí M.Horákové Slovany
Sladkovského U Duhy
Sladkovského, Hospic Petrohrad
Sladkovského, U Duhy U Duhy
Slovan.alej Vozovna Slovany
Slovany,n.M.Horákové Slovany
SPŠD a S Radnice Slovany
Stadion Lokomot. Stadion Lokomotivy
Stavební Podnik Pekárna
Sv�tovar Bus U Sv�tovaru
Sv�tovar, Jasmínová Sv�tovar
Ul. u Školky U Školky

Zastávky neuvedené na tomto seznamu se nem�ní.
Nové názvy budou v platnosti od 1.9.2013



únor 2012216 duben 2013

iZ – informační Zpravodaj městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Redakční rada: Ing. Helena Mül-

lerová, Ing. Zdeněk Červený, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Jiří Kokoška, Mgr. Jana Mertová. Šéfredaktorka: Jana Burianová, e-mail: burianovaj@plzen.eu • Inzerce pro 

podnikatele: Jana Burianová, tel.: 37 803 6288, e–mail: burianovaj@plzen.eu • Adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, tel. 37 803 1112, fax: 

37 803 6262 • Technická redakce: Mgr. Jana Mertová, Ladislav Barák, Vydavatelství Vltava–Labe–Press, a. s. • Tiskne: Novotisk, s .r. o.,U Stavoservisu 1, Praha • 

Vychází: šestkrát ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 18 400 výtisků, distribuce do schránek občanů a fi rem na území MO Plzeň 2 – Slovany ZDARMA •

Upozornění čtenářům: Za pravdivost informací v inzerátech odpovídají pouze inzerenti • Registrační číslo: MK ČR E 12440

Žáci základních a středních škol 

mají možnost aktivně se zapojit do 

budování a vylepšování veřejných 

prostranství svého města, a to v 

rámci projektů Kreativní demokra-

tická škola – Pěstuj prostor  a Plzeň 

2015. Nejedná se o pouhé návrhy, ale 

o aktivní činnost směřující k reál-

né proměně dané lokality. Projekt 

zahrnuje vytipování vhodného mís-

ta, zpracování a prezentaci návrhu, 

oslovení veřejnosti a další náročné 

aktivity, ve kterých si naši deváťáci 

vedli velmi zdatně.

Papírenský park, prostor, který 

by jistě zasloužil zvelebení si za své 

zvolila třída IX. A. Naproti tomu IX. 

B  zpracovala návrh úpravy klášter-

ní zahrady na Jiráskově náměstí, 

tedy prostoru, který sice již je upra-

ven, ale není doposud připraven pro 

využití širší veřejnosti.  Nedílnou 

součástí práce byla návštěva par-

ku s provedením podrobné fotodo-

kumentace. Následovalo vytvoře-

ní webových stránek o projektu a 

tvorba vlastního návrhu díky zapo-

jení celé třídy. 

Pak naši žáci oslovili veřejnost pro-

střednictvím plakátů, v nichž před-

stavili smysl a cíl projektu, a podpi-

sovou akcí, která měla zmapovat po-

stoj plzeňské veřejnosti k návrhu. V 

případě klášterní zahrady přirozeně 

muselo být vše projednáno s otci do-

minikány. Žáci se těchto úkolu zhos-

tili s nadšením a s překvapivou mí-

rou samostatnosti. Završením prá-

ce tříd bylo pak vytvoření 3D mode-

lu vytipovaného prostranství s ide-

álním zobrazením finální podoby 

upraveného veřejného prostoru.

Protože však z každé školy postu-

puje jen jeden vítězný návrh, bylo 

třeba na závěr bojovat o volební hla-

sy spolužáků a učitelů, neboť to by-

li právě oni, kdož měli moc poslat 

jeden z návrhů dále. Souboj o hlasy 

formou prezentace ve třídách byl 

opět výzvou pro oba týmy. Možná 

právě audio prezentace IX. B, která 

sklidila zasloužený úspěch, byla roz-

hodujícím krokem pro vítězství tří-

dy v následném hlasování a jejím po-

stupu do plzeňského městského ko-

la projektu.   

 To se uskutečnilo 19. 3. 2013 v 

Domě hudby v Husově ulici v Plz-

ni, a to za předsednictví plzeňské-

ho primátora Mgr. Martina Baxy.  

Po náročném celodenním progra-

mu udělila odborná porota nejvyšší 

ocenění projektu Klášterní zahra-

da, který představili žáci 9. roční-

ku Masarykovy základní školy na 

Jiráskově náměstí. Porota ocenila 

výběr lokality, celkové pojetí pro-

měny veřejného prostoru a v nepo-

slední řadě i nápaditost a kvalitu 

prezentace.

 Projekt nyní vstupuje do fáze rea-

lizační a my všichni doufáme, že z 

úsilí našich žáků budou mít užitek 

všichni občané Slovan, pro které se 

otevře nový prostor pro chvíle odde-

chu a načerpání nových sil, který byl 

doposud skrytý za klášterní zdí.

Mgr. Martin Šimek, 
zástupce ředitelky školy  

Devítky z Masarykovy základní školy „pěstují prostor“

Sdružení AMARE ČHAVE napl-

ňuje ve školním roce volno časové 

aktivity osmdesáti dětem ze sociál-

ně vyloučených lokalit. Formou zá-

jmových kroužků a také doučová-

ním klade důraz na školní docház-

ku a dobrý prospěch účastníků vý-

še zmíněných aktivit. Napomáhá 

žákům, kteří mají zájem dále stu-

dovat, s výběrem střední školy či 

učebního oboru a také je motivuje 

ke studiu.

V rámci volnočasových aktivit pů-

sobí stejně a pokud má dítě talent 

a má zájem své dovednosti rozví-

jet, asociace vyhledává nejvhodněj-

ší formu učení či tréninku. Amare 

Čhave vystupují v tanci a beatboxu 

od vzniku sdružení (4 roky). Jsou 

úspěšní na různých školních sou-

těžích,na městských akcích jako je 

např. Bambiriáda, Bolevák, pódio-

vá vystoupení u sv. Jiřího nebo ČS 

má talent.

V současné době přijal do svého 

DAP týmu (danceacademy) dva ta-

nečníky asociace celosvětově uzná-

vaný choreograf  a tanečník Yemi. 

Studium probíhá v Praze dvakrát v 

týdnu, přičemž první semestr skon-

čil 29. 3. 2013. DAP TEAMs jsou re-

prezentační soutěžní týmy Dance 

Academy Prague.  DAP tým je také 

skvělým mezistupněm pro talento-

vané tanečníky, kteří na sobě chtějí 

pracovat a v budoucnu aspirovat na 

profesionální taneční posty. To, že 

se dostali naši dva chlapci do týmu, 

motivuje ostatní děti a mládež, kteří 

využívají našich služeb k tomu, aby 

na sobě pracovali, a tak dosáhli své-

ho cíle. Míra (15 ) a Mario (14 ) jsou 

chlapci, kteří se věnují steetovému 

tanci již od malička. Pocházejí ze so-

ciálně slabých a neúplných rodin a 

žijí v nuzných podmínkách.

Míra (15) je na základní škole a ži-

je s matkou, sestrami a jejich dětmi 

v jedné místnosti.

Matka je momentálně nezaměst-

naná z důvodu nemoci. S tím se po-

jí problém nedostatku fi nancí  pro  

Mirka a  jeho další studium. Míra 

je silná osobnost s velkým srdíčkem 

na pravém místě, snaží se mamin-

ce pomáhat a ulevovat od každo-

denních starostí. Naproti tomu tím 

trpí, jelikož se chce stát profesio-

nálním tanečníkem, ale jeho rodina 

na podporu takového studia nemá. 

Míra čeká na svou šanci, kterou ny-

ní dostal na základě náboru do DAP 

týmu. Schopnosti a vlohy má, ale 

brání mu v tom nedostatek fi nancí 

na dojíždění.

Mario (14 ) je kromě tance také 

nadaný fotbalista, byl v týmu  Vik-

torie Plzeň, ale z důvodu fi nancí ho 

musel opustit. Věnuje se dál spor-

tu a tanci, ve kterém se chce pro-

sadit. Bydlí s matkou a svými čtyř-

mi sestrami v bytě dva jedna a má 

s nimi společný pokoj. Vzhledem k 

věkovému rozdílu mezi ním a jeho 

sestrami nemá prakticky žádné sou-

kromí.  V bytě s nimi žije i nemoc-

ná babička, která je na invalidním 

vozíčku od doby, kdy ji na přecho-

du srazil kamion. Mario je hodný, 

dobře vychovaný chlapec, s dobrým 

prospěchem a svou šanci si vážně 

zaslouží. Sní o profesionálním tan-

cování a pokud uspěje, chtěl by tím 

pomoct své rodině. 

Studium v DAP si nemůže ani 

jeden z vybraných chlapců z fi nanč-

ních důvodů dovolit. 

Školné pro jednoho účastníka 

činí 3 000,- Kč. Jízdné z Plzně do 

Prahy (nemohou dojíždět autobu-

sem z důvodu nedostatečného spo-

jení pro včasný příjezd na trénink), 

proto budou dojíždět autem s koor-

dinátorkou volno časových aktivit. 

To vychází dvakrát v týdnu, tzn. 8 

x za měsíc, celkem na 5 600,-Kč. Na 

tři měsíce ( jeden semestr)  jízdné 

16 800,- Kč. Celkem na jeden semes-

tr potřebují chlapci dohromady část-

ku 22 800,- Kč. 

Studium v DAP týmu chce umožnit 

chlapcům také projektový manažer 

Mgr. Jan Moravec Dance Academy 

Prague tím, že sám požádal o grant, 

aby mohl případně slevit školné obě-

ma chlapcům. Tento grant je ve fázi 

jednání, ale je nutné, aby vzhledem 

k již započaté výuce ji začali  co nej-

dříve  chodit na studium.

Mají talent a chuť, chybějí však peníze

Klášterní zahrada  otevře nový prostor pro chvíle oddechu a načerpání nových sil
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