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Vážení spoluobčané,
Potřetí v letošním roce se Vám
dostává do ruky doubravecký zpravodaj s novými informacemi z Vašeho
okolí.
Jako starosta Vašeho obvodu jsem
potěšen tím, jaký projevujete zájem o
své bezprostřední okolí a také zájem o
věci veřejné. Mé poznání pramení
z dnes již tradičních setkání s občany
v rámci celého území obvodu Plzeň 4,
které zasahuje i do dříve samostatných obcí.
Jako veřejný činitel Vám děkuji za
Vaše poznatky, připomínky i stížnosti,
které na těchto jednotlivých setkáních
máte. Nebudu zastírat, že některé věci
jako je například nevyhovující
dopravní situace, kdy chybí např.
část chodníku nebo se nedostává
parkovacích míst, se nevyřeší ze dne
na den. Ale to, že určité věci nelze
vyřešit okamžitě by nemělo být pro
nás výmluvou a signálem pro odložení
takovéto věci. Věřím, že na většinu
Vašich podnětů, které jsme během
setkání s Vámi nasbírali, budeme moci
reagovat a věci posunout ke zdárnému
cíli.
Tomu by nám v některých případech
neměla bránit ani současná ekonomická situace, která je horší než
v předcházejících letech. Za sebe i
ostatní členy zastupitelstva obvodu
Vám ještě jednou děkuji za to, že jste
ochotni předat nám své zkušenosti a
postřehy.
Dovolte mi také, abych Vám všem,
kteří jste pravidelnými čtenáři
Douraveckých listů, popřál krásné a
přívětivé léto.
Hynek Brom
starosta
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Doubravecká sídliště digitalizují
společné televizní antény
30. září 2009 skončí analogové vysílání z vysílače Krašov
Na západě Čech se připravuje vypnutí
analogového TV vysílání, z Krašova
přestanou vysílat ČT 1 (31. kanál) a Nova
(10. kanál).
V tomto roce pokračuje vypínání analogových vysílačů v termínech, které stanovila
vláda. Poté, co analog vypnuli v Praze, 30.
září 2009 dojde k jeho vypnutí na vysílači
Krašov. Už od loňska zde však vysílají digitálně tři hlavní multiplexy, které
k divákům distribuují pozemní cestou 12
televizních stanic, a to na kanálech č. 34,
48 a 52. Z vysílače Košutka – Vodárna pak
na 63. kanálu vysílá čtvrtý multiplex. Zde
se kromě stanice O2-info vysílají v HD
kvalitě Nova a ČT1.
Po desetiletí byly v Plzni společné televizní
antény zamířené částečně na Krašov a částečně na Krkavec. Aby byly nadále použitelné, je zapotřebí je rekonstruovat. Antény
musejí být orientované na Krašov.
A protože se v Plzni zachytí tradičně i německé vysílání, je možné přijímat též signál vysílače Hoher Bogen (směr Domažlice) na kanálech č. 7, 28 a 33 (tj. dalších 12 stanic). Signál je však oproti našim
multiplexům šířen ve vertikální polarizaci.
Antény tak musejí být pootočené o 90
stupňů.
Větší přidaná hodnota pro diváky, vypínání
analogu a často také zateplení fasády motivuje vlastníky či SVJ rekonstruovat společné televizní antény. Před zateplováním
provedli rekonstrukci např. v SVJ Pod
Vrchem 84/86. Na fasádě se tak nebudou
muset vyskytovat individuální antény.
Přestože se vždy doporučuje, aby modernizaci STA prováděly jen odborně způsobilé
anténářské firmy, leckde si ji provedli svépomocí, např. v Sousedské 10 či v Dlouhé

28/30. „Letos investujeme do zateplení,

střechy a výtahů, takže jsme přivítali, že
se v domě objevili nadšenci, kteří společnou anténu zrekonstruovali,“ říká Jana
Nováková z SVJ v Dlouhé. Podle ní se
tak podařilo ušetřit na výdajích z fondu
oprav. Nyní zde přijímají 24 stanic českého
a zahraničního vysílání.
Obecně se ukazuje, že se společným anténám věnují o něco více tam, kde byly byty
převáděny do osobního vlastnictví. Někteří
z velkých majitelů bytového fondu, kterými
jsou hlavně družstva a město (nikoli obvod), problém digitalizace tolik nevnímají.
Jsou přesvědčeni, že díky přítomnosti kabelové televize v domech není zapotřebí
automaticky řešit kolektivní příjem signálu
podle pozemní digitalizace.
„Lidové bytové družstvo v Doubravce
vlastní a spravuje 15 bytových domů a ve
všech je rozvedena kabelová televize,“ říká
ředitel družstva Jiří Hodina s tím, že STA
se používá jen na dvou družstevních domech. Rekonstrukci provedli jen na jednom
z nich podle požadavku obyvatel.
Naopak největší bytové družstvo Škodovák
hlásí 80 % připravenost STA u všech svých
domů. S úpravami domovních antén zde
začali už před rokem. „Dosud bylo vynaloženo více než 2,5 mil. Kč na rekonstrukce
TV antén,“ říká technický náměstek družstva
Škodovák Pavel Kovařík. „V oblasti sídliště
Doubravka je k současnému datu přizpůsobeno 63 vchodů, zbývá osadit necelých 10,“
dodává Kovařík s tím, že od těchto objektů
dosud neobdrželi požadavek na úpravu společné antény. Poptávku po příjmu německého vysílání zaznamenal Škodovák spíše
výjimečně.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Nechte světlo vydělávat nejen na
střeše svého domu!
Solární elektrárny
Polohovací jednotky
Stavebnice pro každého
Výstavba na klíč
Projektové poradenství
& návrhy řešení!
www.fotovoltaika.wbs.cz
607 608 088, fotovoltaika@sendme.cz

Od 1. 7. '09
zbývají jen
92 dny!
Přejděte na
digitální signál včas:
Mux
Kanál
1. ČT
34
2. ČRa
48
3. CDG
52
4. O2
63

Vysílač
Krašov
Krašov
Krašov
Košutka

info: 800 906 030, www.digitalne.tv

ČSOB pro Vás připravuje na Doubravce novou pobočku
U příležitosti blížícího se otevření nové pobočky
ČSOB v Plzni na Doubravce na Masarykově ulici
jsme položili její ředitelce Marcele Pichlerové
několik otázek.
 Proč se banka rozhodla otevřít novou
pobočku právě u nás a kdy začne pobočka
sloužit klientům?
Cílem otevření nové pobočky v Plzni na Doubravce je zejména přiblížit se klientům a poskytovat jim profesionální obsluhu blízko bydliště. Jsme
připraveni nabídnout naše produkty a služby
občanům a firmám z Doubravky a jejího blízkého
okolí. Pobočka bude klientům k dispozici od června
2009 v otevírací době 9.00 až 12.30 a 13.30 až
17.00 hodin.
 Proč by si klienti měli ze všech bank vybrat
právě ČSOB?
Především poskytujeme kompletní nabídku finančních služeb a poradenství. V ČSOB pracují
vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří s každým klientem jednají individuálně. Díky tomu
známe potřeby našich klientů a nestojíme jen stranou, ale aktivně se zapojujeme do hledání cest ke
splnění jejich přání.
 Co zajímavého ještě ČSOB nabízí?
Pobočka nabízí klientům plné spektrum bankovních produktů a služeb od založení běžného
účtu až po vyřízení hypotéky. Kromě produktů
ČSOB mohou zájemci v pobočce získat i produkty

jejích dceřiných společností, tj. například pojišťovací služby, stavební spoření, investice do podílových fondů a další. Jsme tedy schopni na jednom místě uspokojit téměř jakoukoliv potřebu
našich klientů v oblasti finančních služeb.

Pobočka bude otevřena
v průběhu června 2009
 Nabídka je velmi široká, můžete jmenovat
něco konkrétního?
V oblasti spoření můžeme nabídnout zajímavé
zhodnocení na spořících účtech a termínovaných
vkladech. Klienti u nás naleznou také velmi širokou nabídku podílových fondů, životního pojištění,
penzijního připojištění a stavebního spoření.
V oblasti financování poskytujeme produkty spojené s pořizováním nového bydlení – ČSOB Hypotéka, či produkty spojené s investicemi pro
zlepšení svého bydlení – Půjčka na lepší bydlení.

Dále pak můžu zmínit půjčku bez udání účelu –
Půjčka na cokoliv a v neposlední řadě Povolené
přečerpání a Kreditní kartu k řešení krátkodobých
potřeb.
 Vaše pobočka bude obsluhovat i firemní
klienty. Jaké služby máte připraveny pro ně?
Podnikatelům, malým a středním firmám poskytujeme plný rozsah finančních produktů a služeb,
od bankovních účtů, platebního styku a devizových operací až po všechny typy úvěrů. Specializovaný program nabízíme i městům a jimi zřizovaným organizacím. Velký zájem o naše produkty a služby je také ze strany společenství
vlastníků jednotek. Jsme schopni zajistit velmi výhodné podmínky jak v oblasti depozit, tak i v oblasti financování.
 Co je hlavním cílem ČSOB?
Budovat a udržovat vzájemnou důvěru s klienty
a uspokojovat jejich potřeby v oblasti finančních
služeb. Každý, byť zdánlivě drobný úspěch pro nás
představuje výzvu, abychom příště byli ještě lepší
a přicházeli se stále zajímavějšími a dokonalejšími
nabídkamia službami.
Děkuji za rozhovor.
JSK

Pro podrobnější informace kontaktujte:
Pobočka ČSOB Plzeň Doubravka
Masarykova 647/66, 312 00 Plzeň
Telefon: 603 800 698
e-mail: info.plz-masarykova@csob.cz

Provoz mateřských škol 4. obvodu o letních prázdninách
V letních měsících tohoto roku dojde
k rozsáhlým rekonstrukcím mateřských
škol v městském obvodě Plzeň 4. Tyto
úpravy se budou týkat 5 mateřinek (6.,
50., 54., 57. a 64. MŠ) z celkových 6
mateřských škol nacházejících se
v našem obvodě. Z tohoto důvodu musel
být vyřešen prázdninový provoz v
červenci jiným způsobem než jak bylo

zvykem v minulých letech.
Prázdninový provoz pro děti z MO Plzeň
4 bude zajištěn v ZŠ a MŠ Plzeň Božkov, Vřesinská 17 v Plzni v 17. ZŠ a
MŠ, Malická 1 v Plzni - Bílé Hoře a v
33. mateřské škole, Kyšická 51 v Plzni –
Újezdě. Tato zařízení byla určena na
základě dohody s ostatními městskými
obvody jako sběrné mateřské školy pro

OSLAVY NAROZENIN
14. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V PLZNI - DOUBRAVCE
V rámci oslav 35. výročí založení 14. základní školy v Plzni si Vás
dovolujeme pozvat na tyto akce:
10. 09.
11. 09.
23. 09.
16. 10.
12. 12.

Školní akademie proběhla v květnu 2009, dále
Setkání současných a bývalých zam. 14. ZŠ
Den otevřených dveří 14. ZŠ
Zábavné sportovní odpoledne 14. ZŠ
Drakiáda 14. ZŠ
Vánoční dílny 14. ZŠ

16:00
09:00
14:00
13:30
09:00

Výhledově (březen – duben 2010):
Příroda očima dětí – výstava žákovských prací.
Oslavte to s námi!
žáci a zaměstnanci 14. základní školy

doubravecké děti pro první měsíc
hlavních školních prázdnin v roce 2009.
Informace o možnostech a podmínkách
umístění dětí ve výše uvedených
předškolních zařízení je možné získat u
vedení jednotlivých MŠ.
V měsíci srpnu budou uzavřeny všechny
mateřské školy v obvodě. Rodiče, kteří
potřebují umístit dítě během srpna, jsou
včas informováni o sběrných mateřských
školách v jiných obvodech, nebo i o
jiných zařízeních, které tuto službu
během prázdnin poskytují (např. Dětský
stacionář při Nemocnici u Sv. Jiří s.r.o.).
Doufáme, že odměnou za neobvyklé
letní řešení prázdninového provozu bude
nový vzhled a vybavení většiny
předškolních zařízení v MO P4.
Rádi bychom touto cestou popřáli všem
dětem krásné prožití prázdnin.
Štěpánka Majerová, FIN

Druhé setkání s občany
v Červeném Hrádku
Představitelé i vedoucí pracovníci
ÚMO Plzeň 4 se po dubnových
výjezdech za občany opět vydají do
Červeného Hrádku.
V hasičské zbrojnici se 17. 6. od
16:30 hod. uskuteční speciální setkání
s místními obyvateli, tentokrát na
téma dopravy a silnic.
(kp)

Proluka po výtopně v Těšínské ul. má nové využití
Červený kříž bude v Doubravce. V Těšínské vznikne jeho dům sociálních služeb a diskont.
Na místě bývalé lokální výtopny
v Těšínské ulici vznikne do dvou let dům
služeb Českého červeného kříže (ČČK).
Za ním ještě vznikne diskontní prodejna
a zhruba osm desítek parkovacích míst.
S projektem občanského využití prázdné
plochy přišel Červený kříž ve spolupráci
s developerskou společností Intercora a
MO Plzeň 4 poté, co představitelé
doubraveckého obvodu usoudili, že výstavba nové radnice je neekonomická a
nad rozpočtové možnosti samosprávy.
„Je pravda, že jsme v době finanční krize
nechtěli vynaložit asi 200 milionů z kapes daňových poplatníků na nový ‚palác‘,“ říká doubravecký místostarosta
Zdeněk Mádr. A doplňuje: „Rozhodli
jsme se raději podporovat projekty na
vytvoření nových parkovacích míst, investovat do zeleně, do nových dětských
prvků a hřišť.“
Řešení Těšínské tak má být více prospěšné pro obyvatele z okolí ulice i celého obvodu, jak vyplynulo z březnového
slyšení, na kterém byl veřejnosti celý
projekt představen poprvé. Nyní již má
projekt vydané územní rozhodnutí. ČČK
věří, že jeho objekt by mohl stát do dvou
let od vydání stavebního povolení.
Podle viceprezidentky ČČK Jany Lexové
najdou ve čtyřpodlažním domě místo
služby, po kterých je dlouhodobá poptávka a které plní poslání Červeného
kříže. „Chceme investovat do projektů,
které budou mít dlouhodobé trvání“ říká
viceprezidentka, ale zároveň pobízí veřejnost, „Kdokoli chce přispět myšlenkou, jsme otevřeni.“
Přízemí budovy bude věnováno sociální
poradně a internetové kavárně, která bude sloužit ke společenskému vyžití a
vzdělávání. Místo zde najde také sklad
humanitární jednotky.

Horní část
prostranství
zatím bez
projektu.
Vizualizace projektu domu sociálních služeb ČČK a diskontní prodejny na místě bývalé
výtopny v Těšínské ulici. V místě tak vznikne přirozené náměstíčko s objektem občanské
vybavenosti a parkovacími místy. Dotvoří se i Jitřní ulice.
(point)

Druhé podlaží bude obecně věnováno
poradnám. Bude zde probíhat např. škola
první pomoci či výuka humanitárního
práva. Veřejnost zde nalezne také právní
poradnu a senioři lékařskou ordinaci.
Třetí a čtvrté podlaží vyplní malometrážní bezbariérové byty, čímž se objekt
ČČK liší od klasických domovů důchodců, ve kterých spolu lidé sdílejí pokoje.
Jeden byt také bude věnován odlehčovací péči. ČČK se tak bude snažit dočasně
odlehčit rodinám od trvalé systematické
péče o postiženého člověka.
4. plzeňský obvod se tak stane místem
s nejpestřejší škálou sociálních služeb
pro potřebné různých generací. Od speciálních škol a školek pro mladé až po
speciální služby pro nejstarší.

Červený kříž bude své služby provozovat
výhradně na neziskové bázi. Očekává se
také spolupráce se zavedenými místními
organizacemi, především se známým komunitním centrem pro seniory
TOTEM.
Dům vybuduje ČČK ze svých zdrojů a
z dotací od státu a Evropské unie. Objekt
diskontní prodejny bude také financován
ze soukromých zdrojů, s velkou pravděpodobností se bude jednat o společnost
Lidl.
V horní části prostranství je uvažováno
v další etapě s výstavbou čtyřpodlažního
bytového domu.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Dobrovolní hasiči z Plzně nacvičovali boj proti velké vodě
První březnový den proběhl, na
soutoku řek Mže a Radbuzy, ve
znamení povodňového cvičení dobrovolných hasičů z Plzně.
Vzhledem k tání sněhu ve vyšších oblastech se celá akce vydařila,
neboť byl vyhlášen 1. povodňový
stupeň a tuto skutečnost organizátoři
akce uvítali, i když s tím v přípravě
vůbec nepočítali.
Hasičské jednotky nacvičovaly
evakuaci osob ze zatopeného území
motorovým člunem, záchranu vodáků z kanoe motorovým člunem,
uvolnění
vzpříčeného
stromu
z koryta řeky nebo jezu, záchranu
osob pomocí lanové dráhy přes řeku
a vyhledávání osob kynologickou
skupinou. Z našeho obvodu se této

akce zúčastnila výjezdová jednotka
SDH Doubravka, která se podílela na
plnění jednotlivých zásahů se svojí
technikou – motorovým člunem.
Po splnění vyjmenovaných úkolů
pokračovala akce v odpoledních hodinách v areálu Hasičské zbrojnice
v Doubravce, kam se sjeli jednotky
sborů dobrovolných hasičů z celé
Plzně. Zde proběhla kontrola prostředků protipovodňové výzbroje i
školení a ukázka stavění protipovodňových zábran. Do akce v areálu HZ
Doubravka se zapojily i ostatní jednotky sboru dobrovolných hasičů
z MO Plzeň 4 – Bukovec, Újezd a
Červený Hrádek.
Štěpánka Kanická
vedoucí OVV

Hasiči zbrojili proti velké vodě. Na soutoku Mže a
Radbuzy proběhlo cvičení s využitím techniky, např.
čerpadel, člunů a záchranných vozů s mechanizací.

Doubravka bude hostit světový cyklokros

ilustrační foto

Do Plzně se po třinácti letech vrací
světový cyklokros v podobě Světového
poháru. Jeho etapu „Velkou cenu A-KE-

RAMIKA“ bude hostit čtvrtý plzeňský
obvod. Naposledy se tento závod jel
v Plzni v roce 1996 na okruhu na
Lochotíně. Etapa seriálu Superprestige se
letos bude premiérově závodit v
Doubravce v lokalitě U Svatého Jiří. Na
zdejších lukách se už v předchozích
letech
odehrálo
několik
závodů
Národního poháru v cyklokrosu.
"Bude se bezpochyby jednat o největší
sportovní akci podzimu nejen v našem
regionu, ale i v celé České republice,“
vzkazuje hlavní promotér Pavel Šticha z
agentury ARCHA sport.
Přestože se závod uskuteční až v neděli
18. 10. 2009, organizátoři se již nyní, ve
spolupráci se čtvrtým plzeňským obvodem (ÚMO Plzeň 4), věnují pečlivě přípravě závodu Velké ceny A-KERAMIKA.
Závodit se bude v přírodě v blízkosti
Kostala Svatého Jiří a pro návštěvníky
zde bude připraven velmi atraktivní a
přehledný závodní okruh. Občerstvení
a doprovodný program bude samozřejmostí.

Největším lákadlem bude zajisté účast
dvojnásobného vicemistra světa a několikanásobného mistra ČR Zdeňka Štybara, rodáka ze Stříbra, který bude mít
opět zálusk na kovy nejcennější. Chybět
nebudou ani další česká esa jako Petr
Dlask nebo Radomír Šimůnek mladší.
Přijďte povzbudit české cyklokrosaře na
startu a pojďte s námi odstartovat premiéru světového poháru v cyklokrosu
v Plzni.
Na špičkovou podívanou vás zvou partneři akce: společnost A-Keramika, město
Plzeň, MO Plzeň 4 a Plzeňská teplárenská, a.s. Info: www.worldcup-plzen.cz.
Nejen cyklistické příznivce zveme rovněž na neděli 14. 6. 2009 ke Svatému Jiří
do Doubravky na AIMTEC Open Race,
aneb víc než jen cyklomaraton údolím
Berounky. Rodiče s dětmi startují
zdarma a v cíli je připraven pro každého
z nich pamětní dárek! Připraven je bohatý doprovodný program včetně nafukovacího skákadla a soutěží pro děti.
Více informací na www.aarcha.cz.
(red/pš)

Léto v Doubravecké knihovně
Vznikla audiokniha pro nevidomé. K vypůjčení bude od léta právě v Doubravecké knihovně.
Hledáte zajímavé tipy na prázdninovou četbu? Četli jste pěknou knížku a
chcete se podělit o své dojmy? Nebo
naopak takovou, která nestojí za
otevření? Na webových stránkách
http://knihovnicka.nazory.cz pro vás
doubravecká knihovna otevřela čítárnu místo jako dělané pro příjemné popovídání o knížkách, literatuře i filmech.
K závěru se chýlí realizace našeho projektu Kniha bez hranic, který má přiblížit současnou českou fantasy literaturu
nevidomým. Jeho cílem bylo převedení
knihy Zpěv draků od M. Čermákové a T.
Šmejkala do zvukové podoby. Samotnému výsledku předcházela intenzivní
příprava účastníků – většinou studentů,
z jejichž iniciativy celý projekt vznikl.

Od podzimu 2008 do jara 2009 proběhly
v knihovně lekce dramatické přípravy a
hlasové výchovy pod odborným vedením
pedagogů z DAMU a PF ZČU v Plzni a
v dubnu samotné načítání knihy ve studiu Českého rozhlasu v Plzni, který je
také partnerem projektu. Audiokniha je
určena pro nevidomé děti, vypůjčit si ji
samozřejmě budete moci i u nás. Slavnostní křest připravujeme na červen.
Další informace získáte na našich webových stránkách nebo na stránkách projektu: www.knihabezhranic.wz.cz, kde si
také můžete poslechnout ukázky.
Protože se blíží prázdniny, upozorňujeme, že v doubravecké knihovně bude
v červenci a srpnu upravená výpůjční
doba. Navštívit nás budete moci
Audiokniha pro nevidomé vzniká v rozhlasovém studiu. Projekt
„Kniha bez hranic“ tak
vyvrcholí převedením
knihy M. Čermákové a
T. Šmejkala „Zpěv
draků“ do zvukové podoby.
Audiokniha vznikla za
podpory Českého
rozhlasu Plzeň, pedagogů a především studentů, kteří knižním postavám propůjčili své
hlasy.

v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin, ve
středu a v pátek jen od 9:00 do 12:00 hodin. Úplně zavřeno bude od 7. do 24.
července, bude probíhat rekonstrukce
dětského oddělení a oddělení naučné literatury.
Bližší informace o všech našich akcích
(vstupy jsou zdarma), aktivitách a propozice k soutěžím získáte v obvodní
knihovně Doubravka, Masarykova 75 (OD
Centrum, 1. patro), na stránkách
www.knihomol.wz.cz, tel. číslech 378

038 256 a 378 038 255 nebo e-mailu
doubravka@plzen.eu.
Na vaši návštěvu se těší doubravecké
knihovnice a přejí příjemné léto!
Lenka Kotroušová

Muzeum oslavilo 50-ku
Pivovarské muzeum v Plzni oslavilo
kulatých 50 let od svého vzniku.
Při této příležitosti platili dospělí
poloviční vstupné a děti měly vstup
zcela zdarma. Kromě prohlídek muzea
a podzemí si návštěvníci mohli
prohlédnout expozice řemesel a ukázky
historického šermu. Milovníci piva si
vychutnávali pivní speciál uvařený jen
pro tuto narozeninovou příležitost.
Každý pivař si pak mohl odnést půllitr
se svým jménem vyrytým do skla.
(kp)

SERIÁL

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE
Plzeňské služby
domluvte se s námi na spolupráci do konce června číslech, velmi rádi se Vám
jsou společností, která
budeme věnovat: Plzeňské
a získejte správu nemovitosti na půl roku zdarma
se řadu let stará o
služby, a. s., Ed. Beneše
dodávky tepla a teplé vody pro všechny Rádi bychom s Vámi probrali téma, které 23, 301 00 Plzeň, tel.: 377 499 206, 377
občany města Plzně, kteří byli připojeni Vás také často zajímá a kterým je náš 499 232, e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
na systém centrálního zásobování vztah k Plzeňské teplárenské, jejíž teplo iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz.
teplem. Naším posláním je však zpravidla získáváte. Na základě dotazů,
Protože prázdniny už klepou na
poskytovat daleko širší spektrum služeb, které k nám dorazily, Vám objasníme
dveře,
přejeme Vám všem vydařenou
které souvisejí s bydlením. Již dva roky výhody našeho hesla „Služby pod jednou
letní
dovolenou
a co nejméně stresu,
jsme významným hráčem na poli správy střechou“.
který
její
zařizování
občas provází, a
nemovitostí v Plzni. A to mimo jiné
Pokud
potřebujete
poradit
proto, že pro Vás spojujeme příjemné s otázkami okolo bydlení a bytové těšíme se na dotazy, které nám posíláte.
s užitečným.
správy, kontaktujte nás na uvedených
Iveta Rejšková, obchodní manažerka
Zaregistrovala jsem v tisku vaší
reklamu na správu nemovitosti na
půl roku zadarmo. Můžete mi
k tomu poskytnout více informací?
Společenství vlastníků, jež se s námi dohodne na správě, získává od naší společnosti prvních šest měsíců zdarma. Po
uplynutí této doby je platná cena za
správu (varianty 79,-, 110,-, 125,Kč/měs./byt), která bude zanesená v
mandátní smlouvě.
Dobrý den, vaše nabídka na
správu na půl roku zdarma je
platná pouze do konce června?
Ano. Nabídka platí do konce června
z ryze praktického důvodu. Společenství,
jež se rozhodnou využít našich služeb,
mají většinou půlroční výpovědní lhůtu u
správce stávajícího. To znamená, že
v případě ukončení smluvního vztahu v
červnu doběhne výpověď do konce roku,
uzavře se zúčtovací období a my můžeme
plynule navázat od začátku roku
2010.
Pokud by naše společenství využívalo všech vašich služeb, tzn.
Správu + rozúčtování nákladů na

teplo a vodu….nevytváříte tímto
„monopolní službu“?
Vypadá to tak, ale není tomu tak. Tím, že
vaše SVJ využije všechny námi nabízené
služby, tak se naplňuje význam našeho
hesla „Služby pod jednou střechou“ a
získává výhody (půlroční správa zdarma,
rozúčtování za nižší cenu, přístroj na
rozúčtování zdarma…). Každá tato
činnost má však svou samostatnou
smlouvu a je v případě nespokojenosti ze
strany klienta vypověditelná, aniž by
ovlivnila služby ostatní.
Př.: Nebudete-li spokojeni se správou,
ukončíte tuto činnost výpovědí dle podmínek podepsaných v Mandátní smlouvě,
ale rozúčtování vám běží dál, aniž
by se na podmínkách v podepsané
smlouvě na rozúčtování cokoliv měnilo.
A naopak.
Jaká je vaše vazba k Plzeňské
teplárenské, a.s.?
Plzeňské služby, a.s. jsou 100% „dcerou“ Plzeňské teplárenské a.s., Plzeňské
služby - správa nemovitostí, s.r.o. jsou
100 % „dcerou“ Plzeňských služeb a.s.,
takže „vnučkou“ Plzeňské teplárny.

V případě, že jste našimi klienty a využíváte všech námi nabízených služeb, je
toto právní uskupení pro vás výhodou.
Znovu jsme u našeho hesla „Služby pod
jednou střechou“. Vyúčtování, které vám
naše společnost, coby váš správce,
předloží,
vypracovalo
rozúčtovací
oddělení té samé firmy, na základě
naměřených údajů „od kolegů z
teplárny“. Tím, že je vše zpracováno
v rámci jednoho „informačního systému“, je na minimum sníženo riziko
chyb při předávání informací, než mezi
„cizími“ společnostmi. Minimalizují se
náklady a v případě reklamace se vše
velmi snadno dohledá během jedné
schůzky či telefonátu. A je třeba znovu
zdůraznit, že tyto činnosti, jež na sebe
navazují až k cílové faktuře pro zákazníka, mají každá samostatnou smlouvu,
která je činí na sobě nejen nezávislými,
ale také plynule navazujícími.
Jsme pro vás silným a stabilním partnerem, který si svých klientů váží. Proto
k vám
přistupujeme individuálním
způsobem jak v oblasti nabídek, tak při
jejich samotné realizaci.
(ir)

FEJETON ZASTUPITELE
Dovolte, abych se vám představil.
Jmenuji se Amon Excelent Dog, ale
říkají mi Amís nebo Amísek. Jsem štěně
labradorského retrievra a je mi půl roku.

1 Psím okem
Páníček si mě přivezl do Plzně od maminky z venkova, takže jsem měl hned od
začátku oči navrch hlavy, co to tady ve
městě všechno máte… Najednou jsem si
nemohl běhat, kam jsem chtěl, musel
jsem chodit na vodítku, a když jsem chtěl
něco očuchat, tak na mě hned páníček
volal „fuj“. Teda ne, že by to na mne
volal pořád, ale docela hodně často. A že
tady na Doubravce v trávníku máte zajímavé věci… Jen těch papírků nebo třeba
kelímků od různých dobrot. A taky plno
těch lesklých věcí, co na mě páníček
vždycky křičí: „Fuj střepy!!!“ A samozřejmě bobků, čili hovínek. Ale tomu moc
nerozumím. Když já udělám bobek, páníček hned přiběhne s papírovým pytlíkem
a sebere ho. A dělají to tak paničky a páníčkové všech mých kamarádů, co spolu
chodíme do Špitálského lesa nebo kolem
řeky. Tedy alespoň, když je vidím. Navíc
některé ty bobky ani nejsou od pejsků
nebo jiných zvířátek, ale prý od vás človíčků. No, já si myslím, že bobky takhle
venku by měla dělat jen zvířátka. Ale

třeba si ti človíčci, co je venku dělají, na
taková zvířátka hrají…
My labradoři máme velké a bystré uši.
Takže slýchám, o čem si můj páníček povídá s ostatními človíčky. Prý by těch
bobků tolik nebylo, kdyby ti, co je udělají,
nebo tedy jejich páníčkové, dostali velkou pokutu od takových těch pánů, co
nosí svíticí vesty. Páníček jim říká
„strážníci“ nebo „měšťáci“, ale já vím,
že je to městská policie. Taky říká, že se
někdy ani těm „nesbíračům“ nediví, když
vidí ten ostatní nepořádek. Ještě povídal,
že když se za pejsky platí více peněz, nevede k tomu, že je méně pejsků, ale naopak, že si pak někteří lidi myslí, že za takové peníze nemusejí ty bobky po nás
uklízet. A že se stejně řada lidí placení
vyhýbá. No já tomu rozumím tak, že
kdyby ti človíčkové dostali pokutu, tak si
příště dají pozor. Stejně jako páníček.
Když jsme nedávno jeli na výlet tou pohyblivou boudou tak rychle, až se mi dělalo špatně od bříška, chytl ho nějaký
radar. Páníček platil pokutu, že z toho byl
zelený. A co myslíte…, teď už jezdí pomalu. Taky si myslím, že by těch „strážníků“ či „měšťáků“ mělo být na ulici víc.
Nebo by neměli nosit pořád ty své uniformy. Každý „nesbírač“ by si neměl být
jistý, jestli zrovna ten pán, co mu jde naproti, nevytáhne najednou průkaz a nedá
mu za ten psí bobek pokutu. Tuhle četl

páníček v novinách článek, jaký ty naše
psí bobky jsou problém, a strašně se rozčiloval. Že prý mu víc vadí ten nepořádek, co si s ním příroda neporadí, jako
jsou igelity a jiné takové „sajrajty“. A že
by taky někdo měl dohlédnout na bezdomovce a vybírače popelnic, co z nich
všechno vyházejí ven a už to tam nevrátí.
Je pravda, že při procházkách potkáváme pány, ale i paní, co se v těch báječně voňavých věcech, u kterých, když
čichám, tak páníček hned křičí: „Fuj!!!
Běž od toho kontejneru!!!“, různě prohrabují; většinou nic nevyhazují, ale pár
z nich to dělá. To se s nimi páníček hned
hádá a slyším slova, co vůbec neznám.
Taky, když jdeme kolem řeky nebo pod
mostem, tam tihle pánové a paní mají
různé věci. Sice pro mě je to zajímavé
čuchání, ale když vidím, jak to zlobí
mého páníčka a jiné človíčky, tak by to
tam asi být nemělo a někdo (páníček říká
že „OBVODNÍ UŘAD“) by s tím měl
něco dělat. Ale nedávno zase páníček ten
úřad chválil, že pravidelně doplňuje
pytlíky na bobiky na stojanech, takže ten
„Úřad“ se asi snaží. Tak zatím ahoj
človíčkové a já Vám zase někdy napíši,
jak a co se kolem mne změnilo.
Za svého nedospělého psa zaznamenal a
napsal:
Michal Chalupný
zastupitel ČSSD

100 let Sboru dobrovolných hasičů v Bukovci
Obec Bukovec má na
území našeho města
nejstarší historii. Na
zdejším bývalém hradišti
byli
usídleni
Slované již v 8. století.
Až do roku 1942 byl
Bukovec samostatnou
obcí, pak se stává součástí Plzně. V letošním
roce slaví místní Sbor
dobrovolných hasičů již l00 let od
svého založení.
Na zasedání obecního zastupitelstva
v Bukovci dne 31. května 1909 na
návrh tehdejšího starosty Vojtěcha
Říhánka byl vznesen požadavek na
ustanovení dobrovolného hasičského
sboru. Ten byl dne 31. července
1909 založen. Zároveň byl schválen
návrh na zakoupení stříkačky. Současně s požární činností se také
rozšiřovala kulturně výchovná práce
a v roce 1910 byl založen velmi aktivní divadelní soubor.
Během první světové války práce
sboru téměř ustává. Z řad členů jednoty padlo v této válce 17 členů.
V roce 1919 v novém svobodném

státě se činnost projevuje kromě
hasičské aktivity i v oblasti osvětově
kulturní. Na návrh sboru byl postaven
pomník padlým, jako připomínka
hrůznosti války, a v dalším období
pomník Jana Husa. Jsou zakoupeny
motorové stříkačky. Od roku 1936 se
činnosti sboru účastní i žáci.
I druhá světová válka znamenala
omezení práce sboru. Členové byli
využíváni k záchraně osob a likvidaci
požárů při leteckých útocích na
Plzeň. Poválečná aktivita roste po
r.1948. Družstvu je přidělena požární
technika a obětavou brigádnickou
prací (bylo odpracováno více než 12
000 hodin) je v Bukovci vybudován
nový Dům požárníků, slavnostně
otevřený 28. října 1957. Výborná byla
spolupráce s místním JZD, velká
pozornost byla věnována práci
s mládeží a preventivním prohlídkám.
V r. 1984 má sbor 75 mužů, 31 žen,
9 dorostenců a 30 žáků – celkem 6
družstev. Pořádá každoročně poznávací zájezdy, udržuje družbu s hasiči
ze slovenských Kopčan. Kromě
aktivního hasičského výcviku, účasti
na soutěžích, pravidelné údržby

požární nádrže a techniky, sběru
železného šrotu, práce s mládeží a
požární prevence sbor pravidelně
organizuje
společenské
plesy,
přednášky a provozuje místní restauraci.
Jubilejní rok 100. výročí založení
hasičského sboru v Bukovci byl slavnostně zahájen Valnou hromadou
dne 7. 2. 2009. Starosta sboru Josef
Antoušek a velitel výjezdové jednotky
Jaroslav Matoušek zhodnotili stoletou
obětavou
práci
pěti
generací
bukoveckých hasičů. Máme být na co
hrdi, protože naši členové dokázali
obětovat mnoho volného času
hasičské aktivitě. K této práci je
v demokratické společnosti dobré
materiální zázemí.
Oslavy vyvrcholí dne 13. června
2009 na hřišti bukoveckého Sokola,
kde sbor uspořádá jubilejní soutěž
v požárním sportu výjezdních jednotek našeho regionu a výstavu současné i historické hasicí techniky.
Na tyto oslavy srdečně zveme
všechny naše spoluobčany.
(šk/sdh/pn)

U Jiřího se opět rozvine Hudební rej. II. ročník festivalu.
V sobotu 20. června proběhne druhý
ročník festivalu Hudební rej. Stejně jako
v loňském roce se bude konat na louce u
sv. Jiří v Plzni - Doubravce.
Oproti původně plánovanému záměru
uspořádat dvoudenní festival se organizátorům nepovedlo zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci obou
dnů. A tak přes mnohá jednání s takřka
osmi desítkami firem se v době probíhající ekonomické krize nepodařil tento
původní záměr zrealizovat.
Avšak díky podpoře MO Plzeň 4,
Magistrátu města Plzně, Nadace 700 let
města Plzně a Plzeňského kraje se mohl
sestavit bohatý hudební program na celý
sobotní den.
Další dobrou zprávou pro veřejnost je, že
VSTUP na festival je ZDARMA, stejně
jako to bylo v loňském roce.
První hudební soubor již začíná vystupovat v 10,00 dopoledne.
V uceleném
bloku se postupně představí mladé zajímavé skupiny z plzeňska. Historický

soubor BONI AMICI, swingové těleso
TENONBEND, folkový PARAPET a
folkrockové skupiny ZA TREST a NA
ROZCESTÍ se postupně představí ve
svých komponovaných hudebních blocích.
Na ně budou navazovat již renomované
skupiny včetně německých hostů. Diváci
si tak budou moci poslechnout od 15,00
skupinu MEDITERIEN, dále pak NA
STARÝ KOLENA BAND, JAKUB
NOHA BAND, NEBOYSu a jako hlavního hosta večera pak poprvé v Plzni
uslyší mezinárodně uznávanou jazzovou
zpěvačku YVONNE SANCHEZ se svojí
kapelou, složenou z hráčů z Brazílie,
Mexika a Slovenska. Yvonne Sanchez,
zpěvačka polsko kubánského původu
koncertuje po celém světě a u nás již
byla dvakrát nominována na cenu Anděl.
Na festivalu se opět objeví německá skupina NORDGAU MONOPHONES,
která byla na minulém ročníku velkým
překvapením a v divácké anketě byla vy-

soce ohodnocena od publika. Poprvé se
na festivalu představí QUADRU MANA
z Regensburgu, která hraje latinsko americkou hudbu.
Celkově se na festivalu během dne představí 12 skupin a interpretů z různých
hudebních žánrů.
Ve 22,00 po vystoupení kapely Yvonne
Sanchez začne promítání unikátní projekce, přehlídky videoklipů regionálních
skupin všech hudebních žánrů, které postupně vznikaly v letech 1991 až 2008.
Diváci tak budou moci spatřit například
první videoklipy skupin Znouzectnost,
Zvlášňý škloly, příbramských E!E, dále
skupin Navzájem, Palice, LSD, Pod stolem, Brutus, Jakobiče a mnoha dalších.
Klipy byly vetšinou vytvořeny a natočeny s velkým osobním nasazením a
mnohdy neměly šanci být někde ani odvysílány. Takže v mnoha případech se
bude jednat o jejich veřejnou premiéru,
byť s mnohaletým zpožděním.
(js)

Přípravce se nedařilo, nepostupuje
Nejmenší fotbalistky budou letos
překvapivě chybět v závěrečných bojích
MČR ve Staré Lysé, kde se uskuteční
finálový turnaj. Rozhodlo o tom
nevydařené vystoupení tuto sobotu
v Plzni.
Plzeňanky, které v posledních třech
letech kralovaly této věkové kategorii a
mohou se pochlubit trojnásobným ziskem
mistrovského titulu, zahájily zápasem se
Slavií, který i přes vedoucí branku
nedotáhly
do
vítězného
konce.
V důležitém utkání s Hradcem Králové,
se kterým se utkaly o druhou postupovou
příčku, prohrály, a to v konečném
účtování rozhodlo o jejich překvapivém
vyřazení.

Slavnostní výkop provedl, za účasti
předsedy komise ženského fotbalu ČMFS
Tomáše Kubíčka, starosta 4. plzeňského
obvodu Hynek Brom, který zúčastněným
popřál hodně sportovního štěstí a to nejen
v plzeňském turnaji.
Výsledky:
PLZEŇ - SLAVIA PRAHA 1 - 1
PLZEŇ – HRADEC KRÁLOVÉ 0 - 2
PLZEŇ – MĚLNÍK 6 - 0
PLZEŇ – SPARTA PRAHA 1 - 1
Celkové pořadí:
SPARTA PRAHA
10
HRADEC KRÁLOVÉ
9
VIKTORIA PLZEŇ
5
SLAVIA PRAHA
4
MĚLNÍK
0

na ÚMO Plzeň 4
výpisy z obchodního rejstříku
výpisy z živnostenského rejstříku
výpisy z katastru nemovitostí
výpisy z rejstříku trestů
ověřování listin a podpisů
nejžádanější služby na jednom
místě – kancelář č. 28 a 21,
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55.

Pro děti i dospělé D klub MO Plzeň 4 zahájí nábory do
kurzů a klubů od 1. září pro školní rok 2009/2010
S koncem tohoto školního roku vrcholí
přípravy na nový - 2009/2010. D klub
tak opět zahájí nábor do kurzů a klubů.
Od 1. září každé pondělí – pátek
v kanceláři D klubu, vždy v 9 – 11 hod. a
14 – 17 hod.
Pro děti:
Hvězdička klub – 2 – 4 roky s rodiči
(výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv)
Pohybové hry – 2 – 6 let s rodiči
(společné hry, pohyb, písničky)
Sluníčko klub – 3 – 6 let (výtvarné,
hudební, literární a pohybové zaměření)
Taneční kroužek – 4 – 6 let (všestranné
rozvíjení pohybových schopností)

Písničky u klavíru – 4 – 6 let (hudební a
hlasová příprava, hra na Orffovy
nástroje)
Zobcová flétna – 5 – 13 let (pro
začátečníky i pokročilé)
Klub deskových her – od 5 let (moderní
i tradiční společenské hry, zdarma a bez
přihlášky, možno navštívit i s rodiči)
Výtvarný kroužek – od 6 let (tradiční i
netradiční výtvarné techniky)
Jóga – 6 – 10 let (pro správné držení
těla, dýchání a zklidnění)
Asijská bojová umění – od 7 let (pro
začátečníky i pokročilé)
Moderní tanec – od 8 let (disko tance a
další taneční trendy)

Tvůrčí klub – 8 – 10, 11 – 15 let
(výroba zajímavých maličkostí, dárků,
bytových doplňků, netradičního
oblečení, módních doplňků, šperků atd.)
Kytara – od 10 let (zač. i pokročilí)
Pro dospělé:
Jóga – cvičení pro ozdravění celého těla
a mysli
Studio pro ženy – všestranný pohyb,
cvičení s míči (overball)
Kytara – doprovodná kytara, folk
Výtvarný klub – kresba, malba, grafika,
vhodné i pro zájemce o studium ŠŠ, VŠ
Klub deskových her – deskové i karetní
hry (Osadníci z Katanu, Carcassonne atd.)

Informace a přihlášky: D klub Plzeň-Doubravka, Zábělská tř. 54B, tel./fax: 377 461 173

Podpora v nezaměstnanosti v období krize
V době, kdy postupně zanikají pracovní
místa v důsledku ekonomické krize, je
možnost získat podporu v nezaměstnanosti
velmi aktuální, stejně jako například možnost tzv. přivýdělku k této podpoře.
Základní podmínkou pro vznik nároku na
podporu v nezaměstnanosti je od 1. 1. 2009
doba 12 měsíců důchodového pojištění
získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v rozhodném období, což jsou
poslední tři roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Splnění této základní podmínky pro nárok
na podporu v nezaměstnanosti dokládá
uchazeč úřadu práce vedle jiných potvrzení
také evidenčními listy důchodového pojištění, které každoročně obdržel od svého
zaměstnavatele.
Požadovanou dobu lze splnit také náhradními dobami zaměstnání, a to
• dobou přípravy k práci osoby se zdravotním postižením
• dobou pobírání individuálního důchodu
pro invaliditu třetího stupně
• dobou osobní péče o dítě ve věku do čtyř
let
• dobou osobní péče o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II. – IV. (středně
těžká – úplná závislost), a to za podmínky, že tato osoba trvale žije s uchazečem
o zaměstnání a společně uhrazují náklady
na své potřeby

Další podmínkou pro nárok na podporu
v nezaměstnanosti je skutečnost, že uchazeči o zaměstnání nebyl v posledních 6
měsících před zařazením do evidence
pracovní poměr ukončen z důvodu zvlášť
hrubého porušení pracovních povinností
nebo uchazeč v této době bez vážného
důvodu a opakovaně (nejméně dvakrát)
neukončil sám vhodné zaměstnání, které
mu zprostředkoval úřad práce.

za I. - III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (činí 22 942 Kč) v případě, že základní podmínka pro nárok na podporu byla
splněna náhradní dobou.
V prvních dvou případech bude podpora
poskytována první dva měsíce ve výši 65
%, další dva měsíce ve výši 50 % a po zbylou podpůrčí dobu ve výši 45 %. Maximální výše podpory činí 0,58 násobek průměrné mzdy, což je od 1. 1. 2009 částka
13 307,- Kč.
V případě, že se podpora v nezaměstnanosti
stanoví z průměrné mzdy v národním hospodářství, činí její výše první dva měsíce
0,15 násobek (3 442 Kč ), další dva měsíce
0,12 násobek (2 754 Kč) a 0,11 násobek
(2 524 Kč ) z průměrné mzdy 22 942 Kč.
Délka podpůrčí doby je u nezaměstnaných
do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let 8
měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Výměra podpory

Přivýdělek k podpoře

• dobou výkonu dlouhodobé dobrovolnické
služby
• dobou osobní péče o sobu mladší 10 let,
která se považuje za osobu závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I
(lehká závislost).
Za dobu náhradní se již nepovažuje doba
studií, jak tomu bylo ještě do konce loňského roku.

Od tohoto roku se podpora vypočítává buď:
1) Z průměrného měsíčního čistého výdělku – v případě, že poslední ukončenou
činností bylo zaměstnání (výkon činnosti na
základě pracovní smlouvy nebo dohody o
pracovní činnosti ).
2) Z posledního vyměřovacího základu –
v případě výkonu samostatné výdělečné
činnosti
3) Z průměrné mzdy v národním hospodářství

Ke zjednodušení došlo v právní úpravě tzv.
nekolidujícího zaměstnání, tj. které nebrání
ani evidenci na úřadu práce, ani poskytování podpory. Jediným kriteriem pro výkon
tohoto zaměstnání je dosažený výdělek či
odměna do 4 000,- Kč/měs. Vykonává-li
uchazeč toto zaměstnání, musí jej ohlásit
úřadu práce do osmi dnů a dokládat mu pak
i výši svého měsíčního výdělku.
Jaroslava Hrabáčková
vedoucí sociálního odboru

Jak děti malovaly písničku
D klub vyhlásil na jaro
2009 výtvarnou soutěž pro děti
s názvem „Namaluj písničku“.
Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích: předškolní věk, 6
- 10 let a 11 - 15 let, individuálně či prostřednictvím škol.
Námětem této soutěže byla
lidová či umělá píseň, nejrůznější typy hudební produkce
včetně hudby elektronické.
Účastníci soutěže mohli zobrazovat např. děj skladby, hudebníky nebo osoby, které se
při hudbě baví, cvičí nebo tančí. Zejména pro starší děti
mohlo být zajímavé např.
ztvárnit formou abstrakce subjektivní pocity z hudby, prožitky z koncertu nebo diskotéky. Výběr výtvarné techniky
byl ponechán na soutěžících.
Zaslané práce v jednotlivých
kategoriích hodnotila odborná
porota v čele s Marií Kasalickou. Vedle ní hodnotily práce
také Jana Vacková a Marie
Němejcová.

V první kategorii obsadila
první příčku Kateřina Hellmayerová z 29. MŠ před Filipem Reisingerem (50. MŠ) a
Jakubem Kreysou (33. MŠ).
Zvláštní cenu starosty za umělecký projev získal pětiletý
Jáchym Šebek ze ZUŠ.
Ve II. kategorii přední místo
obsadila jako první Viktorie
Bourová (CDRP) následovaná
Michalem Hrubým (ZUŠ) a
Anetou Keplovou (28. ZŠ).
Ve III. kategorii zvítězila Alžběta Holubová (22. ZŠ), druhou příčku obsadila Harnochová Pavlína (ZŠ Nezvěstice)
a třetí Jan Pour (ZŠ pro sluchově postižené). Dalších devět výtvarníků (z každé kategorie tři) obdrželo ještě čestná
uznání za umělecké výkony.
Výhercům blahopřejeme! Výtvarné práce budou vystaveny
v zasedací síni ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55 v říjnu tohoto
roku.
Anna Šilhánková
vedoucí D klubu
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