
L AL A  V I Č K A   T O U R   2 0 1 4 
Vážení spoluobčané,

 během uplynulých 
let jsem měl tu čest se-
tkat se, při více či méně 
úspěšném řešení Vašich 
problémů, s mnohými z 
Vás. Drtivá většina těch-
to setkání se odehráva-
la v prostorách naší slo-
vanské radnice. Nejčas-
těji jsme se „potkávali“ 
u mne v kanceláři.

  Protože i já musím 
někdy soukromě „na 
úřad“, vím, že sebehez-
čí úřední prostředí je 
i přes veškerou snahu 
úředníků vždy tak tro-
chu strohé, neosobní a 
svazující …

  Proto si vám dovolu-
ji v následujících měsících nabídnout možnost poněkud neobvyk-
lé vzájemné komunikace v jiném, uvolněném a věřím, že pro obě 
strany příjemnějším, prostředí. NA LAVIČCE. 

  Ano, na lavičce. Lavička bude takzvaně putovní a putovat bude 
po více vybraných lokalitách našeho obvodu. „Lavičkovým“ dnem 
bude středa a k dispozici vám budu vždy od 17 do 18 hodin. O kon-
krétních termínech a místech, kde se sejdeme, vás budu informo-
vat prostřednictvím našeho Zpravodaje, na webových stránkách 
ÚMO a přímo i  na zmíněné lavičce, která bude  na místě setkání 
vždy už týden předem. 

 Věřím, že tato akce bude přínosem pro naši lepší oboustrannou 
komunikaci. Ať již v kanceláři nebo na lavičce – vždy záleží přede-
vším na naší ochotě vzájemně si naslouchat.

         
Na „posezenou“ se těší váš starosta!

PS: moje pozvání „na lavičku“ určitě neznamená, že jsem se roz-
hodl „úřadovat“ jinde a že mne nemůžete navštívit na radnici.      
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Dobrovolní hasiči z Božkova a 
Litic budou jezdit v moderněj-
ších vozech, které jim pořídilo 
město Plzeň v rámci obnovy au-
tomobilové techniky. Vyslouži-
lá vozidla typu AVIA byla na-
hrazena automobily značky Re-
nault Midlum.

Ke slavnostnímu předání vozů do-
šlo dne 15. března , přičemž přímo 
v Božkově převzal klíčky od nové-
ho automobilu z rukou plzeňské-
ho primátora Martina Baxy velitel 
sboru dobrovolných hasičů Božkov 
Miroslav Silvar. Slavnostní událost 
navíc zpestřili nejmenší božkovští 
hasiči, kteří předvedli ukázku po-
žárního útoku.

Automobil Renault Midlum vyšel 
město celkem na 2.320.000,- korun. 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany po-
řídil dobrovolným hasičům vybave-
ní za 300 tisíc korun. Nová technika 
má hasičům pomoci při práci a ze-
fektivnit činnost celé jednotky.

Božkovští hasiči 
dostali nový automobil 
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Model letadla z květin nechal MO Plzeň 
2 – Slovany vyrobit k příležitosti posled-
ního rozloučení s generálem Štanderou.

Ve věku 95 let naposledy vydech-
nul brigádní generál Miroslav Štan-
dera, který byl jednou z nejvýznam-
nějších osobností Slovan. M. Štan-
dera byl válečným pilotem a za své 
odvážné činy získal spoustu oceně-
ní u nás i v zahraničí. 

M. Štandera se do Plzně dostal po 
válce a od roku 1994 žil u své dce-

ry na Slovanech. Na podzim roku 
2013 pořádal MO Plzeň 2 – Slovany 
generálu Štanderovi narozenino-
vou oslavu, na kterou již Štandera 
nemohl kvůli svému zdravotnímu 
stavu dorazit.

Poslední rozloučení s generálem 
Štanderou proběhlo v katedrále sv. 
Bartoloměje, kam mu přišli vzdát 

hold představitelé města Plzně, ar-
máda, policie i veřejnost. Součástí 
ceremoniálu byl i přelet stíhaček 
nad městem.

Na generála Miroslava Štanderu 
s úctou vzpomíná také vedení slo-
vanského obvodu. V myslích všech 
zůstane navždy optimistickým člo-
věkem s ryzím srdcem.

Plzeň se loučila s generálem Štanderou 
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
ZMO přijalo celkem 

14 usnesení, z nichž 
vybírám:

- schválilo hospoda-
ření MO Plzeň 2 – Slo-
vany za rok 2013; 

- schválilo 
  -  stav úče-

lových fondů po fi-
nančním vypořádání 
roku 2013: So-
ciální fond 873.593,77 Kč, Fond rezerv a rozvoje 
20.816.222,53 Kč

  - rozpočet účelových fondů na rok 2014: 
Sociální fond 2.421.000,- Kč, Fond rezerv a rozvo-

je 20.816.000,- Kč
- schválilo doplnění plánu investiční činnosti 

MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014 o další akce:
   - stavby či práce nově zahajované v roce 

2014:
  - OZ Bručná II – obytná ulice Na Vý-

sluní – 2. etapa 0,150 mil. Kč (úsek Šafránová – 
Ovesná), projektová příprava

  - sanace sklepního zdiva v 5. MŠ, Ze-
lenohorská 25 -  0,020 mil. Kč (projektová doku-
mentace)

   - další stavby připravené k realizaci v roce 
2014 (fi nančně nezajištěné):  

  - Pěší propojení U Ježíška (podíl MO 2 
na nákladech 1,000 mil. Kč realizace), přípravu 
stavby zajišťuje SVSmP

  - nový vstup do areálu na Božkovském 

ostrově 0,200 mil. Kč (realizace)
   
- schválilo uzavření smlouvy o dílo na realiza-

ci stavby „Mateřská škola se sportovním zaměře-
ním“ – odloučené pracoviště 80. MŠ, Mikulášské 
nám. 8 v Plzni, zhotovitel společnost Metrostav 
a. s.;

- souhlasilo s podáním žádosti o podporu na 
projekt „Zateplení 23. MŠ, Topolová 3 v Plzni“ z 
Operačního programu životního prostředí;

- vzalo na vědomí informativní zprávy:
    - Činnost Finančního výboru ZMO Pl-

zeň 2 – Slovany za období 01-03/2014;
     - Činnost Kontrolního výboru ZMO Pl-

zeň 2 – Slovany za období 01-03/2014; 

Zapojte se i vy do Evropského dne 
sousedů, který se uskuteční  31. květ-
na po celé Plzni.  Pojďte se seznámit 
se svými sousedy, uspořádat společné 
grilování či piknik! Plzeň 2015 pomů-
že vašemu společnému vaření balíč-
kem surovin a budete-li chtít, zajistí 
také krátké hudební vystoupení.

Den sousedů nabídne i další zají-
mavé aktivity. Dopoledne bude pat-

řit procházkám s pamětníky po měst-
ských částech, v nichž se lidé dozvědí 
spoustu zajímavostí. Odpoledne bude 
na vybraných místech probíhat kul-
turní program, na nějž naváže sou-
sedské vaření.

Hrajete v kapele, máte divadelní 
soubor, umíte háčkovat nebo vyklá-
dat karty? Chcete předvést svoje do-
vednosti ostatním? Pošlete nám krát-

ký popis své nabídky a my ji předá-
me nejbližšímu organizátorovi pro-
gramu ve vaší čtvrti.

Jak na to:
- přihlaste se do 30. 4. 2014 na sou-

sede@plzen2015.cz
- v e-mailu uveďte jméno, telefon, 

e-mail a adresu, na které plánujete 
sousedskou večeři uspořádat; pří-
padně popis nabízené aktivity

- na uvedený e-mail následně obdr-
žíte další informace

Více o programu na www.pl-
zen2015.cz/mesicmelinymercouri. 
Další informace můžete získat i osob-
ně, a to ve středu 23. dubna v 18 ho-
din na setkání s organizátory akce v 
Kulturním domě Peklo.

Slavnosti svobody
Plzeň 

2.–6. května 2014

U příležitosti 69. výročí konce druhé světové války proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. tradiční 

Slavnosti svobody. Hlavní program je přichystán na první květnový víkend. Následující všední dny 

budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání 

s veterány, kteří vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Právě tato setkání každo-

ročně motivují veterány k cestě do Plzně a těší se velkému zájmu veřejnosti. 

Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. Těšit se můžeme na military kemp za OC Plaza, který 

nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou 

divizi, 17. výsadkovou divizi, Československou samostatnou obrněnou brigádu či tábor wehrma-

chtu. Děti zabaví air-softová střelnice či projížďky džípem zdarma. Netrpělivě vyhlížená a očekáva-

ná kolona historických vozidel dorazí do centra 4. května v dopoledních hodinách ze Sukovy ulice. 

Kolona Convoy of Liberty, kterou každoročně vyhlíží tisíce lidí, bude letos komentována veřejným 

rozhlasem. Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicátníků, Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a nalezne 

své stanoviště na náměstí Republiky.

Slavnosti svobody se nemohou obejít bez stylové hudby, proto se můžeme těšit na lahůdky, které 

budou servírovat Pilsner Jazz Band, skotští dudáci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap Tap a další. 

Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí v úterý 6. května pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16:30 hodin.

Kompletní program naleznete zde: www.slavnostisvobody.cz

Evropský den sousedů i pro vás

O vzájemné plodné spolupráci mezi vedením Městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany a plzeňským biskupstvím  svědčí i poslední schůzka, která se kona-
la 2. dubna přímo na radnici. Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (upro-
střed) na ní hovořil spolu s otcem Vojtěchem (vlevo) a  biskupem Františ-
kem  Radkovským.  
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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 NÁM

Jednání RMO dne 
05. 02. 2014

RMO přijala celkem 
14 usnesení, z nichž 
vybírám:

- schválila zadání ve-
řejné zakázky ve věci 
výběru dodavatele na 
provedení 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“ včetně zadávací 

dokumentace pro služ-
bu, komise pro otevírá-
ní obálek a komise pro 
posuzování a hodnocení 
nabídek;

- schválila výroční 
zprávu o činnosti Měst-
ského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany za rok 2013 v 
oblasti poskytování in-
formací dle zákona č. 
106/1999 Sb.;

Jednání RMO dne 
12. 03. 2014
RMO přijala celkem 

16 usnesení, z nichž vybírám:

- schválila podmín-
ky zadávacího říze-
ní na pronájem budo-
vy bez č. p. a č. e. – ob-
jekt občanské vybave-
nosti umístěný na po-
zemku parc. č. 14286 v 
k. ú. Plzeň, která je ve 
vlastnictví města Plz-
ně (bývalé veřejné WC 
na náměstí Milady Ho-
rákové);

- souhlasila  uza-
vření smlouvy o dí-
lo na dodavatele stav-
by „Mateřská škola 
se sportovním zaměře-
ním“ s uchazečem, který předložil 
ve výběrovém řízení nejvýhodnější 
cenovou nabídku, tj. se společnos-

tí Metrostav a. s., Ko-
želužská 2450/4, 180 00 
Praha 8, IČO: 00014915, 
s cenou 16.974.149,00 Kč 
bez DPH (20.538.720,00 
Kč vč. DPH); 

- schválila použití 
investičního fondu 23. 
MŠ, příspěvkové or-
ganizace, se sídlem v 
Plzni, Topolová 3, 326 
00 Plzeň, IČ: 70940738, 
ve výši 160.000,- Kč na 
nákup 2 kusů pianin 
Ritmüller 117M;

- schválila poskytnutí 
daru ve výši 20.000,- Kč organizaci 
Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, 
na sbírku „Pomoc Ukrajině“;

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

Cyklista je ve smyslu http://
www.municipal.cz/predpi-
sy/361_00.htm zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích 
řidičem, proto pro něj platí stejné 
zásady a pravidla jako pro ostat-
ní řidiče.

 V Plzni se setkáváme s několika 
zásadními problémy. Jízda cyklis-
tů po chodníku, nedostatečná po-
vinná výbava jízdního kola a jíz-
da bez předepsaného osvětlení. 
Cyklisté se snaží vyhnout agre-
sivním řidičům na silnicích, ale 
sami se stávají agresivními řidi-
či na chodníku. 

Vztahy mezi řidiči, cyklisty a 
chodci se dají označit za velmi 
křehké. Každý z těchto účastníků 
silničního provozu má svou prav-
du a na tom se nic nezmění. Co se 
ale změnit může, je vzájemná to-
lerance. Vždyť skoro každý z nás 
je aspoň jednou za den řidičem i 
chodcem a někteří cyklistou. 

Kontroly zaměřené na porušová-
ní dopravních předpisů realizuje 
městská policie zejména v rám-
ci běžného výkonu služby. V ná-
vaznosti na právě začínající cyk-
listickou sezónu se strážníci na 
problematiku cyklistů proto ví-

ce zaměří. 
Na paměti by měla cyklistům zů-

stat ta skutečnost, že hříšník cyk-
lista může za spáchaný dopravní 
přestupek sáhnout i hlouběji do 
své kapsy a přijít tak v blokovém 
řízení až o dva tisíce korun. 

 Pro cyklisty platí  rovněž   stej-
ná zásada jako pro ostatní řidiče, 
že nesmí jet na kole bezprostřed-
ně po požití alkoholického nápo-
je nebo užití návykové látky nebo 
v takové době po jeho požití nebo 
jejím užití, kdy by mohl být ještě 
pod jeho či jejím vlivem.

Jen pro připomenutí - povinné 
vybavení bicyklu: 

- Dvě na sobě nezávislé účinné 
brzdy.

- Oranžové odrazky ve výpletech 
kol a na každé šlapce z její přední 
i zadní strany.

- Zadní červená odrazka a přední 
bílá odrazka (nebo reflexní plochy 
na oblečení).

- Za snížené viditelnosti je nut-
né mít i přední bílý a zadní červe-
ný světlomet 

Jana Pužmanová,  
tisková mluvčí MP Plzeň

Cyklisté by měli vědět, že…
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. 

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778
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Již šestnáctý ročník jedinečné celo-
republikové Bambiriády se uskuteč-
ní opět na Slovanech v krásném pro-
středí Chvojkových lomů ve dnech 
23. až 24. května 2014. Akce, kterou 
v Plzni pořádá Plzeňská krajská ra-
da dětí a mládeže, se letos ponese v 
duchu motta „Znáte nás? Jsme tu už 
(zase) 25 let“.

Hlavním cílem Bambiriády je pre-
zentace činností rozmanitých dět-
ských organizací a spolků. Ty bu-
dou tvůrčím způsobem rozvádět ob-
sah motta letošní akce, připomenu-
tím podmínek, které sahají do daleké 
minulosti a zahrnují období, kdy se 
zmíněné organizace - pro svoji touhu 
po volnosti, kvůli podpoře aktivního 
přístupu a výchově k osobní odpo-

vědnosti členů – stávaly často trnem 
v oku autoritářským režimům. 

Na Bambiriádě mohou děti i rodiče 
najít mnoho inspirací jak trávit vol-
ný čas. Dopolední páteční program 
je určen převážně mateřským a zá-
kladním školám se slavnostním za-
hájením na pódiu, kde budou po ce-
lou dobu probíhat hudební a taneč-

ní vystoupení.
Bambiriáda má for-

mu přehlídky pod ši-
rým nebem. Ve stánko-
vých prezentacích orga-
nizací bude připraven 
aktivní program pro dě-
ti a mládež s nabídkou 
vlastních aktivit. Nebu-
de chybět ani doprovod-
ný program, ve kterém 

představí svoji práci a 
techniku hasiči, městská policie a 
armáda. Návštěvníci si rovněž mo-
hou po celou dobu akce vyzkoušet za-
jímavé adrenalinové sporty.

Součástí Bambiriády je tradiční 
bambi hra s hrací kartou, která pro-
vede návštěvníky celým areálem. 
Vstup je každoročně zdarma. Další 
informace najdete na 

www.bambiriada.cz 

BAMBIRIÁDA 2014 se vrací 
do Chvojkových lomů

Jestli se o někom dá říci, že je všu-
de, kde se něco děje, tak to je pan Ji-
ří Egermaier ze Slovan, který před 
několika dny oslavil ve vší svěžesti 
krásné 90. narozeniny. 

Znají ho především ti starší,   ne-
chybí totiž  u žádné akce pro seni-
ory, která se odehrává v Plzni nebo 
přímo na Slovanech. Není také di-
vu, vždyť již téměř čtvrt století pra-
cuje v  Obvodní organiza-
ci Svazu důchodců na Slo-
vanech nejdříve jako za-
kládající člen a nyní jako 
předseda. Vybudoval ak-
tivní a silnou organizaci, 
na kterou může být prá-
vem hrdý. 

Mnozí spoluobčané zna-
jí pana Egermaiera ta-
ké jako výborného muzi-
kanta - trumpetistu, dříve 
totiž hrával s kapelou Pl-
zeňská osma. Dnes se vě-
nuje zejména práci na za-
hrádce, kde je stále co dě-
lat. Jak sám říká, už nemá kam spě-
chat, tak bere život a vše, co přináší, 
tak jak přichází. S manželkou Zdeň-
kou jsou spolu 65 let, mají 3 vnuky 
a dvě pravnoučata. 

„Víte, mě se na tom našem světě 
pořád ještě líbí, vždyť život je jako 
šňůrka, na kterou navlékáte korál-
ky. A ty jsou takové, jaké události 
vás provázejí a jak je žijete,“ prozra-
dil pan Egermaier a dodal, že nejvíc 
ho manželka potěší, když mu uvaří 
brambory s tvarohem. 

K jeho 90. narozeninám mu bla-
hopřáli také starosta obvodu Slo-

vany Lumír Aschenbrenner a oba 
místostarostové Jan Fluxa a Irena 
Rottová. Ocenili zejména skvělou 
spolupráci svazu důchodců s vede-
ním obvodu.

Na  světě se mi pořád ještě líbí
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P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET 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 6 650 8 243 -1 593 Místní a zastupitelské orgány 5 391 4 787 604

Správní poplatky 1 350 1 661 -311 Místní správa 39524 37508 2 016

Poplatek ze ps� 1 100 1 118 -18 Výdaje z finan�ních operací 120 60 60

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 400 1 473 -73 Ostatní finan�ní výdaje-rezerva 705 0 705

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 381 -381 Zvláštní veterinární pé�e 250 90 160

Poplatek  z provozování VHP 1 800 2 610 -810 Komunikace 15 000 14 514 486

Poplatek za zne�iš�ování ovzduší 0 0 0 Propagace 50 43 7

Odvod výt�žku z VHP 0 0 0 Vodní hospodá�ství 1 309 1 235 74

Neda�ové 13 676 14 588 -912 P�ísp�vky na provoz MŠ, jeslí 12 673 12 673 0

P�íjmy z pronájmu pozemk� SVS 6 000 5 824 176 Údržba a opravy MŠ v�etn� zahrad 3 117 2 912 205

P�íjmy-separace odpad� EKO-KOM 4 000 4 745 -745 Dary a dotace dle usn. ZMO a RMO 1 435 1 433 2

Úroky, nahodilé p�íjmy 50 41 9 Volný �as d�tí a mládeže 560 396 164

P�íjmy z poskytovaných služeb 822 845 -23 Nakládání s majetkem obce 4 356 4 068 288

Sank�ní platby 190 288 -98 Odpady 8 710 7 897 813

P�íjmy z poskytovaných služeb - SDH 187 189 -2 Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele� 12 530 10 688 1 842

P�íjmy z hospoda�ení s majetkem 1 970 2 087 -117 Komunální služby - WC, územní rozvoj 5 615 5 036 579

Ostatní neda�ové p�íjmy 457 569 -112 Poh�ebné 90 37 53

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 7 497 7 497 0 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� 1 481 1 370 111

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 158 834 151 054 7 780 Tisk Informa�ního zpravodaje MO 2 380 379 1

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 147 086 142 207 4 879 Kulturní a zájmová �innost pro ob�any 800 665 135

Použití vlastních fond� (+) 13 369 10 468 2 901 Volby, Referendum, Povodn� 2 433 2 620 -187

  - fond rezerv a rozvoje 10 893 8 262 2 631 �erpání sociálního fondu 2476 2206 270

  - fond sociální 2 476 2 206 270 Prevence kriminality 40 38 2

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -1 621 -1 621 0 Koterovská náves 79 63 16

 - p�evody na MMP -103 -103 0 SOU�ET 119 124 110 718 8 406

 - fond sociální -1 518 -1 518 0 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 67 533 59 108 8 425

SOU�ET 186 657 181 382 7 668 Investice staveb. a majetkové 66 263 57 838 8 425

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2013 27 823 Investice ostatní 1 270 1 270 0

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2013 186 657 CELKEM výdaje 186 657 169 826 16 831

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2013 158 834 aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 11 556

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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S jarem se vše probouzí a také v 
kostele U Ježíška začíná být po zim-
ním spánku opět živo. Jarní sezónu 
otevře 9. dubna v 19.00 svým reci-
tálem oblíbená plzeňská zpěvačka 
Vlaďka Bauerová.

Ježíšek se přihlásí také o Veliko-
nocích, kdy 20. dubna v 16. 30 vy-
stoupí komorní pěvecký soubor 
Ko.Mar. Zazní výběr z Pergolesiho 
Stabat mater, Lukášova Missa bre-
vis a další. Na Velikonoční pon-
dělí bude kostel otevřen hlavně pro 
ty nejmenší. V jeho nejbližším oko-
lí si budou moci od 14.00 zasoutě-
žit (hod vajíčkem na cíl, velikonoč-
ní puzzle …), všichni si budou moci 
prohlédnout kostel, po celou dobu 
bude připraveno drobné občerstve-
ní a v  16.00 zakončíme odpoledne 
koncertem, který je zatím překva-
pením. Proto sledujte naše webové 
a facebookové stránky.

V květnu se uskuteční hned dva 
benefi ční koncerty pro o.s. Krystal. 
Konkrétně 13. května v 18.00 vy-
stoupí komorní trio NoiTre (T. Ště-
pánková – zpěv, A. Kozáková – kyta-
ra, P. Žižka – fl étna) a 20. května v 
18.00 soubor Acoustix (P. Vrobel – 
zpěv, mandolína, mandola, J. Kříž – 
zpěv, kytara, K. Malý - baskytara).

V rámci festivalu Letnice uměl-

ců – festivalu duchovní kultury, se 
mohou návštěvníci těšit na před-
nášku o kostele Ing. arch. Jana 
Soukupa 14. května v 16.00 a kon-
cert Mariánské milování 15. květ-
na v 18.00 (Mariánské písně v prů-
běhu staletí. Účinkují: Přemysl Rut 
– klavír, Věra Křížková – zpěv, re-
citace, Markéta Potužáková – zpěv, 
recitace).

Podruhé se kostel U Ježíška zú-
častní Noci kostelů. Pro poutníky 
bude připravena poutnická schrán-
ka a bohatý program:

Program Noci kostelů U Ježíška 
/pátek 23. května 2014/:

17.00 – 20.00 Výtvarné dílny 
pro děti

17.00-24.00 Ježíškova čajovna 
– po celou dobu si budou moci ná-
vštěvníci dát U Ježíška něco dobré-
ho na zub i k pití. Tentokrát s vyhlá-
šenou kavárnou Il mio café.

17.00-17.05 Zahájení Noci koste-
lů U Ježíška.

17.05-17.30 Ježíšek akordeono-
vý – Kostel rozezní akordeonový or-
chestr UNIVERSE ze ZUŠ Sokolov-
ská a potěší známými i méně zná-
mými melodiemi

17.45-18-45 Do podzemí U Ježíš-

ka – Co skrývá krypta pod kostelem? 
Přijďte se podívat!

19.00-19.20 Ježíšek komentova-
ný – S Ing. arch. Janem Soukupem 
vše o kostele.

20.00-20.30 Ježíškova mandolí-
na – Vynikající plzeňský mandoli-
nista Petr Vrobel rozezní svůj ná-
stroj za kytarového doprovodu Ale-
ny Kozákové.

20.45-21.30 Do podzemí U Ježíš-
ka - Co skrývá krypta pod kostelem? 
Přijďte se podívat

22.00-22.30 Ježíšek rozezpívaný 
a v pohybu – Není pochyb, že Touch 
of  Gospel Ježíška i návštěvníky po 
roce opět rozparádí.

23.00-24.00 Meditační hodinka 

U Ježíška – Tichý kostel osvětlený 
světlem svíček. Jedinečný prostor 
pro meditaci a ztišení.

V červnu připravujeme koncert 
Lubomíra Brabce s nadějnými mla-
dými plzeňskými kytaristy Kryšto-
fem Kohoutem a Tomášem Kozá-
kem, kteří jsou držiteli ocenění Pl-
zeňský Orfeus junior. Bližší infor-
mace o něm i dalších aktivitách při-
nese další vydání IZ.

Kontakty pro komunikaci s koste-
lem (programy, objednávání vstupe-
nek či prohlídek kostela, svatby ...): 
Alena Kozáková, 602 549 220, 
alena@kozaci.

Pestré jaro U Ježíška

Velikonoce U Ježíška – hod vajíčkem na cíl v roce 2013. Přijďte si udělat hezké od-
poledne i v letošním roce.
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Víkend otevřených zahrad opět v klášterní 
zahradě dominikánského kláštera

I v letošním roce se druhý červno-
vý víkend tj. 14. a 15. června usku-
teční v klášterní zahradě na Jirás-
kovo náměstí „Víkend otevřených 
zahrad“ s podtitulem BYLINKY 
V KLÁŠTEŘE.

Po úspěšném loňském prvním roč-
níku, který navštívilo více než 1.500 
návštěvníků, se opět otevřou brá-
ny klášterní zahrady v sobotu 14. 
června a v 9.00 proběhne slavnost-
ní zahájení celé akce, kterou pro pl-
zeňskou veřejnost připravuje nově 
vzniklé občanské družení PARADI-
SUS v úzké spolupráci s klášterem 
dominikánů, Masarykovou základ-
ní školou a nadačním fondem Zele-
ný poklad.

Dříve než vás seznámíme s progra-
mem celého víkendu, dovolte něko-
lik informací o občanském sdružení 
Paradisus. Vzniklo na podzim loň-
ského roku a zakládajícími členy se 
stali převor dominikánského kláš-
tera otec Augustin Prokop o. p. spo-
lu s pedagogy Masarykovy základní 
školy a organizátory prvního roční-
ku Mgr. Alenou Košťákovou a Paed-
Dr. Antonínem Herrmannem. Jed-
ním z cílů a důvodem založení toho-
to sdružení je každoroční pořádání 
Víkendu otevřených zahrad a rozvoj 
této nádherné zahrady. Tento cíl za-
čalo sdružení naplňovat v části za-
hrady, kterou má smluvně v užívá-
ní Masarykova základní škola. Pa-
ní učitelka Košťáková, která s dětmi 
chodí do zahrady na výuku pěstitel-
ských činností, jež do té doby pro-
bíhaly jen s obtížemi, vypracovala 
plán vybudování „Permakulturní 
zahrady“. Po odborné konzultaci s 
RNDr. Zdeňkou Chocholouškovou, 
Ph.D. z pedagogické fakulty v Plzni, 
jsme požádali nadační fond Zelený 
poklad, o fi nanční příspěvek, který 
jsme ve výši 96.000 koncem loňské-
ho roku obdrželi. K uvedené fi nanč-
ní částce nám nadační fond přidal 
ještě 8.566,-Kč, které byly vybrány 
jako příspěvky na rozvoj zahrady od 
návštěvníků loňského Víkendu ote-
vřených zahrad.

V první etapě výstavby výukové za-
hrady bude za uvedené fi nanční pro-
středky vybudována a osázena by-
linková spirála, čtyři vyvýšené dře-
věné záhony, hmyzí hotel, zážitková 
stezka a bude zabezpečena doprava 
vody k této části zahrady. V součas-
né době je příprava budování v pl-
ném proudu, žáci Masarykovy zá-
kladní školy začínají vyrábět hmy-
zí hotel a děvčata s paní učitelkou 
připravují plány výsevu na budova-
né záhony. Vlastní realizaci uvede-
ných zahradních staveb plánujeme 
na konec dubna a doufáme, že s vý-
sledky své práce seznámíme v červ-
nu návštěvníky Víkendu otevřených 

zahrad. Vzhledem k tomu, že občan-
ské sdružení ani škola nemají dosta-
tek fi nančních prostředků, budeme 
I. etapu budovat vlastními silami, 
tj. za pomoci dobrovolníků – rodičů 
a žáků školy.

Dovolujeme si tímto oslovit občany 
Slovan, všechny milovníky zahrad, 
kteří se chtějí podílet na této činnos-
ti pro děti i plzeňskou veřejnost, aby 
vstoupili do občanského sdružení a 
podíleli se na jeho práci. Budeme 
rádi za jakoukoliv pomoc včetně fi -
nanční, materiálové nebo jen za radu 
či přiloženou ruku k dílu při budová-
ní výukové části. Starší pamětníky, 
zejména žáky uvedené Masarykovy 
základní školy, prosíme o pomoc s 
fotodokumentací o historii zahrady. 
Bohužel se nedochovaly snímky za-
hrady z let minulých, a proto žádáme 
o pomoc a poskytnutí fotografi í či ji-
ných reálií, ze kterých by bylo možné 
vyčíst, jak zahrada vypadala v době 
svého vzniku či později. Pokud tako-
vé dokumenty máte, prosíme, nevá-
hejte nás kontaktovat, budeme Vám 
velice vděčni za pomoc.

Na budování výukové části a pří-
pravě Víkendu otevřených zahrad 
začnou pracovat i žáci školy, kteří 
ve všech třídách v rámci projektu 
„Jaro v zahradě“ budou v jednotli-
vých předmětech aplikovat znalosti 
a dovednosti či získávat nové infor-
mace. Poté vybraní žáci v rámci vý-
ukového vzdělávacího výletu navští-
ví v květnu zahradu základní školy 
ve Zbirohu, bylinnou zahradu Bota-
nicus a zahradu Břevnovského kláš-
tera. Tento výlet bude sloužit k pro-
hloubení znalostí a vědomostí dětí o 
problematice budování a udržování 
zahrad, kde se pěstují byliny a léči-
vé rostliny.

Škola opět vyhlásí pro své žáky do-
provodnou výtvarnou soutěž a vítě-
zové vybraní odbornou porotou bu-
dou odměněni na slavnostním zahá-
jení Víkendu otevřených zahrad.

Všechny tyto aktivity vyvrcholí 
přípravou a vlastní realizací Víken-
du otevřených zahrad, na který si 
Vás dovolujeme co nejsrdečněji po-
zvat. Záštitu nad celou akcí přijal, 
stejně jako v loňském roce, náš pan 
starosta ing. Lumír Aschenbrenner, 
kterému tímto děkujeme.

Přijďte tedy posedět do klášterní 

zahrady, ochutnat bylinkový čaj či si 
poslechnout komentovanou prohlíd-
ku zahrady s následnou přednáškou 
o pěstování bylin a léčivých rostlin. 
Můžete si mimo jiné prohlédnout na-
ši výstavu bylinek a léčivých rostlin, 
zakoupit si výrobky denního stacio-
náře Exodus či produkty z Kotviční-
kové farmy. Dále pro Vás připravu-
jeme poslechový hudební koncert a 
výstavu výtvarných prací žáků Sou-
kromé střední uměleckoprůmyslové 
školy Zámeček, s.r.o. Inspiraci může-
te načerpat při ukázce aranžování 
květin. Pro nejmladší návštěvníky 
budou opět připraveny výtvarné díl-
ny Masarykovy základní školy, kde 
si děti budou moci vyzkoušet různé 
výtvarné techniky a vyrobit si své 
malé výtvarné dílo.

Závěrem nám dovolte seznámit 
Vás s přesnějším časovým harmo-
nogramem celé akce. Vzhledem 
ke zveřejnění ve velkém časovém 
předstihu (další zpravodaj vyjde až 
po akci) se omlouváme, pokud do-
jde při vlastní realizaci k časovým 
posunům.

sobota 14. 6. 
09.00 slavnostní zahájení
- komentovaná prohlídka zahrady 
spojená s přednáškou RNDr. Cho-
cholouškové Ph.D.
- ukázka aranžování květin
-  koncert
17.00 ukončení prvního dne

neděle 15. 6.  
10.00 otevření zahrady
-komentovaná prohlídka spojená s 
přednáškou
- ukázka aranžování květin
16.00 ukončení akce
Na setkání v klášterní zahradě se 
těší žáci Masarykovy základní ško-
ly spolu s organizátory celé ak-
ce a všichni účastníci doprovod-
ných akcí.

Kontakty na organizátory: 
PaedDr. Antonín Herrmann – 
tel. 605 001 183
herrmann@víkendzahrad.cz
Mgr. Alena Košťáková – 
tel. 724 0750752
kostakova@víkendzahrad.cz
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Pozor na podomní 
prodavače fi ltrů vody!

Náš obvod je na městskou čistír-
nu odpadních vod napojen sousta-
vou kanalizačních sběračů, jejichž 
hlavní trasy vedou údolím řek. Ten 
úhlavský, odvádějící splašky z Hra-
diště, Bručné a Čechurova (nejen)  
je již nějaký čas v provozu. Nyní 
probíhá výstavba úslavského sbě-
rače, který obslouží Božkov, Kote-
rov a přilehlou část Bručné.

První etapa této stavby, vedoucí od 

městské čistírny do Božkova, je již 
provedena a v nejbližší budoucnos-
ti – počátkem května, začnou práce 
na 2. etapě – 1. části, vedoucí z Bož-
kova do Koterova. Zde bude v uli-
ci Na Břehu v polovině roku 2015 
ukončena. Následně bude do tohoto 
sběrače přepojena kanalizace Kote-
rova, jejíž část jsme v loňském roce 
v prostoru Koterovské návsi a jejího 
okolí zrekonstruovali. Trasa budo-

vaného sběrače bude kopírovat stá-
vající propojení pro pěší a cyklisty 
mezi Božkovem a Koterovem hojně 
využívané pro procházky a vyjížď-
ky na kolech. 

Chtěli bychom při této příležitos-
ti požádat všechny uživatele této 
cesty v následujícím období o zvý-
šenou opatrnost při pohybu po ní, 
neboť bude intenzivně zasažena jak 
vlastními stavebními pracemi, tak 

dopravou materiálu a stavebních 
strojů. Investorem stavby je měs-
to Plzeň – odbor investic MMP, je-
jím dodavatelem pak fi rma POHL-
CZ a.s. . Probíhat bude postupně od 
Božkova směrem ke Koterovu, kde 
bude, jak již bylo uvedeno, v roce 
2015 ukončena.   

   
Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic

Začíná výstavba úslavského kanalizačního sběrače

Město Plzeň prostřednictvím Ma-
gistrátu města Plzně, Odboru bez-
pečnosti a prevence kriminality,  
ve spolupráci s Plzeňským pra-
zdrojem, a.s. a Centrem protidro-
gové prevence a terapie, o.p.s., re-
alizuje od roku 2013 projekt  “Re-
spektuj 18“. 

S ohledem na různé výzkumy a 
studie  se projekt zaměřuje na stá-
le se zvyšující konzumaci  alkoho-
lu ze strany nezletilých a mladist-
vých. Cílem projektu je přimět do-
spělou populaci, zejména prodej-
ce alkoholu, aby se snažily změnit 

postoje k užívání alkoholu dětmi a 
mladistvými. Je třeba rovněž  ape-

lovat zejména na rodiče, aby dětem 
vysvětlili  negativní důsledky uží-
vání alkoholu (úrazy,  intoxikace i  
případná úmrtí). 

Do projektu „Respektuj 18“ se za-
pojil  i  Městský obvod Plzeň - 2 Slo-
vany. Ve spolupráci s Odborem bez-
pečnosti a prevence kriminality 
Magistrátu města Plzně, Městskou 
policií - služebna Slovany a pracov-
níkem OSPOD ÚMO Plzeň 2-Slova-
ny proběhlo v roce 2013 v našem 
obvodě  několik kontrol v restau-
racích, hernách a barech zaměře-
ných na konzumaci alkoholu ne-
zletilými a mladistvými.  Při těch-
to kontrolách byla zjištěna jedna 
mladistvá osoba pod vlivem alko-

holu. Její přestupek byl řešen dle 
zákona o sociálně- právní ochraně 
dětí, na sociálním odboru ÚMO Pl-
zeň 2 - Slovany.

Kontroly zaměřené na konzumaci 
alkoholu nezletilými a mladistvý-
mi proběhly i ve spolupráci OSPOD 
ÚMO Plzeň 2 - Slovany a Policie 
České  republiky, Obvodního oddě-
lení  Plzeň 2. Při těchto kontrolách  
se policisté zaměřovali nejenom 
na restaurace, bary, herny,  ale i na 
riziková místa, kde se schází mlá-
dež - Chvojkovy lomy, Škoda sport 
park, hřiště za Beruškou, park Ho-
molka. Při těchto kontrolách neby-
la zjištěna žádná nezletilá ani mla-
distvá osoba. 

Alkohol a mladiství 

I přes lednovou reportáž Čes-
ké televize se v Plzni a okolí ne-
ustále objevují podomní prodej-
ci vodních fi ltrů, kteří na zákla-
dě zdánlivého testu kvality vody 
doporučují koupi svých zaříze-
ní. Argumentují při tom tím, že 
voda dodávaná vodovodem pro 
veřejnou potřebu není vhodná 
k přímé spotřebě a je třeba ji dá-
le „vyčistit“. 

 V průběhu posledních něko-
lika týdnů se na zákaznické lin-
ce naší společnosti množí dota-
zy spotřebitelů ohledně rozborů 
pitné vody i nabídek fi ltračních 
zařízení. Není výjimkou, že se u 
dveří objeví cizí člověk s nabíd-
kou bezplatné kontroly kvality 
pitné vody v domácnosti; na zá-
kladě rychlého „testu“ ji označí 
za nevhodnou a navrhne jedno-
duché a účinné řešení, díky kte-
rému voda bude konečně v po-
řádku a chutnější. 

Objektivně se tyto případy vy-
skytly v Nýřanech, na Kralo-
vicku, v Horní Bříze i ve Stodu. 
V Plzni pak máme hlášeny pří-
pady, kdy se podomní obchod-
ník s plánovanou kontrolou vo-
dy ohlásí dopředu telefonicky. S 

ohledem na rostoucí počet pří-
padů, kdy se podobné nabídky 
vyskytují, bychom rádi vyzvali 
naše zákazníky ke zvláštní opa-
trnosti. 

Námi dodávaná pitná voda spl-
ňuje veškeré požadavky stanove-
né vyhláškou Ministerstva zdra-
votnictví č. 252/2004 Sb. v plat-
ném znění. Průměrné měsíční 
hodnoty všech ukazatelů si mů-
žete ověřit na našich webových 
stránkách2. V případě jakýchko-
liv dotazů či pochybností o kva-
litě pitné vody kontaktujte naši 
zákaznickou linku (377 413 222), 
kde Vám ochotně pomohou. 

Pokud Vám tedy kdokoliv nabí-
zí fi ltrační zařízení, jehož cena 
se dle dosavadních zkušeností 
pohybuje v řádech desetitisíců 
korun, zpozorněte! VODÁRNA 
PLZEŇ ručí za kvalitu pitné vo-
dy dodávané vodovodem pro ve-
řejnou potřebu a silně nedopo-
ručuje instalaci podobných za-
řízení, která často zbavují vodu 
látek žádoucích pro lidský or-
ganismus. 

 
Ing. Kateřina Chmelíčková, MS 

tisková mluvčí



Odbor prevence kriminality Měst-
ské policie Plzeň by rád oslovil všech-
ny občany a upozornil je na možná ri-
zika, která se v současné době rozmá-
hají  nejvíce právě v obvodě ÚMO Pl-
zeň 2. Upozornění se týká především 
starších občanů a také spoluobčanů 
žijících v rodinných domech na peri-
ferii obvodu.

Pro mnohé již není neznámý nový 
trend pachatelů trestné činnosti v ob-
lasti krádeží v bytech, zejména star-
ších občanů, a to formou podvodného 
vloudění se do bytu za různým úče-
lem a následným odcizením fi nanční 
hotovosti. Tato problematika nabírá 
v různých částech České republiky 
na intenzitě, bohužel se tento jev roz-
máhá i v Plzni. Jako rizikové chování 
občanů, kteří byli touto trestnou čin-
ností napadeni, se jeví přílišná důvě-
řivost ve vztahu k cizím osobám a dá-
le malý zájem obyvatel o chod byto-
vých domů. Zdá se, že odpovědnost za 
bezpečí leží na bedrech někoho jiné-
ho, například správce domu, nějaké-
ho úřadu či policie, ale opak je prav-
dou. Největší podíl odpovědnosti za 
bezproblémový chod domu leží prá-
vě na jeho obyvatelích. Každý se mu-
sí aktivně zapojit a není dobré neči-
ně přihlížet, jak se po domě pohybují 
neznámé osoby, které si třeba typují 
potenciální oběti. 

Vzýváme občany k bdělosti a ní-
že navrhujeme konkrétní opatření, 
kterými je možné eliminovat mož-
nosti a pokusy pachatelů této trest-
né činnosti. Mezi základní opatření 
lze zařadit pořízení si bezpečnostní-
ho zámku na vstupní dveře do bytu, 
instalaci panoramatického kukát-

ka, bezpečnostního řetízeku či závo-
ry. V případě, že na občana zazvoní 
cizí osoba, kterou si občan nepozval 
a dožaduje se vstupu do bytu za úče-
lem například odečtu energií a po-
dobně, lze po takové osobě požado-
vat prokázání se platným průkazem 
kontrolora s fotografi í, jménem a ná-
zvem fi rmy, která kontrolora vysla-
la na odečty. Většinou jsou odečty v 
každém domě hlášené předem a na 
konkrétní datum, takže k záměně by 
nemělo dojít. Přesto v případě pode-
zření, že nejedná o oprávněného pra-
covníka, lze zatelefonovat na linku 
ČEZ 840 840 840, RWE 840 11 33 55, 
Plzeňská teplárenská – 800 505 505, 
kde Vám pracovník linky sdělí, zda-
li se na Vaší adrese v tomto termínu 
odpočet realizuje. Na ostatní nevy-
žádané návštěvy nereagujte. Vždy 
se nejprve podívejte kukátkem, kdo 
stojí za dveřmi a v případě, že bude-
te chtít zkontrolovat informace na 
průkazu, použijte bezpečnostní ře-
tízek a do bytu nikoho nevpouštějte, 
ani do předsíně.

Dalším rizikem je i tzv. podomní 
prodej (nabídka služeb či zboží ná-
hodným osobám bez předchozí do-
mluvy), který je v současnosti na zá-
kladě nařízení statutárního města 
Plně zakázán na celém území měs-
ta.  Proto, setkáte-li se s tímto pro-
blémem, můžete tuto skutečnost oka-
mžitě oznámit na linku 156 – měst-
ská policie nebo na linku 158 PČR. V 
tomto případě se přímo jedná o pře-
stupek, který jsou oprávněné orgány 
ihned řešit. 

Nedoporučujeme se s podezřelými 
osobami bavit, pouštět je do bytu či s 

nimi jakkoliv rozmlouvat, neboť tyto 
osoby jsou v komunikaci velice zku-
šené a dokáží mnohého přesvědčit o 
nutnosti vpuštění do bytu. Jako dů-
vod často uvádějí poruchu na vozi-
dle a nutnost si zatelefovnovat opra-
váře, rozměnění vysokých částek pe-
něz, nabídka drobného nekvalitního 
zboží za nízké ceny a další možnosti. 
Také se již vyskytly případy vypnu-
tí elektrického proudu do bytu s ná-
slenou výzvou za dveřmi, že se jed-
ná o opravu. Pachatelé vždy pracují 
v týmu, kdy se jeden baví s občanem 
a druhý nenápadně vnikne do neza-
jištěného bytu a snaží se odcizit vše 
cenné, zajména různě ukryté fi nanč-
ní částky. Poté opět nenápadně ode-
jde a občan mnohdy hned ani neví, 
že mu bylo něco odcizeno.

Tato výzva platí také pro majitele  
rodinných domů. V současnosti je za-
znamenán nárůst vloupání do rodin-
ných domů v nočních hodinách, kdy 
jsou majitelé v domě přítomní. Jedná 
se drzý vstup do domu, kdy pachatel 
vnikne např. do předsíně, kde odcizí 
kabelky, mobilní telefony, klíče od do-
mu či vozidla a další drobnější věci a 
poté si pomocí těchto klíčů odemkne 
např. graráž, odkud odcizí věci nebo 
dokonce odjede zaparkovaným vozi-
dlem. Mezi možnosti ochrany lze za-
řadit použití nástrahových zařízení 
jako jsou fotopasti nebo webové ka-
mery nebo pořízení živého, hlída-
cího psa a dále pak efektivnější za-
mykání vstupních dveří do domu a 
silnější zajištění garáží a podobně. 
V případě podezření na noční vlou-
pání nedoporučujeme aktivní zadr-
žování pachatele ze stran občanů a 

to z důvodu možnosti aktivního od-
poru pachatelů za použití různých 
prostředků či zbraní. Naopak dopo-
ručujeme nejprve vyrozumět policii 
na tísňové lince a poté skrytě moni-
torovat situaci a snažit se na místě 
zjistit co nejvíce informací o pacha-
telích, které pak budou následně pře-
dané policistům.

Na závěr tedy shrnutí: 
• Udržujte bdělost a ostražitost v 

bytových i rodinných domech
• kontrolujte zajištění vstupních 

dveří do domů a udržujte zámky a 
dveře v bezvadném stavu

• To samé platí i o zajištění oken 
na chodby či do sklepních prostor 

• Zamykejte hlavní i zadní vcho-
dy do bytových domů  přes den ale 
i v noci. Uzamčení kontrolujte 

• V bytových domech si zvolte 
např. nějakého  správce, který bu-
de provádět pravidelné kontroly 
v domě a popřípadě spolupraco-
vat se zástupci společenství vlast-
níků na odstraňování nedostatků 
a včasné realizaci oprav poškoze-
ných zámků, dveří či oken  

• Pořiďte si zabezpečovací techni-
ku nebo se svěřte do rukou odborné 
fi rmy, která tyto služby nabízí 

• Buďte ohleduplní a spolupra-
cující ve věcech ochrany majetku 
všech občanů v domě a jeho okolí 
a nečekejte, že za Vás někdo něco 
vyřeší 

• Buďte aktivní a všímaví, čímž  
výrazně omezíte aktivity pachate-
lů, snížíte riziko napadení vašeho 
majetku a pomůžete policii k jejich 
snadnějšímu vypátrání 

Vedoucí odboru analýzy a prevence 
kriminality MP Plzeň

 Bc. Pavel Beránek
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Městská policie upozorňuje občany

Děti z plzeňské 31. MŠ, Spojovací 
7,  s paní učitelkou Šárkou Matějko-
vou pracují s knihou Jedna, dva – 
Deutsch ist da! Jedna, dva – Tsche-
chisch ist da! Knihu vytvořily stu-
dentky z Katedry germanistiky a sla-
vistiky FF ZČU v Plzni a studentky 
Hochschule Zittau/Görlitz pod ve-
dením Mgr. Andrey Königsmarkové, 
PhD. Publikace vznikla pod patrona-

cí Česko-německého fondu budouc-
nosti a Magistrátu města Plzně.

Publikace je plná říkadel, písni-
ček a her v české a německé verzi. 
Najdete v ní i základní slovní záso-
bu k různým tématům a náměty pro 
výtvarnou a pracovní činnost dětí. 
Ty tak mají jedinečnou možnost se-
známit se hravou formou s jazykem 
našich sousedů.

Jedna, dva – česky i německy!

Děti 31. MŠ  spolu s p. učitelkou Šárkou Matějkovou a jednou z autorek publikace 
Andreou Matějkovou.

Odbor sociální Úřadu městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany provádí ve 
spolupráci s Městskou policií soci-
ální šetření (depistáže) zaměřené na 
osoby bez přístřeší na území Měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 
Městského obvodu Plzeň 8 - Černice. 
V rámci těchto šetření jsou vyhledá-
vány osoby bez přístřeší v lokalitách 
zjištěných při činnosti sociálního od-
boru, Městské policie nebo z podnětu 
občanů. Jedná se zejména o prostran-
ství u Mostu Milénia, cyklostezky u 
řeky Radbuzy, pod mostem přes řeku 
Úslavu v Lobzích, pěší lávka u střel-
nice v Lobzích nebo hlavní nádraží 
ČD. Kontroly jsou zaměřeny rovněž 
na zahrádkářské kolonie a opuštěné 

garáže. Osobám bez přístřeší je nabí-
zena pomoc při řešení obtížné životní 
situace, jako například pomoc s vy-
stavením osobních dokladů, zaevido-
váním na úřadu práce, pomoc s vy-
řízením nárokových dávek a posky-
továno sociální poradenství ve věci 
zajištění základních životních potřeb 
(hygiena, zdraví, strava, bydlení). V 
rámci poradenství jsou osobám bez 
přístřeší předávány seznamy ubyto-
ven na území města Plzně, kontakty 
na neziskové a církevní organizace 
(např. na noclehárnu Městské cha-
rity Plzeň - Domov sv. Františka ne-
bo Hygienický servis Střediska křes-
ťanské pomoci) a informační letáky 
sociálního odboru. Strážníci Měst-
ské policie rovněž kontrolují, zda se 
mezi lidmi bez přístřeší nenacháze-
jí osoby hledané Policií ČR.

Do současné doby bylo provedeno 
19 šetření (17 šetření ve spolupráci s 
Městskou policií). Celkem bylo vy-
hledáno a osloveno 38 osob, z toho 
30 mužů a 8 žen.

Sociální práce a osoby bez přístřeší 
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Informace pro voliče 
Volby do Evropského parla-

mentu na území České republi-
ky se uskuteční

v pátek 23. května 2014 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 24. května 2014 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky upravu-
je zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů.

Občan České republiky má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České repub-
liky za předpokladu, že nejpozději 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva a je zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, popřípadě hlasuje na 
voličský průkaz.

Každému voliči budou dodá-
ny nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky, na obálce 
bude vyznačeno číslo volebního 
okrsku s adresou volební míst-
nosti. Ve dnech voleb může vo-
lič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti (seznam voleb-
ních místností viz. příloha) 

Z důvodu novelizace vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., 
o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, která mimo jiné upra-
vuje postup obecních úřadů při vy-
tváření volebních okrsků, byl změ-
něn způsob číslování volebních 
okrsků na celém území Statutární-
ho města Plzeň.  Původní číslová-
ní volebních okrsků v MO Plzeň 
2-Slovany od 57 do 90 se proto 
mění na 2001 až 2034.  

Volič, který nebude moci nebo 
nehodlá volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu je veden, 
může požádat o vydání voličské-

ho průkazu na ÚMO Plzeň 2-Slo-
vany, v kanceláři č. 209 – II. patro. 
Žádat může volič ode dne vyhláše-
ní voleb, nejpozději do 8.5.2014, 
a to osobně nebo písemným podá-
ním opatřeným ověřeným podpi-
sem voliče, doručeným nejpozdě-
ji 15 dnů přede dnem voleb. Dnem 
8.5.2014 bude zahájeno vydává-
ní voličských průkazů a to voliči 
osobně nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo může 
být voliči zaslán.

Zákon o volbách do Evropského 
parlamentu, na rozdíl od jiných dru-
hů voleb, neumožňuje dopsání vo-
liče do výpisu ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu ve dnech voleb ve voleb-
ní místnosti. Je proto účelné, aby 
si voliči, v případě pochybností, ově-
řili u obecního úřadu v místě své-
ho trvalého pobytu, že jsou zapsáni 
v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu.

Změna adresy volební míst-
nosti!!!

U okrsků č. 2005 a 2006 došlo ke 
změně volební místnosti. Dříve se 
nacházela volební místnost v KD 
JAS, Jablonského 39, nově bude 
volební místnost v budově Cír-
kevního gymnázia, Mikulášské 
náměstí 15.

Územní vymezení volebního 
okrsku č. 2005: Houškova 17-35,4-
36, Jablonského 18-92, Jiráskovo 
nám. 31-35,32,34, Mikulášské nám. 
17,19,23,16,18,22, Plzenecká 19-35,36-
40, Radyňská 3-37, Sladkovského 
9-15,16-28, Táborská 3-9,2-18

Územní vymezení volebního 
okrsku č. 2006: Božkovská 51-
71,56-70, Jablonského 19-39, Koterov-
ská 55-61,52-72, Plzenecká 37-59,46-
70, Sladkovského 32-42,52-56, Tábor-
ská 15-27, Úslavská 40-58            

VO volební místnost 
Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9  Gymnázium 

2001 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železni�ní 3-21,14-42
Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. základní škola

2002 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45
Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží �D
Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26 
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská 
Mikulášské nám.  3-13, 2-14
Rejskova Gymnázium 

2003 Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23 
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železni�ní 2-12

území volebního okrsku

Starosta M�stského obvodu Plze� 2-Slovany vydává 
 

Oznámení 
o dob� a míst� konání voleb do Evropského parlamentu, 

 které se uskute�ní 
   
 

v pátek dne 23. kv�tna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin. 
 a v sobotu dne 24. kv�tna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  

 
 
Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebních okrscích  � . 2001-2034  
v obvodu Plze� 2-Slovany jsou  tyto místnosti pro voli�e podle místa, kde jsou p�ihlášeni k trvalému 
pobytu: 
 
 
 
 

viz p�íloha 
 
 

� Voli� prokáže po p�íchodu do volební místnosti svou totožnost a státní ob�anství �eské 
republiky platným ob�anským pr�kazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem �eské republiky anebo cestovním pr�kazem. Voli�, který je ob�anem jiného 
�lenského státu, prokáže svou totožnost a ob�anství jiného �lenského státu a že je na území 
�eské republiky veden v evidenci obyvatel dle zvláštního právního p�edpisu.  

� Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voli� m�že 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

� K zajišt�ní po�ádku a d�stojného pr�b�hu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokyn� p�edsedy okrskové volební komise 

� Každý voli� se musí p�ed hlasováním odebrat do prostoru ur�eného pro úpravu hlasovacích 
lístk�, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

   
 
                                 Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.  
                                                                                                         starosta  

Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium 

2004 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23 
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Církevní gymnázium
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 Mikulášské nám. 15
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22

2005 Plzenecká 19-35, 36-40
Rady�ská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39 Církevní gymnázium
Koterovská 55-61, 52-72 Mikulášské nám. 15

2006 Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58
Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5,7,17-27,2-10,16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20,21

2007 Mod�ínová Masarykova základní 
Papírnická škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Rady�ská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1,2,2a,3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

2008 Koterovská 69-79,78-90 13. základní škola
Mezi Stadiony Habrmannova 45
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26 TJ Sokol V.

2009 Kyjevská 22-36 Klášterní 2
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
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pokračování na str. 12

Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Kv�tná 1-47, 2-44

2010 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Pod Dubem
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64
�ástkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

2011 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52
Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Kv�tná 53-71
Malostranská
Na Bradlavce

2012 Olšová 1-13 Vodárna Plze�
Plze�ská cesta 7-43, 2-42 spole�enský sál
Pod Hájem Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
P�íkrá
Slovanská 130-172  
Srázná
Úhlavská
V�esová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88
�ástkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

2013 Kyjevská 3-37, 2-16 13. základní škola
Lužická 4-38 Habrmannova 45
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachma�e 13-35, 18-46
�ástkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 40-72
Rychta�íkova 4-12

2014 Slovanská 107-119 Myslivecký spolek
Sudova 9-15 Plze�-sever
Suvorovova 16-40 Ruská 16
U Bachma�e 1-9, 2-14
Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO 

2015 Koterovská 83, 92-96 Plze� 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
Nám. Gen. Píky 1-7,2-6,33-37,32-36
�ástkova 47-49,73-105,52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE

2016 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85
Stanko Vodi�ky
U Lom� 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30
Blatenská 3-29
�ástkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlá�ce Koterovská 85

2017 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lom� 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

2018 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Pet�ínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42

Barákova 15-31, 12-30
Je�ná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

2019 Pet�ínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Sv�tovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

2020 Krej�íkova 8-12 20. základní škola
Sladová Brojova 13
Spojovací  3-9, 16-24
Francouzská t�. 3-15, 29-39

2021 Krej�íkova 1-7, 2-6 20. základní škola
Nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16

2022 Francouzská t�. 17-27, 41-65 20. základní škola
Slovanská alej 29, 31,33,33/A Brojova 13
�ástkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

2023 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE
Rychta�íkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hv�zdárny 3-29
�apkovo nám.
Francouzská t�. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

2024 Ruská 35-53 21. základní škola
Rychta�íkova 3-13,32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35,20-28
U Hv�zdárny 14-30
Francouzská t�. 24-44
Chválenická 4-10
Nám. M. Horákové 15-17
Nepomucká 3-19 21. základní škola

2025 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
U Školky 3-13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3-7, 2-6 21. základní škola

2026 O�echová 1-19, 2-14 Slovanská alej 13
Ruská 57-95, 38-98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141-201
Strnadova 1-7, 4-18
U Hv�zdárny 4-8
Chválenická 16-42
Nepomucká 21-41, 2-18
U Pumpy 6-12, 5-11 25. základní škola

2027 U Školky 2-6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2-12, 3-7, 9-11, 7A,  9A
Zelenohorská 2-12
Barákova 33-85, 32-80
Cukrá�ská
Je�ná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164

2028 Libušínská 1-37 Autoškola
Na R�žku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Sv�tovaru 30-58
Velenická
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Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A,39B-67, 48-98
Lobezská 72,74
Meru�ková Základní škola
Na P�í�ce a mate�ská škola
Na Spojce V�esinská 17

2029 Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Po�í�ní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U K�ížku
U Památníku
U Pošty
V Podlu�í
Ve Viš�ovce
V�esinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K �e�išti
K Starým val�m
Na Bajnerce
Na Rycht�
Nad Hradišt�m
Nad Zátokou

2030 Nepomucká 46-78 Hasi�ská zbrojnice 
Osadník� Hradišt� 
Plze�ská cesta 45-75,103-105, 58,102 Na Rycht� 17
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U �eského dvora 4-14, 28, 30
U Hamru
Zelenohorská 31-51,34-52
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g,19-49,20-60
Koukolová
K �ece
Lomená
Na Drahách Hotel PRIMAVERA
Nad Údolím Nepomucká 128
Nepomucká 82-120,150-204

2031 Plze�ská cesta 79-83
Pod Bru�nou
Postranní
P�ední cesta
St�ední cesta
Slavi�í
Štefánikova 9-49, 14-64
U �eského dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90

Barvínková
Chrpová
K �ešník�m
K Dráze
K Hornovce
K H�rce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Bo�ích
Na Brázd�

2032 Na Líše AUTO CB 
Na Mezi školící za�ízení
Na Výsluní vchod z ul.
Nepomucká 32-44, 43-79,123-201 Mezi Silnicemi
Nová
Ovesná
P�nkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomn�nková
Pšeni�ná
Spole�ná
Šafránová
U Se�adišt�
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23-29,14-32
B�idlicová
�edi�ová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na B�ehu
Na Dílcích
Na Ha�kách
Na Hrad�anech Hasi�ská zbrojnice
Na Lipce Koterov

2033 Na Nivách Koterovská náves 15
Nade Vsí
Pastý�ská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U V�elníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi �ekami
Na Pr�tahu

2034 Nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní d�m
Skladová Še�íková 13
Slovanská alej 2-28, 2A
Še�íková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
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P�ijm�te�naše�pozvání�na��

DEN�OTEV�ENÝCH�DVE�Í�
ve�st�edu�14.�5.�2014�od�10�do�18�hodin�

do�Hospice�sv.�Lazara,�Sladkovského�66,�Plze��–�Slovany�
�
�
osobní�prohlídka�hospice�
p�edstavení�hospicových�zdravotních�služeb�
p�edstavení�hospicových�sociálních�služeb�
informace�o�podávání�žádostí�
prodej�výrobk��pacient��v�rámci�arteterapie�
�



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
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„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v 
Šeříkové ulici, 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 bla-
hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2014 se budou 
konat ve  dnech 30.04., 24.09., 29.10. a 26.11. 2014 od 16 do 19 hodin. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2014: 
22.04., 17.06., 16.09. a 18.11. 2014

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Paní Marie Behenská, nejstarší občanka MO Plzeň 2 – Slovany, oslavila dne 
2.4.2014 již své stodeváté narozeniny a stala se tak druhou nejstarší občan-
kou České republiky. K tomuto životnímu jubileu jí popřál starosta MO Plzeň 2 
– Slovany, Ing. Lumír Aschenbrenner, 2. místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany, 
paní Irena Rottová, a zástupci sociálního odboru. Do dalších let přejeme pevné 
zdraví, které  ji dovede k získání titulu nejstarší občanky České republiky.

Rok 2014 přinesl dlouho očekáva-
nou novelizaci občanského záko-
níku, která se dotkla zejména ob-
lasti dědického práva. Jaké kon-

krétní změny nový občanský záko-
ník přináší? Na tuto otázku nalez-
li odpověď účastníci semináře, kte-
rý pro občany pořádal MO Plzeň 2 
– Slovany.

Seminář o novinkách v dědickém 
právu se uskutečnil v KD Šeříková. 
Návštěvníky hned v úvodu přiví-
tal první místostarosta Slovan Jan 

Fluxa. Poté pře-
dal slovo předná-
šejícímu lektoro-
vi doktoru Vác-
lavu Bednářovi, 
který se na nové 
úpravě dědické-
ho práva přímo 
podílel.

Semináře o dě-
dickém právu se 
zúčastnily desít-
ky občanů, kteří   
nejen vyslechli 

výklad, ale také iniciativně kladli 
dotazy. Besedování o novém občan-
ském zákoníků přineslo návštěvní-
kům různé užitečné informace a no-
vé poznatky.

Nový občanský zákoník na semináři 



I v minulém roce byla na zákla-
dě smluvního vztahu se společnos-
tí EKOLAMP zajišťována možnost 
zpětného odběru světelných zdrojů 
od našich občanů ve sběrných dvo-
rech. Odevzdat tato zařízení je na-
dále možno jak ve sběrném dvoře 
na Koterovské ulici 522/168 (v areá-
lu fi rmy ZKS a.s.), tak i ve sběrném 
dvoře v Lobezské ulici (areál fi rmy 
BIOSYSTÉM s.r.o.).

V minulém roce bylo vybráno cel-
kem 1607 kg těchto zařízení, což 
představuje pokles oproti roku 2013 

(tehdy bylo vybráno 2297,5kg). Když 
si ale uvědomíme poměrně malou 
hmotnost jednotlivých osvětlovacích 
zdrojů, jde o celkem příznivý výsle-
dek. Navíc prioritně by zpětný odběr 
měli zajišťovat ti, kteří výrobky uvá-
dějí na trh (obchodníci s elektroni-
kou) a možnost zpětného odběru od 
občanů v rámci systému nakládání 
s odpady obce je prakticky jen doplň-
kem. Příspěvek za odebrané zdroje 
od společnosti EKOLAMP umožňuje 
uvedenou službu pro občany zajišťo-
vat bezplatně. Největším efektem je 

ale to, že dosloužilé osvětlovací zdro-
je nezatěžují jako odpad životní pro-
středí, ale jsou využity v maximální 
možné míře k recyklaci.

V této souvislosti připomínáme, že 
společnost EKOLAMP od svého vzni-
ku v roce 2005 vybrala bezmála 8500 
tun osvětlovacích zařízení (světel-
ných zdrojů a svítidel), která se díky 
zpětnému odběru nestala potenciál-
ně nebezpečným odpadem. Úspěšně 
si tato společnost vedla i v loňském 
roce, kdy se prostřednictvím této 
společnosti podařilo vybrat v rámci 

zpětného odběru celkem 1562 t osvět-
lovacích zařízení.

Opětovně ale upozorňujeme, že 
zpětný odběr se vztahuje na zářiv-
ky a úsporné žárovky různých dru-
hů, stejně tak na osvětlovací tělesa 
a lampičky, které tyto zdroje osvět-
lení obsahují. Nevztahuje se však na 
„klasické“ žárovky (tzv. „edisonky“). 
Ty je možno v souladu s platnou le-
gislativou odkládat v rámci běžného 
směsného komunálního odpadu. 

Ing. Jan Vajz – OŽP
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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:  10. května, 21. června, 30. srpna, 18. října a 29. listopadu

 
  
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 2014 v MO Plzeň 2 – Slovany.
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu.

Spolupráce s fi rmou EKOLAMP nese ovoce

V den konání sběrného dne bude otevřen i sběrný dvůr na Koterovské 522/168 od 8.00 do 16.50 hodin. Ve sběrném dvoře mohou občané v tento den odevzdat 
bezplatně objemný komunální odpad a kompostovatelný odpad (tráva, větve a další biologicky rozložitelný odpad)

Je to podobné jako ve  slavném Ne-
rudově fejetonu, který zachycuje au-
torovy trampoty s odstraněním již 
nepotřebné slámy ze znovu nacpa-
ného slamníku. Má totiž potíže jak 
s jejím spalováním, tak s nenápad-
ným odložením. Nebohý muž se po-
sléze rozhoduje nenápadně ji trousit 
po ulicích.  To bylo v druhé polovině 
19. století …

Současnost:  Trend úpravy zahrá-
dek a  zahrad u obytných domů se 
oproti minulým letům změnil. Už 
se tráva nesuší pro králíky a kom-
post na zahradách má málokdo, tak-
že jediné, co zbývá, je trávu „vyho-
dit“ do kontejneru   nebo do stráně 
za domem. Hnědé odpadové nádoby, 
především v době, kdy se nejvíce se-
ká tráva, jsou přeplňované. Mnoh-
dy se stane,  že si někteří hnědou 
odpadovou nádobu odvezou k sobě 
na zahradu, zaplní a potom vrátí 

pro ostatní.
Proto jsme se pokusili zorganizo-

vat „tzv. ZELENÝ DEN“ – velkoob-
jemový kontejner, který bude slou-
žit pouze pro odkládání trávy. Prv-
ní  „ZELENÝ DEN“  by se konal  17. 
května  - viz tabulka.

Žádáme občany, aby do těchto kon-
tejnerů vhazovali pouze trávu bez 
igelitových pytlů.  Pokud by se akce 
osvědčila, lidé byli spokojeni a zele-
ný odpad  nebyl znehodnocen igeli-
tovými pytli a ostatním komunálním 
odpadem, bude možno tuto akci opa-
kovat  v červnu, v červenci a v září. 
V opačném případě – znečištěný ze-
lený odpad  představuje velké nákla-
dy na dotřídění -  bychom nemohli 
tento kontejner už přistavit.

V souvislosti s touto informací 
bychom vás ještě rádi informovali 
o tom, že sběrné dny budou rovněž 
probíhat tak jako už od roku 2005. 

Pouze dojde k jedné změně, a to, že 
v den sběrného dne bude rovněž 
otevřen i sběrný dvůr na Kote-
rovské ulici (za pekárnou), kam 

také  bezplatně mohou lidé od-
vézt svůj  objemný odpad. Sběr-
ný dvůr bude otevřen od 8.00 
do 16.50. 

„ZELENÝ  DEN“ – Kam s ní, s posekanou trávou?

��
Stanovišt��velkokapacitního�kontejneru��.�1�

��

��
Hodina�p�istavení�

��
Sladovnická�(z�Jiráskovy�ulice)�

��
09:00�–�10:00�hod.�

��
Sporná�(Plze�ská�cesta)�

��
10:10�–�11:10�hod.�

��
Na�Vyhlídce�(Božkov)�

��
11:20�–�12:20�hod.�

��
Hluboká�(u�potravin)�

��
13:20�–�14:20�hod.�

��
St�ední�cesta�(k�ižovatka�s�Karafiátovou)�

��
14:30�–�15:30�hod.�

��
Do�Zámostí�(autosalon�Hyundai)�

��
15:40�–�16:40�hod.�

„ZELENÝ DEN“ – přistavení kontejneru na posekanou trávu
Termín svozů:  17. května 2014



Od ledna roku 2014 vstoupilo v 
platnost zákonné opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí ne-
movitých věcí. Toto zákonné opat-
ření nahrazuje ustanovení zákona č. 
357/1992 Sb., který mimo jiné upra-
voval i daň z převodu nemovitostí.  

Jak už nové pojmenování daně 
naznačuje, jedná se o daň s odliš-
ným právním režimem oproti dani 
z převodu nemovitostí. Proto nelze 
používat původní daňové tiskopisy 
k podání přiznání k dani z převodu 
nemovitostí a jsou zpracovány no-
vé formuláře – tiskopisy daňových 
přiznání odpovídající nové práv-
ní úpravě. 

Většina zvyklostí zůstává podob-
ná jako v loňském roce. Poplatní-
kem daně z nabytí nemovitých vě-
cí je převodce vlastnického práva k 
nemovité věci, tj. původní vlastník, 
jde-li o nabytí vlastnického práva 
koupí, pokud se převodce a nabyva-
tel v kupní smlouvě nedohodnou, že 
poplatníkem je nabyvatel. Termín, 
kdy je poplatník povinen podat da-
ňové přiznání k dani z nabytí nemo-
vitých věcí, je nejpozději do konce 
třetího kalendářního měsíce násle-
dujícího po měsíci, v němž byl pro-
veden vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.

Sazba daně z nabytí nemovitých 
věcí je stejně jako v minulém roce 
4% ze základu daně. Rozdíl oproti 
minulé praxi je, že zejména v pří-
padech nejběžněji převáděných ne-
movitých věcí např. byty, garáže, 
rodinné domky, chaty apod., nebu-
de nezbytné pro účely stanovení zá-
kladu daně předkládat znalecký po-
sudek o ceně nemovité věci. Poplat-
ník si může v těchto případech zvolit 
ocenění tzv. směrnou hodnotou a v 

přílohách daňového přiznání uvést 
údaje, na základě kterých správce 
daně směrnou hodnotu vypočte. V 
těchto případech bude platba daně 
považována za zálohovou platbu, fi -
nanční úřad vypočte směrnou hod-
notu, vyměří daň a zašle poplatní-
kovi platební výměr.

Jako nutná příloha daňového při-
znání postačí kopie písemnosti, na 
jejímž základě došlo k nabytí ne-
movité věci (např. kupní smlouva, 

rozhodnutí soudu apod.) a vyrozu-
mění katastrálního úřadu o prove-
dení vkladu.

Při převodu nemovitosti ze spo-
lečného jmění manželů budou nově 
manželé poplatníky daně společně a 
nerozdílně. Z toho vyplývá, že podá-
vají pouze jedno daňové přiznání. To 
se také liší od praxe v minulosti, kdy 
bylo nutné podávat daňové přiznání 
za každého zvlášť.

Poskytujeme všechny služby 
spojené s prodejem a nákupem 
nemovitostí a právě jsme rozběh-
li akci na podporu ZŠ a MŠ pro 
zrakově postižené děti.

Dáme 2000 Kč na speciální po-
můcky pro zrakově postižené děti 
ze ZŠ a MŠ v Plzni za každou ne-
movitost, kterou s námi prodáte 
nebo pronajmete.

Jako malý dárek navíc, dosta-
nou děti hračku, kterou Vy osob-
ně vyberete.

Jsme připraveni odpovědět na 
Vaše dotazy.

Za Reality Plzeňský servis
 Ing Jiří Strejc.

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
e-mail: reality@plzenskyservis.cz

www.reality.plzenskyservis.cz
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Daň z nabytí nemovité věci 

Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.Poradna Realitní kanceláře Plzeňský servis s.r.o.

Městská policie na Slovanech mů-
že ještě více zefektivnit svoji čin-
nost díky novému alkoholtesteru, 
který MO Plzeň 2 – Slovany poří-
dil z našetřených fi nančních úspor. 
Certifi kovaný alkoholtester Drager 
7510 bude slovanským strážníkům 
nápomocen při měření hladiny al-
koholu v dechu během silničních 

kontrol řidičů nebo během kontrol 
požití alkoholu u mladistvých. 

Alkoholtester tohoto typu měst-
ské policii na Slovanech dosud chy-
běl a strážníci si při kontrolách mu-
seli vystačit pouze s orientačním al-
koholtesterem. V případě podezře-
ní z podnapití museli volat kolegy 
z centrálního obvodu nebo Policii 
ČR, což bylo poměrně zdlouhavé.  
Nový alkoholtester předal veliteli 

obvodní služebny MP Plzeň-Slova-
ny Tomáši Petříkovi starosta Lu-
mír Aschenbrenner spolu s mís-
tostarosty Janem Fluxou a  Irenou 
Rottovou. 

„Strážníci budou alkoholtester po-
užívat například při kontrolách ři-
dičů a při kontrolách nočních pod-
niků a v létě i parků, kde teenageři 
nejčastěji pijí alkohol. Přístroj je 
certifi kovaný, takže se nebude jed-
nat o orientační měření, které není 
průkazné. Z pozitivních výsledků 
tohoto měření bude možné rovnou 
vyvodit konkrétní důsledky,“ uvedl 
starosta obvodu s tím, že součástí 
přístroje je rovněž tiskárna, kte-
rá ihned na místě měření vytisk-
ne protokol.

Zda alkoholtester funguje skuteč-
ně tak, jak má, vyzkoušel sám sta-
rosta Aschenbrenner krátce po pře-
dání. Po malé sklence whisky nadý-
chal 0,47 promile. V permanenci bu-
de přístroj hlavně na jaře a v létě. V 
posledních letech se totiž rozmáhá 
pití mladistvých ve vnitroblocích, 
na dětských hřištích a v parcích, 
hlavně na Homolce. 

„V případě zjištění, že alkohol po-
píjí osoba mladší 18 let, předává 
městská policie jednotlivé případy 

našemu sociálnímu odboru. Ten je 
pak řeší s rodiči. V některých přípa-
dech je rodič volán přímo na mís-
to,“ doplnil místostarosta obvodu 
Jan Fluxa.

Nový přístroj stál 60 tisíc korun. 
Obvod na něj poskytl 40 tisíc z úspor 
za volání a 10 tisíc z běžného roz-
počtu. Zbytek doplatila za svého 
rozpočtu městská policie.

Strážníci ze Slovan získali moderní alkoholtester

Na fotografii zleva - velitel obvodní služebny MP Tomáš Petřík;  1.místostarosta  
Jan Fluxa; 2.místostarostka Irena Rottová a starosta Lumír Aschenbrenner. 
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Plzeň za 2. světové války prodělala 
řadu lehčích a dvanáct velkých nále-
tů provedených britskými a americ-
kými bombardovacími svazy. Spojen-
ci se především snažili zasáhnout pro 
Německo vyrábějící zbrojovku Ško-
dovku a také ve městě se nacházející 
důležitý železniční uzel. 

První nálet se uskutečnil už v dub-
nu 1942, ale žádné větší škody tehdy 
nevznikly, pumy dopadly do polí u 
Božkova. Stejně dopadl i druhý ná-

let z května téhož 
roku, tehdy pumy 
dopadly u Ledců. 
Při třetím náletu 
z dubna 1943 byly 
zasaženy Dobřany 
a Nová ves u Dob-
řan, o život při-
šlo přes 200 civi-
listů, německých 
vojáků a pacien-
tů psychiatrické 
léčebny. V květ-
nu 1943 byly za-
saženy Skvrňa-
ny, Košutka, okolí 
Goldscheidrovky 
a Radčice. O ži-
vot přišlo 26 lidí, 
95 jich bylo těžce 
raněných. Při pá-
tém náletu v úno-
ru 1944 dopadly 
pumy jenom do 
lesů u Bolevce. V 
říjnu 1944 se ko-
nečně podařilo za-
sáhnout Škodov-
ku, také výtopny 
ČSD a pumy do-
padly i na Skvr-
ňany, Roudnou a 

Lochotín. Bylo 26 mrtvých a 61 raně-
ných. Dne 16. prosince 1944 byly za-
saženy důležité plzeňské objekty, ja-
ko plynárna, dělostřelecká kasárna 
a trať na Klatovy. Mrtvých bylo 20, 
raněných 50. Při osmém náletu z 20. 
prosince 1944 byl zasažen střed měs-
ta, hotel Continantal, Městské lázně, 
Nádražní třída, Sirková ulice, budo-
va gestapa, pivovar a Škodovka. O ži-
vot přišlo 103 obyvatel, raněných by-
lo 232. Při devátém náletu ze 14. úno-

ra 1945 byla zasažena Roudná a skla-
diště dřeva na seřaďovacím nádraží. 
O život přišlo 66 lidí.

 Na sklonku války, 17. dubna 1945, 
se uskutečnil noční nálet, při němž 
došlo k největším ztrátám na živo-
tech a na majetku obyvatel. Zasaže-
no bylo hlavní a seřaďovací nádraží, 
Doubravka, Jatky, pivovar, Škodov-
ka a Řeznické družstvo. Udává se 624 
mrtvých  453 těžce raněných. Nejsou 
do toho však započítány oběti z řad 
německých vojáků, jež německé úřa-
dy zatajily a jichž bylo možná i dva-
krát tolik.

Hned den na to, 18. dubna, byly 
při náletu, který proběhl v době 
mezi 14 hod. 12 min. až 14 hod. 51 
min. zasaženy Slovany. Pumy do-
padly především na rodinné domy 
na Slovanské třídě a v Zahradní, 
Polní, Motýlí a Olšové ulici.  Mrt-
vých bylo 79, možná i ještě o ně-
co víc. Těžce zraněných 24. Úpl-
ně zničeno bylo 49 domů a 29 těž-
ce poškozeno. V celém okolí byla 
rozbita okna, poškozeny střechy, 
na zdech mnoha dalších domů se 
objevily trhliny. V silnicích zůsta-
ly po náletu krátery od bomb. Po-

moc postiženým byla omezena na 
minimum, protože ještě nebyly 
vyřešeny následky náletu z před-
chozího dne.

 Poslední nálet se uskutečnil 25. dub-
na 1945. V době mezi 10 hod. 13 min. 
až 11 hod. 39 min. bylo při něm shoze-
no tisíce zápalných a tříštivých pum. 
Škodovka byla ze 70 % zničena, těžce 
zasaženy byly Skvrňany a Karlov. Ná-
let byl předem ohlášen londýnským 
rozhlasem, jehož poslech byl pod nej-
přísnějšími tresty zakázán, přesto ale 
díky tomu byly ztráty na životech, s 
ohledem na rozsah náletu, relativně 
nízké. O život při tomto náletu přišlo 
67 lidí a 66 bylo těžce raněných. Zato 
se tentokrát na nálet mohla náležitě 
připravit protiletecké obrana a proto 
jej nepřežili mnozí američtí piloti.

 Celkem si nálety vyžádaly v Plzni  
951 zjištěných mrtvých a 982 těžce ra-
něných. Stovky mrtvých Němců byly 
vedeny jen na německých úřadech a 
nejsou tudíž do celkových ztrát zapo-

čítány. Na 488 domů bylo úplně zniče-
no a 610 těžce poškozeno. Takže přes 
1000 domů se stalo neobyvatelných. 
Hodně domů pak bylo poškozeno leh-
čeji, některé ale ještě musely být ča-
sem strženy. Mnoho lidí proto bydle-
lo po válce ve sklepích a v dřevěných 
nouzových domech.

Po osvobození se pomníky a pa-

mětními deskami ve Škodovce, na 
Karlově, v Doubravce, na Jateční tří-
dě a jinde vzdala pocta vedle obětí 
odboje a nacistických represí i obě-
tem náletů. 

Slovany měly v tomto směru až 
do letošního roku vůči těmto zma-
řeným lidským životům dluh. V 
předvečer výročí náletu z 18. dub-
na 1945 bude zásluhou Městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany a České-
ho svazu bojovníků za svobodu v 
Plzni konečně i na Slovanech dne 
17. dubna 2014 v 17 hodin odhalen 
památník se jmény obětí této tra-
gedie. Zváni k účasti jsou nejen pa-
mětníci, ale všichni, jimž není mi-
nulost naší čtvrti lhostejná. Mís-
to pro památník bylo vybráno do 
trojúhelníkovitého paloučku na 
křižovatce Olšové, Kaštanové a 
Květné ulice. 

Stanislav Bukovský,
 Český svaz bojovníků za svobodu

Pozvání na odhalení památníku

Pamětní deska se jmény obětí náletu.

Tak to vypadalo na Slovanech po 18. dubnu 1945

Památník na křižovatce Olšové, Kaštanové a Květné ulice.
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Levnější elektřina a plyn
 Fenoménem poslední doby jsou 

nezvané návštěvy prodejců, kteří 
se ohánějí velkými úsporami pe-
něz, když změníte dodavatele elek-
třiny či plynu, popřípadě telefonní-
ho operátora.

Pamatujte na to, že nemáte po-
vinnost je vpouštět do svého bytu 
či domu a předkládat jim na jejich 
žádost „ke kontrole“ vyúčtování 
služeb. Přestože často opravdu lze 
změnou dodavatele či operátora ně-
co ušetřit, je velmi nepravděpodob-
né, že vás navštíví zrovna prodejce 
s nejvýhodnější nabídkou. Mnohdy 
to bude spíše prodejce nejdrzejší či 
nejméně seriózní.

Podomní prodejci jsou placeni 
podle počtu uzavřených smluv. Se-
tkáváme se i s případy, kdy - zejmé-
na žije-li senior v domě s dětmi či 
vnoučaty, které mají samostatnou 
domácnost - se jej prodejce snaží 
vmanévrovat do podpisu smluv „i 
za ně“. Že je to v rozporu se záko-
nem, mu vůbec nevadí.

Podomní prodejci mají velký dar 
řeči a přesvědčování. Pokud na vás 
nebudou zabírat, nevzdávají se a vy-
táhnou těžší kalibr: „Víte, jak máte 
chytrého starostu? Ten podepsal a 
radoval se, kolik ušetří.“ „Váš sou-
sed Novák si vzal kalkulačku, počí-
tal a pak mi dal za pravdu a děkoval. 
A Vy?“ Řeknete si, že když podepsal 
starosta a ten že má pod čepicí, po-
depíšete taky.

Na pozoru se mějte i před osoba-
mi, které se vydávají za zástupce va-
šeho stávajícího dodavatele či ope-
rátora. Ten s vámi totiž zásadně ko-
munikuje jinou formou než osobní 
návštěvou. Vždy trvejte na ověření 
totožnosti dané osoby, vhodné je se 

na jeho vztah ke společnosti dotá-
zat i na informační telefonní lince 
pro zákazníky vašeho dodavatele 
či operátora.

Budete-li na vážkách, zda pode-
psat či nikoliv, domluvte se s prodej-

cem, aby přišel 
za dva či tři dny, 
abyste si mohli 
v klidu přečíst 
návrh smlouvy 
a ověřit si jeho 
informace. Po-
kud vám odmít-
ne smlouvu k 

prostudování předat, víte, na čem 
jste a důrazně ho odmítněte. Dobře 
si pamatujte, že na první pohled vý-
hodnější cena může být spojena na-
příklad s nevýhodnými smluvními 
podmínkami.

Příběh:
Stalo se, že paní Marie, 68 let, uza-

vřela s obchodními zástupci jednoho 
dodavatele energií dle jejich vyjádře-
ní „velmi výhodnou smlouvu“ na do-
dávku elektřiny. Až po uplynutí zá-
konné lhůty k odstoupení od uzavře-
né smlouvy se dozvěděla, že smlouva 
není tak výhodná, jak slibovali ob-
chodní zástupci. Vzhledem k tomu, 
že smlouva byla uzavřena na dva 
roky, musí paní Marie (nechce-li se 
pouštět do nejistých sporů s novým 
dodavatelem) čekat na zvýšení ceny 
za elektřinu, které jí umožní smlou-
vu bez sankce zrušit a přejít k jiné-
mu dodavateli.

Pokud už takovouto smlouvu s po-
domním prodejcem uzavřete, může-
te od ní za určitých podmínek od-
stoupit minimálně ve lhůtě 14 dnů 
po jejím uzavření. Neváhejte a ob-
raťte se na spotřebitelskou porad-
nu dTestu na lince 299 149 009, kde 
se vám vedle rady dostane i vzoro-
vého dopisu pro odstoupení a navíc 
můžete získat zdarma i samolepku 
„Prodejci, nezvoňte!“, jejímž vyle-
pením na dveřích, brance či u zvon-
ku odradíte nezvané obchodníky.

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné 
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen ne-
jste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
• Poradenství  v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání 

zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytová-
ní v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky 
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince 
a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze 
cena běžného hovoru.  
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.

Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředko-
vává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde 
o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách 
www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat 
stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podni-
katele k řešení jeho stížnosti.  

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webo-
vých stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pra-
videlné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků

• Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro kon-
krétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)

• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační bro-
žura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích 
a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vo-
zu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitel-
ská práva v novém a další.

web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s 

nebezpečným výrobkem,  jak odstoupit od smlouvy uzavřené na před-
váděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spo-
třebitelský úvěr a mnoho dalšího.

ODPOVĚDI NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
Před rokem a půl jsem si koupila mobilní telefon a už po pár 

měsících přestal fungovat. Reklamaci mi bez problému uznali a 
vadný telefon mi vyměnili za nový. Výměna zboží je uvedena i v 
reklamačním protokolu. Těsně před vánočními svátky se však na 
telefonu objevil ten samý problém. Opět jsem zašla za prodejcem 
a v rámci záruky žádala o zprovoznění telefonu. Už při převzetí 
prodejce naznačil, že je to spíše na výměnu než opravu. Platí po-
řád, že se na vyměněné zboží vztahuje nová dvouletá záruka?

Slovo záruka se v souvislosti se zákonnou odpovědností prodávající-
ho nepřevzalo., ale na obsah dřívější záruky to ale nemá vliv. Nicméně 
nová záruka spojená s výměnou je jedno z pravidel, které s novým ob-
čanským zákoníkem vzalo za své. Pokud při reklamaci dojde k výmě-
ně vadného zboží za zcela nové, nepočíná tímto okamžikem běžet nová 
24měsíční lhůta, po kterou prodávající odpovídá za bezvadný stav, ale 
po drobném přerušení běhu lhůty způsobeném reklamačním řízením 
pokračuje původní lhůta dál. Vytrácí se tedy rozdíl mezi nejčastějšími 
způsoby vyřízení reklamace, a to opravou a výměnou. ‚Vás se však nová 
úprava netýká, protože právní režim kupní smlouvy určuje zákon účin-
ný v době nákupu. 

Co mám dělat, když mi prodávající odmítá vydat reklamovanou 
věc. Už na začátku reklamačního řízení mi oznámil, že si mám 
opravenou věc přijít vyzvednout až 30. den. Přitom mám infor-
maci přímo ze servisu, že oprava byla provedena neprodleně a 
zboží bylo zasíláno zpět do prodejny dva týdny po mém uplatně-
ní reklamace.

Třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace představuje zákonem dané 
omezení délky, aby kvůli vadnému plnění nebylo zasahováno do opráv-
něných zájmů spotřebitele více, než je nezbytně nutné. Je povinností 
prodávajícího však vyřídit reklamaci co nejdříve. To znamená odstra-
nit vadu a věc vrátit bez zbytečných průtahů. Máte-li důkaz, že prodá-
vající vědomě protahuje reklamační řízení bez rozumného důvodu, do-
poručujeme jej prokazatelně vyzvat k vydání věci s upozorněním, že v 
opačném případě budete uplatňovat náhradu škody, která v důsledku 
zbytečných průtahů vznikne. Takovou škodou může být cena za zapůj-
čenou náhradní věc po této výzvě.  

Prodejci, nezvoňte!
www.dtest.cz spotřebitelská poradna 299 149 009

Zastupitelé za KS�M obvodu Plze� 2 
Slovany 

Vás srde�n� zvou 
 
 

 
S poslancem P�R – s. Ji�ím Valentou 

 a za ú�asti zastupitel� za KS�M Plze�ského kraje, 
Zastupitelstva m�sta Plzn� a m�stského obvodu Plze�  2 

 

Dne 28. kv�tna 2014 od 16,00 hodin  - místo konání – U MYSLIVC�.   
Srde�n� jsou zváni naši spoluob�ané.  

 

                           Spolupo�ádá Místní výbor a ZO KS�M  Plze� - 2 
 



únor 2012218 duben 2014

RESTAURACE ÉČKO vám nabízí

www.centrum-ecko.cz

polední menu

speciality české kuchyně

catering

bowling

Pozvání do restaurace Éčko

RESTAURACE ÉČKO vám nabízí KÁVA nebo ČAJ zdarma

(při objednání jídla)*

Kontakt: Plzeň, Guldenerova 17, Restaurace: 371 103 848, bowling: 723 161 607

*po předložení kupónu

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pro zvýšení bezpečnosti v Plzni do-
jde k  rozšíření městského kamero-
vého dohlížecího systému také na 
území Plzeň 2 – Slovany, konkrétně 
na Mikulášském náměstí.  Uvedená 
lokalita byla vytipovaná na základě 
statistiky městské policie služebny 
Slovany a obvodové služebny policie 
ČR. Po několik let totiž zde dochází k 
častým projevům narušování veřej-
ného pořádku a především ke zvý-
šenému nápadu trestné činnosti, ze-
jména majetkové a jiné pouliční kri-
minality (krádeže vloupáním do mo-
torových vozidel, projevy vandalství, 
výtržnictví, sprejerství apod.).

„Rozšíření městského kamerového 
systému v dané lokalitě může výraz-
nou měrou napomoci PČR a MP Pl-
zeň k odhalování přestupkové a trest-
né činnosti, zejména pak majetkové. 
Celkové fi nanční náklady na projek-
ty dosahují  604 000,- Kč, z toho do-
tace ministerstva vnitra představuje 
částku  540 000,- Kč, podíl  města pak 
64 000 korun,“ sdělil plzeňský radní   
Robert Houdek. 

Kamery na Mikulášské 
náměstí

V letošním roce se na území naše-
ho obvodu uskuteční v pořadí již 12. 
ročník  „Memoriálu generála Pat-
tona“.  Organizuje ji  Pětibojařské 
sportovní centrum  v Plzni pro dě-
ti do 15-ti let a účastníci si mohou 
porovnat s ostatními své kvality v 

běhu, plavání a střelbě. 
Závod je součástí Českého poháru 

mládeže organizovaného ČSMP, což 
zaručuje účast nejlepších sportovců 
z celé ČR. Je však otevřený i všem 
zájemcům z Plzně i okolí s cílem 
získat je pro soustavný sport. Ne-

ní bez zajímavosti, že řada účastní-
ků dosavadních ročníků se objevu-
je nejen v reprezentacích ČR, ale i 
na významných mezinárodních ak-
cích, včetně  MS i ME.

     Akce nenese své jméno nadar-
mo. Generál Patton byl totiž nejen 
významný vojevůdce, ale i výbor-
ný sportovec. V roce 1912 se zúčast-
nil jako poručík americké armády  
OH ve Stockholmu  a získal zde 5. 
místo právě v jednom z nejkrásněj-
ších, ale také nejnáročnějších spor-
tů – moderním pětiboji. 

       V letošním roce se závod usku-
teční 3. května 2014,  a to na tradič-
ních sportovištích -Armádní stře-
lecký stadion v Lobzích - střelba, 
Městský bazén na Slovanech - pla-
vání a Chvojkovy lomy - běh a slav-
nostní vyhlášení výsledků. Je i tra-
diční součástí oslav, které k výročí 
osvobození Plzně v květnu 1945 or-
ganizuje město Plzeň.  Je velice po-
těšující, že i pro letošní rok přijal na 
akci pozvání vnuk generála Pattona 
– pan G. P. Waters.

Memoriál generála Pattona 2014

Fotografie z loňského ročníku Memoriálu gen.Pattona

K přirozeným projevům psů pat-
ří i „dělání hromádek“. Jde jen o to, 
kde ji pes udělá a kdo ji po něm ukli-
dí. Není-li uklizena, kdokoliv z nás 
ji dříve nebo později vyšlápne, ane-
bo se zahradníkovi nabalí na hrábě, 
metaři na koště. A to nebývá zrov-
na  příjemné. 

Chodník, komunikace, ale ani trav-
naté rabátko či plocha zeleně v parku 
a mezi domy rozhodně  není určena 

pro zanechání psího exkrementu. 
Tím, že průvodce psa neprodleně 

neodklidí „hromádku“, se dopouští 
přestupku proti veřejnému pořád-
ku - citace ze zákona: „Přestupku 
se dopustí ten, kdo znečistí veřej-
né prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zaří-
zení anebo zanedbá povinnost úkli-
du veřejného prostranství“. Za pře-
stupek lze uložit ve správním říze-

ní pokutu do výše 20 000 Kč. Rovněž 
strážníci městské policie mohou na 
místě uložit blokovou pokutu ve vý-
ši až 1000 Kč. 

Po celém obvodě je rozmístěno cca 
55 košů na psí exkrementy. Zde visí 
sáčky, které si může každý průvodce 
psa utrhnout a použít je pro odstra-

nění exkrementu. Stojánek nemusí 
mít u sebe nádobu na odhození pl-
ného sáčku. Psí exkrement lze od-
hodit kamkoliv do veřejného odpad-
kového koše. 

Převážná část vlastníků a průvod-
ců psů se po svých mazlíčcích snaží 
exkrementy odklidit. Jsou však i ji-
ní, kteří takto nečiní. Patříte  mezi 
poctivé nebo nepoctivé pejskaře? A 
kdy do toho šlápnete i vy? 

Hana Morávková, 
odbor ŽP

Máte i vy pejska?



Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 
má ve své správě celkem 12 mateř-
ských škol. Jedenáct budov MŠ je 
ve vlastnictví města Plzně a jedna 
mateřská škola je umístěna v sou-
kromém domě na Mikulášském ná-
městí. Technický stav této budovy 
není dobrý, v budoucnu by bylo nut-
no jej zásadně řešit. S ohledem na 
tuto skutečnost a fakt, že každý rok 
náš městský obvod nemůže uspoko-
jit větší množství žádostí rodičů o 
umístění dětí do mateřských škol,  
usiluje Městský obvod Plzeň 2 – Slo-
vany již několik let o výstavbu no-
vé mateřské školy.

Při výběru místa   bylo zohled-
něno i současné rozmístění ma-
teřských škol a jako nejvýhodněji 
položená lokalita se jevila nevyu-
žívaná část pozemku u bazénu na 
Slovanech. Se změnou využití po-
zemku souhlasil správce i součas-
ný provozovatel bazénu.  Je vydá-
no stavební povolení, fi nancování 
tohoto projektu bylo dojednáno ve 
spolupráci s Magistrátem města 

Plzně, který se  podílí ze 2/3  na ná-
kladech  a z 1/3 MO Plzeň 2 – Slova-
ny. Celkové předpokládané nákla-
dy na výstavbu budou činit max. 
22 mil. Kč včetně DPH.

Objekt je navržen jako montova-
ná dřevostavba. Tento stavební sys-
tém je již velmi dobře propracován, 
technické parametry dřevostaveb 
se mohou směle rovnat výstavbě 
klasickou metodou. Výhodou dře-
vostavby je rychlost, což byl hlav-
ní důvod, proč bylo přistoupeno k 

řešení nové MŠ touto formou. Stav-
ba je navržena jako jedna budova, 
která obsahuje celkem tři oddělení 
po 25 dětech, kuchyni s vývařovnou 
a sociální zázemí pro děti i perso-
nál. Samostatnou budovu tvoří vý-
měníková stanice se skladem ven-
kovních hraček.

Stavba svým urbanistickým kon-
ceptem reaguje na uspořádání po-
zemku vzhledem k přístupovým 
komunikacím. Dopravně bude  ob-
sloužena ze stávající komunikace v 
severní části pozemku. Stavba vy-
volala nové požadavky na dopravu 
v klidu, a proto na pozemku v bez-
prostředním sousedství mateřské 
školy bude vybudováno 15 nových 
stání pro osobní vozy včetně stání 
pro invalidy. Zahradní část pozem-
ku bude zatravněná, budou zacho-
vány vzrostlé stromy, vybudována 
nová pískoviště, hřiště a další her-
ní prvky. Objekt bude rovněž spl-
ňovat požadavek na  bezbariérové 
užívání pro osoby se sníženou po-

hyblivostí. 
Mateřská škola bude dětem posky-

tovat mimo běžnou výuku i široké 
sportovní vyžití. Její umístění pří-
mo vybízí k rozvoji sportovních ak-
tivit dětí, zejména s ohledem na vy-
užití blízkých sportovišť – městský 
bazén, tenisová hala, krytá hala pro 
kolektivní sporty a fotbalová hřiš-
tě. U dětí bude rozvíjena všeobecná 
sportovní aktivita, což jistě přispěje 
k jejich správnému tělesnému vývo-
ji. V období prázdnin bude budova 
mateřské školy využívána pro pří-
městský letní tábor. V budoucnu, 
pokud dojde k poklesu stavu před-
školních dětí, je počítáno s tím, že 
by se  tato  škola mohla proměnit 
např. na objekt, který bude poskyto-
vat zázemí pro mimoškolní aktivity 
dětí, mateřské centrum apod.

Pokud vše půjde podle našich 
předpokladů, bude  moci od 1. září 
2014 nastoupit do mateřské školy 
75 nových žáčků. Pro naplnění to-
hoto počtu dětí bude vypsán doda-
tečný zápis v čase, kdy bude zřejmé, 
že dodavatel termín výstavby dodr-
ží a nenastanou žádné nepředvída-
telné okolnosti, které by stavbu zdr-
žely. Termín zápisu bude  před  za-
hájením provozu MŠ zveřejněn na 
úřední desce ÚMO Plzeň 2 - Slova-
ny, případně jej sdělí ředitelka 80. 
MŠ  Mikulášské náměstí 8 v Plzni, 
pod jejíž vedení bude nová mateř-
ská škola spadat. 

Marta Tománková, 
Odbor MaI

únor 20122 19duben 2014
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 

Nová mateřská škola na Slovanech už v září! 

    
   Plze�ská krajská asociace Sport pro všechny    
    Regionální centrum Plze�  
            Úslavská 75, Plze� 326 00,  tel: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 5. �ervna 2014 
 
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 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 
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V obřadní síni plzeňské radnice 
byli ve čtvrtek 20. března 2014 vy-
hlášeni nejlepší sportovci města 
Plzně za rok 2013 v kategoriích žac-
tva a dorostu. Mezi oceněnými by-
ly hojně zastoupeny také sportovní 
naděje z druhého plzeňského obvo-
du. Při akci, kterou připravila Na-
dace sportující mládeže pod zášti-
tou primátora Martiny Baxy, bylo 
na radnici oceněno celkem osmnáct 
jednotlivců a osm družstev.

V kategorii mladších žáků, kde 
se vyhlašovalo bez pořadí, se me-
zi nejlepšími objevila vzpěračka 
Václava Jelenová, plavkyně Tere-
za Polcarová, moderní pětibojařka 
Zuzana Šantínová a rychlostní ka-
noista Petr Vít.

Z triumfu mezi staršími žáky se 
premiérově radoval jezdec na plo-
ché dráze Roman Mády, mistr re-
publiky na ploché dráze juniorů a 
účastník evropského i světového 
poháru. Dalšími oceněnými v ka-
tegorii staršího žactva byla vzpě-
račka Mirka Kubová, loňský vítěz 
badmintonista Jan Louda, plavkyně 
Nikol Paulová, zápasník Marko Spi-
vak a karatista Radek Štádler. 

Kategorii dorostu ovládl cyklista 
Jaroslav Snášel, který v loňském ro-
ce vedle tří titulů mistra republiky 
získal stříbrnou medaili z mistrov-

ství světa v keirinu. Společnost mu 
mezi dorostenci dělali basketbalista 
Karel Aušprunk, Petr Bradáč (šer-
m-kord), Jiří Kuba (vzpírání), Jiří 
Louda (badminton), Jana Reissová 
(atletika), Martin Šimáček (plavání) 
a Andrea Školová (atletika). 

Poděkování za dlouholetou práci 

s mládeží se dostalo také trenérům. 
In memoriam byl oceněn atletický 
trenér Jiří Sequens, dále trenérka 
plavání Magda Vernerová a dlou-
holetý trenér rychlostní kanoisti-
ky Karel Kožíšek. 

Premiérovou laureátkou Ceny 
rektorky Západočeské univerzity 

v Plzni se stala Jana Reissová, stu-
dentka Gymnázia Plzeň na Miku-
lášském náměstí. Cena se uděluje 
za skloubení sportovních a studij-
ních výsledků. Atletka plzeňské 
Škodovky je ukázkovým příkladem 
toho, že je možné dosahovat vynika-
jících sportovních úspěchů na me-
zinárodní úrovni, aniž by přitom 
musel trpět školní prospěch. 

Nejlepší akcí z programu TOP Ju-
nior Sport Plzeň, do kterého jsou 
zařazeny špičkové mezinárodní 
soutěže pro mládež, byl vyhlášen 
Meeting of  the Shooting Hopes ve 
sportovní střelbě. 

Ocenění sportovním nadějím 
předávali zástupci města, nadace i 
známí sportovci, např.   členka Ra-
dy města Plzně pro oblast školství, 
mládeže, sportu a životního pro-
středí Irena Rottová, členka správ-
ní rady nadace a olympijská vítěz-
ka Kateřina Emmons, olympijští 
medailisté z OH 1968 resp. 1972 Jan 
Kůrka a Vladimír Jarý, reprezen-
tant v běhu na lyžích a účastník 
OH v Soči Aleš Razým nebo býva-
lý český reprezentant v házené, 
nyní asistent hlavního kouče ext-
raligového Talentu M.A.T. Plzeň, 
Jiří Hynek.

Vlastimil Libeš

Mezi úspěšnými sportovci jsou plochodrážník i cyklista  

Irena Rottová, členka Rady města Plzně pro sport, školství, mládež a životní 
prostředí, předává Sportovci Plzně 2013 v kategorii dorostu Jaroslavu Snášelo-
vi (cyklistika) sportovní hodinky věnované primátorem města Plzně.

Foto © Zdeněk Vaiz, Nadace sportující mládeže

JEDNOTLIVCI

Petr Vít – mladší žactvo; TJ Prazdoj Plzeň; trenér: Jaroslav Beran; 
rychlostní kanoistika
1. místo MČR – 2 km K2
2. místo MČR – 500 m K1
3. místo MČR 2 km K1
Rychlostní kanoista přezdívaný „Malej Beran“. V roce 2020 by se chtěl zú-
častnit LOH. Kromě kanoistiky si s chutí si zahraje také badminton a stol-
ní tenis. 

Radek Štádler – starší žactvo; o.s. Škola bojových umění Narama, 
Bike Racing Sušice; trenéři: karate: Pavel Bělohlavý, sjezd: Jiří Čer-
mák;  karate/kick-box + freeride horských kol
1. místo MČR kick-box
1. místo MČR alkampfjitsu (Plzeň)
1. místo MČR v kumite + Sněžný pohár
1. místo mezinár. liga kumite (Sokolov)
1. místo mezinár. liga kumite (Tábor)
3. místo mezinár. liga kumite (Mariánské Lázně)
3. místo Český pohár – sjezd horských kol (Moninec)
3. místo Český pohár – sjezd horských kol (Kouty)
1. místo Český pohár – sjezd horských kol (Špičák)
Sportovec s přezdívkou „Rádio“ zvládá vedle bojových sportů také neméně 
adrenalinový sjezd na horských kolech. Sportovním vzorem je pro něj jeho 
bratr Jirka, plzeňský Sportovec roku v žákovské resp. dorostenecké katego-
rii z let 2007 a 2011.  

Karel Aušprunk - dorost; TJ Lokomotiva Plzeň; trenér: Stanislav 
Marian; basketbal
nejlepší střelec extraligy U19 (nejvíce bodů + průměr bodů na zápas)
účastník MČR U19 (Final 4), účastník MS U19, účastník ME U20.
Vzorem je pro něj vynikající německý basketbalista Dirk Nowitzki, který se 
stal hvězdou zámořské basketbalové ligy NBA. 

Petr Bradáč - dorost; TJ Lokomotiva Plzeň; trenér: Jan Miňo; šer-
m-kord
1. místo MČR v kategorii kord kadeti do 17 let
18. místo na MS kadetů v Poreči
3. místo na turnaji Evropského poháru kadetů v Krakově
32. místo na ME kadetů v Budapešti
14. místo v konečném evropském žebříčku kadetů sezony 2012/13
2. místo na mezinár. šermířském Vánočním maratonu do 20 let a 5. mís-
to senioři
1. místo na závěrečním turnaji MČR do 17 let
1. místo na mezinár. memoriálu K. Saligera do 20 let
1. místo na mezinár. turnaji v Praze do 17 let
1. místo na Velké ceně Karlových varů do 17 let
2. místo na Ještědském poháru v Liberci do 20 let
3. místo na Velké ceně R. Kratochvíla do 20 let
3. místo na Velké ceně SC Praha do 17 let
Rád se začte do knih francouzského spisovatele Henri Loevenbrucka, mezi 
jeho oblíbená fi lmová díla patří trilogie Pán prstenů. Je členem sdružení 
Krvavý regiment, spolku střelců a šermířů, který realizuje a stylizuje dobo-
vé vojenské, střelecké a šermířské umění z dob 30-ti leté války. 
  

DRUŽSTVA

TJ Lokomotiva Plzeň – basketbalové družstvo U19; trenér: Václav 
Forst; basketbal
účast na MČR U19 (Final4), po základní části extraligy U19 6. místo. Na 
MČR celkově 4. místo při bilanci vítězství/proher 1-2.

Profi ly jednotlivců a družstev z MO Plzeň 2 oceněných při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2013:Profi ly jednotlivců a družstev z MO Plzeň 2 oceněných při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2013:    
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