informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany
NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2
Jednání
ZMO dne 31. 3.
2009 – ZMO
přijalo celkem
11 usnesení,
z nichž vybírám:
zvolilo
–
nadpoloviční
většinou hlasů
všech členů Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany členem Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Davida Šloufa (ODS);
– schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany
za leden – prosinec 2008;
– schválilo
1. výsledek finančního vy–
pořádání MO Plzeň 2 – Slo–
vany za rok 2008, po prove–
deném finančním vypořá–
dání s MMP, hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany skon–
čilo přebytkem ve výši
8.601.042,49 Kč;
2. zlepšený hospodářský
výsledek 12-ti mateřských

škol, příspěvkových orga–
nizací MO Plzeň 2 – Slova–
ny, za rok 2008, po provede–
ném finančním vypořádání
s MO Plzeň 2 – Slovany,
v celkové výši 768.479,97 Kč
a jeho rozdělení do Fondu
odměn a Fondu rezerv;
za podmínky, že toto usnesení bude v souladu se zněním
usnesení ZMP o schválení závěrečného účtu města Plzně
za rok 2008;
– schválilo
1. stav účelových fondů po
finančním vypořádání
roku 2008:
Sociální fond 868.307,10 Kč
Fond rezerv a rozvoje
9.640.751,56 Kč
2. rozpočet účelových fondů
na rok 2009:
Sociální fond 2.461.000 Kč
Fond rezerv a rozvoje
9.641.000 Kč
– schválilo půjčku z Fondu
rozvoje bydlení pro žadatelku
Bc. Kateřinu Schejbalovou,
na výměnu oken, v celkové

částce 90.000 Kč;
– schválilo smlouvu o propagaci obchodní firmy ŠKODA HOLDING a. s. ve výši
370.000 Kč bez DPH a název
sportovního areálu v Malostranské ulici: „ŠKODA
SPORT PARK“;
– vzalo na vědomí informativní zprávy:
– Spolupráce s Městskou
policií, služebnou Slovany
a Policií ČR, obvodním od–
dělením Plzeň 2, v oblasti
místního veřejného pořád–
ku za rok 2008;
– Činnost JSDH a SDH
v MO Plzeň 2 – Slovany za
rok 2008;
– Činnost Kontrolního vý–
boru ZMO Plzeň 2 – Slova–
ny;
– Činnost Finančního vý–
boru ZMO Plzeň 2 – Slova–
ny.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Mimořádné jednání RMO
dne 31. 3.
2009 – RMO
přijala
2
usnesení,
z nichž vybírám:
– souhlaIng. Oldřich Roz- sila a dopošafný, 2. místo– ručila Zastarosta MO Plzeň stupitel2 - Slovany
stvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválit Smlouvu o propagaci ob-

chodní firmy ŠKODA
HOLDING
a. s., Václavské nám.
837/11, 110
00 Praha 1,
IČO:
26502399;
Jednání
RMO dne Bohuslav Duda, 1.
8. 4. 2009 – místostarosta MO
RMO přija- Plzeň 2 – Slovany
la celkem
12 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila sjednocený systém
čištění
komunikací,

úklidu veřejných prostranství a celoroční péče o zeleň
od 1. 1. 2010, zadání veřejné
zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, upravenou zadávací
dokumentaci, komisi pro otevírání obálek a komisi pro
posuzování a hodnocení nabídek včetně náhradních členů;
– neschválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1924/1 o výměře 9 m², k. ú. Plzeň, zapsaného
Pokračování na str. 2
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ZDARMA

ŠKODA
HOLDING a. s.

V dubnu byla uzavřena smlouva s obchodní firmou ŠKODA HOLDING a. s.
ve věci propagace a reklamy areálu
Škoda Sport Park. Škoda Holding a. s.
se zavazuje poskytnout MO Plzeň 2 Slovany finanční prostředky ve výši
370 000 Kč ročně + DPH v zákonné
sazbě po dobu tří let. Smlouva byla podepsána Ing. Lumírem Aschenbrennerem - starostou MO 2 - Slovany a Josefem Bernardem, personálním ředitelem Škoda Holding, a. s., za účasti Ing.
Müllerové, vedoucí odboru ekonomického.

Změna provozní doby
pohotovostní lékárny

Na základě žádosti provozovatele lékárny Devětsil (umístěné v budově II.
polikliniky) a Petasites (v prostorách
obchodního domu Galerie Dvořák)
došlo k úpravě provozní doby pohotovostní lékárny takto:
Víkendy + svátky - 8.00 – 18.00 hodin
bude pohotovostní službu zajišťovat
lékárna Petasites; 18.00 – 8.00 hodin
lékárna Devětsil
Pondělí - pátek a v případě svátků,
kdy je zavřena též Galerie Dvořák,
bude pohotovostní službu po celých
24 hodin zajišťovat lékárna Devětsil.
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Prázdninový provoz
mateřských škol
na Slovanech

Červenec 2009
51. MŠ Částkova 6
MŠ Vřesinská 17, Božkov
21. MŠ Jesle, Na Celchu 33

Srpen 2009
17. MŠ Čapkovo nám. 4
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Dokončení ze str. 1
na LV 1 ve vlastnictví města Plzně,
za účelem podnikání – provozování prodejního stánku OVOCE–
ZELENINA pro pana Van Cuong
Luu, IČO: 26377365, Plzeň a dále
trvá na neprodleném odstranění
prodejního stánku;
– schválila společnost Škola
v přírodě Sklárna, s. r. o., U Trati
791, Kralovice, IČ 26350203, jako
vítěze výběrového řízení na výběr
koncesionáře na provozování a
údržbu sportovního areálu v Malostranské ul. (Škoda sport park)
s požadovanou výší ročního služebného dle Koncesní smlouvy ve
výši 580.000 Kč bez DPH;
– schválila na návrh Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2
– Slovany uzavření upraveného
dodatku č. 1 k již schválené
Smlouvě o propagaci obchodní
firmy ŠKODA HOLDING a. s.,
Václavské nám. 837/11, 110 00
Praha 1, IČO: 26502399.
Jednání RMO dne 29. 4. 2009 –
RMO přijala celkem 14 usnesení,
z nichž vybírám:
– vzala na vědomí vyhlášení
páté výzvy k předložení žádostí
o dotace v rámci ROP NUTS II Ji-

hozápad 2007 – 2013 (Regionální
operační program) a souhlasila
s podáním žádostí o podporu na
tyto projekty:
– “Rekonstrukce bytu na třídu
25. MŠ, Ruská 83“;
– “Rekonstrukce bytu na třídu
89. MŠ, Habrová 8“;
– “Výstavba nové budovy MŠ
na pozemku č. parc. 2336/38,
2336/72, k. ú. Plzeň“;
– “Obnova historické části ob–
ce Plzeň – Koterov“;
– “Úprava vnitrobloku nám.
Gen. Píky–Lužická–Jablon–
– ského–Habrmannova“;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Zateplení budovy 5. MŠ, Zelenohorská
25“ v souladu s podmínkami výběrového řízení s firmou GARANCE
Plzeň, s. r. o., Božkovské náměstí 4,
326 00 Plzeň, IČO: 47715405, za cenu
5.312.032,70 Kč vč. DPH;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Zateplení budovy 17. MŠ, Čapkovo
nám. 4“ v souladu s podmínkami
výběrového řízení s firmou AVOS
Plzeň, spol. s r. o., Božkovská 14,
326 00 Plzeň, IČO: 47719401, za cenu 4.699.415 Kč vč. DPH;
– schválila uzavření smlouvy

o dílo na dodavatele stavby „Zateplení budovy 21. MŠ, Na Celchu
33“ v souladu s podmínkami výběrového řízení s firmou Stavební
společnost SIPA s. r. o., Skvrňanská 52, 301 17 Plzeň, IČO: 14704668,
za cenu 5.926.238 Kč vč. DPH;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Zateplení budovy 38. MŠ, Spojovací
14“ v souladu s podmínkami výběrového řízení s firmou SILBAElstav s. r. o., Letkov 155, 326 00
Plzeň, IČO: 64358844, za cenu
4.382.467 Kč vč. DPH;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Rekonstrukce zdravotně technické
instalace a kuchyně v 89. MŠ,
Habrová 8“ v souladu s podmínkami výběrového řízení s firmou
Václav Kestler BAU KONEX,
Hornická 630, 330 26 Tlučná, IČO:
16681436, za cenu 4.341.805 Kč vč.
DPH;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Rekonstrukce bytu 89. MŠ, Habrová
8“ v souladu s podmínkami výběrového řízení s firmou VAHO –
stavební s. r. o., Nýřanská 34, 323
00 Plzeň, IČO: 28001419, za cenu
1.490.571 Kč vč. DPH.

DEN SLOVAN
Vážení občané, Městský obvod Plzeň 2 - Slovany ve spolupráci s agenturou RLA Stallion
pořádají
dne 26. června 2009 již 6. ročník
„ Dne Slovan“. Místem konání
jsou opět Chvojkovy lomy.
A co Vás v letošním roce čeká?
Program: 10.00 hod zahájení
akce; 10.00 – 17.00 hod „NA
PRÁZDNINY SE STRAŠIDLY“ –
dopoledne věnované dětem, hry,
soutěže, pro každého diplom a
malá sladká odměna, zábavné
atrakce, „CHCI A PROTO MŮ–
ŽU“ – program odboru sociálních služeb; 12.00 hod – PLZENŠTÍ HELIGONKÁŘI; 13.00 hod –
KLOBOUK DOLŮ; 14.00 hod –
ZATREST, FLEKY; 17.00 hod –
ANACONDA BENDA; 19.00 hod
– SEMTEX; 20.00 hod – DESPERADOS, OHŇOSTROJ – předpokládaný konec cca 22.00 hod.
Doprovodný program:
Středisko volného času dětí a
mládeže Plzeň „Petřínská“ – hry
a soutěže pro děti, rukodělná
dílna v přírodě; Zábavné atrakce
pro děti; Hry a soutěže s Muzeem
strašidel. Vstup zdarma.
Akce se koná pod záštitou p.
starosty MO Plzeň 2 Slovany Ing.
Lumíra Aschenbrennera

Realitní kancelář
Houškova 16, 326 00 Plzeň – Slovany
tel./fax 377 246 483, 777 555 220
http://www.magnio.cz
reality@magnio.cz

Uvažujete o prodeji rodinného
domku nebo chalupy?
Nyní je ta NEJVHODNĚJŠÍ DOBA!
Hledáme pro svého klienta RD
nebo chalupu v lokalitě Slovany,
Doubravka nebo Lobzy.
Poskytujeme komplexní služby při prodeji
včetně garance peněz a daňového přiznání,
naše provize je již od 3 %.
MAGNIO PLZEŇ – 18. rokem
na trhu s nemovitostmi
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Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. čtvrtletí 2009
Hospodaření MO skončilo k 31. 3. 2009 úsporou výdajů k inkasovaným příjmům
Vlastní příjmy z činnosti MO Plzeň 2 – Slovany:

26.933 tis. Kč

Příjmy daňové:
Správní poplatky
Znečištění ovzduší
Poplatek ze psa
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Výtěžek z VHP

4.132 tis. Kč
1.062 tis. Kč
4 tis. Kč
162 tis. Kč
260 tis. Kč
247 tis. Kč
1.116 tis. Kč
1.281 tis. Kč

Příjmy nedaňové :
Jsou to příjmy z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu pozemků, pokuty, poskytování služeb, přijaté příspěvky a náhrady
za komunální odpad, úklidy komunikací

3.932 tis. Kč

Podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Příjem z podílu DPH

8.130 tis. Kč
10.739 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace:
Na výkon státní správy
Dotace na právní ochranu dětí
Dotace na ostatní sociální dávky
Dotace na péči

20.833 tis. Kč
1.627 tis. Kč
500 tis. Kč
18.176 tis. Kč
530 tis. Kč

Příjmy za leden–březen 2009 celkem 47.766 Kč , plnění k rozpočtu bylo na 29,86 %.
Objem výdajů za 1–3/2009 celkem:

39.099 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je 8.667 tis. Kč. V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany od ledna do března byly zapojeny prostředky
z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 2.509 tis. Kč jako financování.
Za rok 2009 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:
NEINVESTIČNÍ výdaje :
Úklid komunikací a chodníků
Nákup služeb zvláštní veterinární péče
Komunální služby a územní rozvoj
Likvidace nebezpečného odpadu
Likvidace komunálního odpadu
Provoz WC
Péče o veřejnou zeleň
Příspěvky soc. pomoci občanům
Věcné dary, jubilanti, vítání občánků, zájezdy, divadlo důchodci
Provoz MŠ, jeslí
Údržby a opravy v MŠ, jeslích
Vydávání informačního Zpravodaje + mapa
Bezpečnost - hasiči
Poskytnuté dary a dotace na sport, pro mládež a další obč. sdružení
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje, zastupitelé

INVESTIČNÍ výdaje:
projektové dokumentace: Petrohrad Barrandova ul., vnitroblok Habrmannova;
rekonstrukce obytné zóny: Ve Višňovce, Na Výsluní, Slovanská alej, Bručná V Kamení, Vřesinská;
rekonstrukce mateřských škol: 89. Habrová rekonstrukce ZTI.

35.924 tis. Kč
3.066 tis. Kč
80 tis. Kč
24 tis. Kč
40 tis. Kč
1.961 tis. Kč
50 tis. Kč
1.375 tis.Kč
17.315 tis. Kč
34 tis. Kč
3.119 tis. Kč
232 tis. Kč
54 tis. Kč
293 tis. Kč
34 tis. Kč
8.247 tis. Kč

2.774 tis. Kč

Celkem čerpání výdajů za 1 . – 3. 2009 k rozpočtu na 24,05 %
Ekonomický a organizační odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany
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Vážení slovanští
spoluobčané.
Od
nového roku začala
na našem obvodě
pracovat
Komise
pro bezpečnost. Tato komise je poradním orgánem slovanské obvodní rady z hlediska nově
vzniklého projektu v Plzni Bezpečné
město a zároveň tato komise pracuje
na zmapování bezpečnostní situace
na našem obvodě a na jejím zlepšení.
Snažíme se o to, aby obyvatelé na
Slovanech začali vnímat nový projekt
Bezpečné město, a aby se na našem
obvodě cítili dobře, cítili se bezpečně.
Je před námi velký kus cesty. Pevně doufám, že společnými silami, během několika měsíců, poznáme určitá
zlepšení a že Slovany budou i nadále
pěkné místo pro život.
Na
webových
stránkách
www.bezpecnemesto.eu jsou veškeré
informace o projektu Bezpečné město
a v průběhu letních měsíců proběhne
informační kampaň na území našeho
obvodu o zmíněném projektu.
Budeme vás pravidelně informovat
o všech novinkách, které budou na
Slovanech, pro zvýšení bezpečnosti,
zavedeny a budeme moc rádi, když
s námi budete spolupracovat.
Přeji vám hezké léto a první podrobné informace o Bezpečných Slovanech naleznete v příštím čísle tohoto slovanského zpravodaje.
Gabriela Levorová
předsedkyně Komise pro bezpečnost
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Představujeme velitele obvodové služebny
Městské policie Plzeň – Slovany
na dodržování
vyhlášky Statutárního města
Plzeň ( žebrání).
Výkon služby
je každý den jiný, jelikož je do značné míry ovlivněn zjištěnými skutečnostmi při hlídkové činnosti. Dalším a neméně významným faktorem jsou
různá oznámení od občanů, ať už přímo hlídce
v ulicích, tak i telefonicky stálé službě na obvodové služebně, operačnímu oddělení nebo prostřednictvím emailové adresy v rámci projektu Bezpečné město.
Jakým způsobem spolupracujete s policií ČR?
Spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením
Plzeň – Slovany je na skvělé úrovni. Spočívá ve
vzájemném vyměňování různých zjištěných poznatků, týkajících se našeho obvodu, ve vzájemné
výpomoci, vzhledem k personálnímu stavu u PČR
Slovany. Spolupracujeme při konání různých akcí
v obvodu.
Říká se, že prevence je základ úspěchu .Provádí městská policie nějaké preventivní akce?
Preventivní akce samozřejmě Městská policie
provádí. Jako příklad bych uvedl začátky a konce
školních roků, kdy strážníci dohlížejí u přechodů
pro chodce v blízkosti základních a mateřských
škol. Dále se strážníci účastní akcí, které jsou zaměřené na podávání alkoholu mladistvím, atd.
Účastní se policisté nějakých „zásahových“ akcí?
Jelikož má Městská policie zřízenou svoji pořádkovou jednotku, účastní se samozřejmě různých akcí v rámci zabezpečení veřejného pořádku.
Jedná se například o hokejová a fotbalová utkání,
pochody radikálů atd.

Bezpečné Slovany
Václav Kozel, 33 let, u Městské policie Plzeň pracuje od
roku 1996 a od začátku roku 2008
zastává funkci velitele obvodové služebny Městské policie Plzeň - Slovany.
Pane veliteli, jaký je rozdíl mezi prací městského policisty a
policisty ČR?
Strážníci stejně tak jako policisté řeší přestupky
proti veřejnému pořádku (znečišťování veř. prostranství, rušení nočního klidu), proti majetku
(krádeže v obchodech), některé dopravní přestupky (např. překročení rychlosti, špatné parkování,
jízda a chůze na červenou atd.). Co se dopravních
přestupků týče, strážník na rozdíl od policisty nemůže řešit blokově například telefonování za jízdy,
nerozsvícená světla, nepoužití bezpečnostních pásů. Za tyto přestupky však může strážník zastavit
řidiče vozidla a tento přestupek předat k dořešení.
Policista navíc odhaluje trestné činy a koná vyšetřování o trestných činech.
Popište nám tradiční pracovní den městského policisty na
Slovanech.
Po vystrojení, vyzbrojení a instruktáži od velitele směny či velitele služebny se strážníci vydají dle
rozpisu služby vykonávat svoji hlídkovou činnost.
Tato spočívá v dohledu u přechodů pro chodce a to
v blízkosti základních škol. Poté strážníci kontrolují vnitrobloky, parkování v nich, zaměřují se na
volný pohyb psů. Taktéž provádějí kontroly v okolí
Hlavního vlakového nádraží ČD, kde se zaměřují

Představujeme vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Plzeň – Slovany
Npor. Ing. Bc. Martin
Černý, 34 let, u Policie ČR
pracuje 9 let, z toho 2 roky
instruktor služební přípravy, 5 let kriminalista,
a od června 2007 zastává
funkci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR
Plzeň - Slovany.
Pane nadporučíku, popište nám, prosím, tradiční
pracovní den policisty na Slovanech.
Policisty OOP Slovan dělíme do tří skupin.
Jedná se o policisty stálé služby tzv. dozorčí,
kteří po 24 hod. nabírají a zpracovávají nápad
trestné činnosti v teritoriu Plzně–Slovan. Dále jsou to zpracovatelé, kteří zpracovávají
trestní spisy a za třetí jsou to tzv. okrskáři,
kteří mají přiděleny okrsky, kde na základě
osobní a místní znalosti šetří do přestupkových spisů, čísel jednacích, mají za úkol preventivně působit, získávat a zpracovávat
podněty od občanů daného okrsku. Jinak klasický pracovní den policisty na OOP Slovany
začíná vesměs v 7:00 hod. poradou vedoucího
oddělení a jeho zástupců s policisty vykonávající toho dne službu. Tito jsou seznámeni
s nápadem trestné činnosti na území Plzně
a následně úkolováni ze strany vedení.
Kolik máme policistů na Slovanech, je to hodně nebo
málo a kolik je mezi nimi žen?
V současné době je na Obvodním oddělení
20 stálých policistů a dva policisté na tzv. stu-

dijní pobyt. Tento počet neodpovídá velikosti
teritoria, počtu obyvatel a především trestné
činnosti v Plzni Slovanech. Dle mého odhadu
by ideální počet policistů na našem oddělení
byl kolem 40 - 50 policistů, především z důvodu
právě probíhajícího projektu „Bezpečné město“, tak, abychom mohli důstojně plnit požadavky vyplývající z tohoto projektu. Ze současného počtu policistů je 5 žen.
V čem je žena jiná, jako policista, než muž?
Žena jakožto policistka vnáší do této profese ženské myšlení, názory, řešení určitých situací. Osobně mám s ženami policistkami
vesměs dobré zkušenosti. Samozřejmě, že se
vyskytují situace např. při zákroku proti nebezpečnému pachateli, při komunikaci s osobami pod vlivem návykových látek atd., kdy
by mohl být u policistek handicap např. nedostatek fyzických sil. Policistky osobně beru
jako profesionály, kteří jsou náležitě proškoleni a vycvičeni tak, aby krizové situaci
v rámci výkonu služby zvládly.
Co se změnilo, za poslední dva roky na Slovanech,
z hlediska nárůstu a zároveň snížení trestné činnosti?
Za poslední 2 roky, co jsem vedoucím oddělení na Slovanech, se struktura trestné činnosti nijak výrazně nezměnila. Nejvíce nás
trápí především majetková trestná činnost,
a to vloupání do osobních vozidel, krádeže
vozidel a vloupání do objektů. Každým rokem
šetříme kolem 1200 trestných činů a 1500 přestupků. Z hlediska trestné činnosti patříme

mezi nejzatíženější obvodní oddělení v rámci
města. Objasněnost trestných činů se pohybuje na úrovni 40%, v čemž patříme mezi
špičku v rámci obvodních oddělení v Plzni.
V čem jsou Slovany jiné než ostatní obvody?
Slovany jsou specifické především svojí polohou a velikostí. Jelikož Slovany sousedí
s dálničním přivaděčem, jsou častým místem
útoku ze strany pachatelů nepocházejících
z Plzně. Na území Slovan se rovněž vyskytují
velká prodejní centra, která jsou často vyhledávaná ze strany kriminálně závadových
osob k trestné činnosti. Dříve byl názor, že
Slovany patří mezi staré zástavby, tudíž v ní
žijí především staří lidé. Realita je ovšem taková, že Slovany patří mezi velmi vyhledávanou lokalitu k bydlení a s tím bohužel dochází
i ke zvýšenému nápadu trestné činnosti.
Zažil jste někdy akci, při které jste měl opravdu strach?
Strach o svůj život nebo o život jiného člověka?
Práce policisty je velice náročná jak z psychického tak z fyzického hlediska. Vyskytují
se velmi často situace, kdy špatným rozhodnutím, vyhodnocením situace opravdu může
jít i o život. Během mé praxe především
u kriminální služby se vyskytly situace, kdy
mohlo jít i o zdraví. Během těchto akcí samozřejmě i já prožívám určité napětí a jsem za to
rád. Toto beru jako sebereflexi při vyhodnocování těchto krizových situací. Do současné
doby jsem měl vždy štěstí a mohl jsem se plně
spolehnout na své kolegy.
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Termíny výběrového řízení v r. 2009, které budou průběžně vyvěšeny na úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany:
I. kolo: již uzavřeno
III. kolo: 1. 6. – 10. 7. 2009
V. kolo: 21. 9. – 30. 10. 2009

–
–

II. kolo: již uzavřeno
IV. kolo: 10. 8. – 18. 9. 2009

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky Statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 138 ze dne 2. 4. 2009 schválilo změny a doplnění výše uvedené vyhlášky. Změny jsou
platné od 1. 5. 2009. Úplné znění vyhlášky Fondu rozvoje bydlení je vyvěšeno na úřední desce na internetových stránkách www.plzen.eu.
Dovolujeme si upozornit na navýšení maximálních částek, na prodloužení maximální doby splatnosti a na snížení úroků u některých položek ze 4% na 3%.

Z Fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č. Název/účel
1
2
3
4
5

Max. doba
splatnosti

Úrok p. a.

8 let
4 roky
4 roky
6 let
6 let

3%
4%
4%
4%
3%

3000 tis. Kč na dům
do 100 tis. Kč na 1 byt
do 200 tis. Kč. na dům
500 tis. Kč na dům
2000 tis. Kč na dům

6 let

4%

4 roky
6 let

4%
3%

do 50 tis. Kč na každou vyjmenovanou
přípojku na dům
do 200 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
do 1000 tis. Kč na dům

4 roky

4%

do 60 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

6 let
8 let
4 roky
8 let
8 let

3%
3%
4%
4%
4%

50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
200 tis. Kč na 1 bytovou jednotku
150 tis. Kč na 1 dům
do 200 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)
do 300 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
do 150 tis. Kč na 1 byt (do 70 m² plochy bytu)
do 250 tis. Kč na 1 byt (nad 70 m² plochy bytu)
do 450 tis. Kč na 1 byt

10
11
12
13
14

Obnova střechy
Zřízení plynového nebo elektrického topení, vč. akumulačního
Zřízení malé čistírny odpadních vod
Dodatečná izolace proti spodní vodě
Obnova fasády domu vč. oplechování, zateplení, výměna
oken, oprava balkonů a lodžií
Zřízení přípojky: kanalizační, vodovodní, plynovodní,
elektrovodní
Vybudování WC a koupelny v bytě, kde dosud není
Generální oprava výtahu vícepodlažní budovy přednostně
u objektu odprodaného z majetku města Plzně
Rekonstrukce vodovodního a plynového rozvodu, rozvodů
tepla u elektr. energie v domě
Zřízení vytápění tepelným čerpadlem
Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla
Obnova bytového jádra v bytě nebo v domě
Přístavba rodinného domu k rozšíření plochy pro bydlení
Půdní nástavba bytu rušící plochou střechu

15

Vestavba bytu do půdního prostoru

8 let

4%

16

Rekonstrukce bytu (podlahy, omítky, výměna oken,
balkon nebo lodžie)

6 let

4%

6
7
8
9

K žádosti je nutné
doložit:
– v případě, že žadatel není
sám vlastník nemovitosti, souhlas všech spoluvlastníků s
půjčkou;
– kopie kupní, darovací či jiné
smlouvy, na základě které nabyl
žadatel a zástavce vlastnické
právo k nemovitosti (tj. doklad o
nabytí nemovitosti, k jejíž rekonstrukci se vztahuje žádost a
příp. k nemovitosti, kterou zastavuje);
– výpis z katastru nemovitosti
(originál), vztahující se k nemovitosti rekonstruované i zastavované (nesmí být starší 1 měsíce);

– pravomocný správní akt
(stavební povolení, souhlas stavebního úřadu aj.) o přípustnosti
akce, na níž, či v jejímž rámci je
žádáno o půjčku, vč. příslušné
projektové dokumentace, pokud
vydání takového správního aktu
vyžaduje k provedení stavby zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;
– předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána
půjčka s orientační cenou akce,
při svépomoci odhad nákladů,
které při realizaci budou doloženy fakturami a účty;
– návrh na stanovení záruky
za poskytovanou půjčku ve výši
alespoň 150 % předpokládané
půjčky s tím, že věřitel si vyhrazuje právo přijetí či nepřijetí na-

Maximální částka

vržené zástavy;
– doklad o pojištění nemovitosti;
– způsob zajištění půjčky: do
100 tis. Kč – 1 ručitel nebo zástava nemovitosti, do 200 tis. Kč –
2 ručitelé nebo zástava nemovitosti; nad 200 tis. Kč zástava nemovitosti;
– nad 200 tis. Kč (nebo do 200
tis. Kč v případě, že žadatel chce
zastavit nemovitost) doložit
platný znalecký posudek o ceně
zastavované nemovitosti pro
účel zřízení zástavního práva,
který nebude starší než 2 roky.
Žádosti jsou projednávány
v rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro

rozvoj obvodu a investice. Poté
musí být schváleny RMO Plzeň 2
– Slovany a ZMO Plzeň 2 – Slovany a následně jsou odsouhlasené žádosti postoupeny na
Magistrát města Plzně – Odbor
financování a rozpočtu. Ten vyzve žadatele k sepsání Smlouvy
o půjčce.
Tiskopis žádosti včetně vyhlášky je možné si vyzvednout
na odboru stavebně správním –
stavební úřad ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, 3. patro,
kanc. č. 314.
Bližší informace na telefonním čísle 37 803 6244.
Odbor stavebně správní
– Stavební úřad
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Kam s ním
Vážení občané, v 19. století
český klasik ve svém fejetonu
obíhal Prahu se svým slavným
starým slamníkem a hledal místo, kam ho umístit. V 21. století je
situace snažší – prostě hodíme
slamník, kam se nám zlíbí.
A teď trochu jinak.
V našem městském obvodu se
u jednotlivých kontejnerových
stání a v jejich okolí stále častěji
objevují odpady, a to jak objemné, tak i odpady v pytlích nebo
v igelitových taškách ze supermarketů. Tyto odpady se buď do
kontejnerů nevejdou a nebo je
někdo prostě jen tak odloží.
Abychom udrželi čistotu veřejných prostranství, zajišťovali
jsme pravidelné odvozy těchto
nepořádků a zpravidla i tehdy,
když občan zavolal a byla snaha
co nejrychleji zajistit odklizení.
Touto snahou jsme ovšem způsobili to, že odpady se hromadí
čím dál víc a městský obvod to
stojí stále více. V roce 2007 jsme
za odklízení těchto odpadů dali
„pouze“ 700 000 Kč/rok, v roce
2008 již 1 000 000 Kč/rok a do
konce dubna roku 2009 už
800 000 Kč
Víme o tom, že 99 % obyvatel
městského obvodu využívá k odkládání objemných odpadů a nebo těch, co nelze umístit do odpadové nádoby (nábytek, ledni-

ce, sanitární potřeby, staré televize, hadry, prkna a výjimku netvoří ani celá koupelnová jádra),
buď sběrné dvory a nebo sběrné
dny (v tomto měsíci bude 13. 6.).
Ale zbývající 1 % bezostyšně odkládá odpady do okolí kontejnerů a na přilehlá veřejná prostranství.
Protože výdaje na odklízení
odpadů jsou dále neúnosné a výdajová položka na odklízení odpadu schválená na rok 2009 je ze
2/3 vyčerpána, žádáme občany,
aby neodhazovali odpady ke
kontejnerovým stáním a do jejich okolí, využili sběrné dvory
a sběrné dny.
Městský obvod od června t. r.
bude odklízet, z ekonomických
důvodů, odpady od kontejnerových stání a blízkého okolí
pouze jednou v týdnu!
Pro úplnost uvádíme otevírací
hodiny sběrných dvorů a předběžný termín sběrných dnů
(upřesněno vždy 3 týdny před
sběrným dnem a vyvěšeno na
úřední desce a na internetových
stránkách).
Sběrné dny do konce roku
2009: 13. 6. 2009, koncem srpna,
přelom září/říjen, polovina listopadu,
Odbor životního prostředí

Aktuality ze Škoda
Sport Parku
Nová sezóna aktivní rekreace
občanů ve Škoda sport parku je
v plném proudu a jistě Vás budou zajímat aktuality sportovního areálu.
Dne 6. dubna 2009 proběhlo
vyhodnocení soutěže výběru
koncesionáře na provozování
a údržbu sportovního areálu v
Malostranské ul. „Škoda sport
park“
Vítězným koncesionářem se
stala Škola v přírodě Sklárna
s. r. o., se sídlem v Kralovicích.
Rada městského obvodu Plzeň 2 Slovany
svým
usnesením
č. 68/09 z 8. 4. 2009 schválila průběh výběrového řízení.
Koncesionář nabídl v soutěži
výši služebného 580.000 Kč bez
DPH/rok. Koncesní smlouva
nyní čeká dle § 30 zákona
č. 139/2006 Sb. (koncesní zákon)
na souhlasné stanovisko Ministerstva financí, které je podmínkou platnosti koncesní smlouvy.
Závěrečné schvalování koncesní smlouvy proběhne na jednání Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany, které
se bude konat 23. 6. 2009. Účinnost koncesionářské smlouvy se
předpokládá od 1. 7. 2009 a to po
dobu 3 let.

Od budoucího koncesionáře
městský obvod především očekává bezchybný provoz všech
sportovišť, čistotu areálu a navození „dobré nálady“ občanů
všech věkových kategoriích.
V době vydání IZ by mělo být
v provozu občerstvení i Lanové
centrum.
Konec školního roku se odráží
i v počtu akcí, které již téměř
pravidelně probíhají v areálu
ŠSP, z nichž vybírám:
j sobota 30. 5. 2009 – Den dětí –
– pořádá Duha Kopretina
Plzeň
j neděle 7. 6. 2009 turnaj
v Petanque pro širokou ve–
řejnost
j v sobotu 13. 6. a 27. 6 proběh–
nou skateboardové závody pro
veřejnost
j ve středu 18. 6. 2009 bude
v ŠSP probíhat in-line univer–
ziáda vysokých škol v ČR
j ve dnech školního vyučová–
ní (dopoledne) budou zejména
v červnu v areálu probíhat
sportovní hry základních
a středních škol
Odbor majetku a dopravy

Otevírací doba sběrných dvorů na našem obvodě (platná od 19. 1. 2009)
Lokalita

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Lobezská ulice (přístup
od zastávky trolejbusu č. 12
zast. Stadion Lokomotiva
9.00 – 17.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.

Koterovská 522 (areál
bývalých Vojenských
staveb Domen)
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Ve sběrných dvorech mohou občané odkládat bezplatně nebezpečné složky komunálního odpadu. Lze odkládat i jiné druhy odpadů
(např. ve sběrném dvoru Lobezská všechny odpady kromě autovraků). Odložení těchto odpadů je ale zpoplatněno, dle ceníku provozovatele příslušného sběrného dvora.
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu těchto zařízení
a neodkládali nebezpečný ani jiný odpad v jejich blízkosti, v době
kdy není zařízení v provozu.
Bližší podrobnosti o provozu sběrných dvorů můžete získat na
odboru ŽP, kancelář č. dveří 217, popřípadě na tel. č. 378 036 316.

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
Svozy VKK budou konány dne 13. června 2009:
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1
Šeříková (u fotbal. stadionu)
Hradiště (za konečnou MHD)
Na Vyhlídce (Božkov)
Hluboká (u potravin)
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.30 – 15.30 hod.

Pod Chalupami (Koterov)
U Jezu (Božkov)
Sladovnická (z Jiráskovy ulice)
Sporná (Plzeňská cesta)
Do Zámostí (autosalon Hyundai)
Táborská x Úslavská (hala LOKO)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.30 – 15.30 hod.
16.00 – 17.00 hod.

7

červen 2009

Pietní akt u pomníku československých veteránů na Homolce

Dne 5. května 2009 se uskutečnil pietní akt u pomníku československých veteránů v Plzni na Homolce. Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně (vpravo)
a Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany obdrželi ocenění od Freedom Team Salute. Ocenění předal jeho ambasador v České republice Gaylord Jerry Toole (na levém snímku uprostřed). Na pravém snímku: Členové Československé obce legionářské Plzeňského kraje. Zleva: podplukovník ve vý–
službě Rostislav Vychodil, plukovník ve výslužbě Otakar Lichtenberg, major v zál. Miroslav Charvát, podplukovník v zál. Ivan Čiliak. Foto: Jitka Plescherová

V OÚNZ na WC mistr chytil TBC
Ano, tahle známá písnička
Zkratky od Ivana Mládka se vám
nejspíš často vybaví při četbě
následujících řádků.
O čem budou? O ROPkách a
o nás.
A už je to tady. Co to je ta ROPka? Možná někteří z vás někde již
něco zaslechli, pro ty ostatní
krátké vysvětlení. Jde o Regionální Operační Program – ve
zkratce ROP, jeden z nejdůležitějších dotačních titulů Evropské unie probíhajících v současnosti. Z jeho prostředků lze v období let 2007 – 2013 čerpat na různé projekty regionální úrovně.
Protože velikost těchto evropských regionů se řídí počtem
obyvatel, které v případě naší
republiky přesahují možnosti
jednotlivých krajů, bylo je nutno
pro tento případ pospojovat do
větších celků.
My, tedy Plzeňský kraj, jsme
se spojili s krajem Budějovickým a vznikl pro potřeby čerpání dotace z ROPky tzv. Jihozápad. Ten dostal k rozdělení částku 619,65 mil. Euro, což je podle
aktuálního kurzu nějakých
16,5 miliardy Kč. Jejich čerpání
se děje v tzv. výzvách (nebojte se,
budou i horší slova úřednické
euromluvy). Nyní probíhá příprava žádostí o dotace z 5. a 6. výzvy, jež mají termín podání 30. 6.
2009.

A teď trochu o nás. Letošní rok
je pro nás značně specifický.
Nejsou peníze. Oproti loňsku
máme zhruba čtvrtinu. Já vím,
je krize, což také bude jedním
z hlavních důvodů, ale ne jediným, proč na naši činnost chybí
prostředky. Takže k projednávání jednotlivých projektů a řízením jejich realizací nám přibyla další kratochvíle. Shánění peněz.
Nedávno jsme se snažili o dotace z programu Ministerstva
pro místní rozvoj (MMR) na regeneraci panelových sídlišť pro
financování rekonstrukce vnitrobloku nám. gen. Píky (NGP) –
Lužická – Jablonského – Habrmannova. Nedávno nám s lítostí
oznámili, že… . Mezitím jsme
koncem března zbystřili naši pozornost, protože jsme se dozvěděli, že se chystá vyhlášení již dříve zmíněné 5. a 6. výzva k podání
žádostí o dotace. Stalo se tak
27. 3. a my se pustili do práce.
Po prostudování jednotlivých
operačních programů (ne, nejedná se a ni o slepák, ani o žlučník, či jinou nápravu našich tělesných vad či potíží) jsme vytipovali ty, které bychom mohli
využít pro financování našich
plánovaných staveb. A protože
jsme velmi skromní, připravujeme hned pět žádostí.

Jsou to tyto:
Prioritní osa 1 – dostupnost
center, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací:
projekt „Úprava vnitrobloku
nám. Gen. Píky-Lužická-Jablonského-Habrmannova“
Ano, je to ten vnitroblok, který
jsme se pokoušeli udat již na MMR
– viz výše
Prioritní osa 2 – Stabilizace
a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.5 - Rozvoj infrastruktury
pro sociální integraci:
projekt „rekonstrukce bytu
25. MŠ Ruská 83“ – řeší rekonstrukci bytu na třídu
projekt „rekonstrukce bytu
89. MŠ Habrová 8“ – také řeší
rekonstrukci bytu na třídu
projekt „výstavba nové budovy mateřské školy na pozemku
u plaveckého bazénu“
Všechny tyto tři projekty, jak je
zřejmé, řeší jeden ze současných
problémů – nedostatek míst v předškolních zařízeních. Ve dvou případech jde o rozšíření kapacity stávajících objektů o jednu třídu, ve
třetím pak o stavbu nové školky.
Prioritní osa 3 - rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory
3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu:
projekt „Obnova historické

části obce Plzeň – Koterov“ – jde
o
rekonstrukci
Koterovské
návsi.
Na území obvodu máme dvě vesnické památkové zóny – Hradiště a
Božkov, s ohledem na snad již
v blízké době možné připojení Koterova na úslavský kanalizační
sběrač, který by se mohl začít stavět
ještě v závěru tohoto roku, a připravenost vlastní akce, jsme
upřednostnili právě dlouhodobě
opomíjený (ne schválně) Koterov.
Ve všech případech se poskytuje dotace do výše 92,5% uznatelných nákladů, zbytek hradí
obec.
V případě přidělení dotace
bude realizace všech akcí probíhat v průběhu příštího roku. My
nyní připravujeme veškeré potřebné podklady pro podání
všech žádostí. Souběžně s tím
probíhá schvalovací proces na
úrovni města, neboť jako obvod
nemáme příslušnou právní subjektivitu.
V předešlých dnech podání
našich žádostí podpořila Rada
města Plzně, konečný souhlas
však musí dát Zastupitelstvo
města v průběhu června. Pak by
nám již nic nemělo bránit žádosti podat. A doufat. Adrenalin
skoro jako ve Sportce.
Vladimír Černý,
investiční odbor

8

červen 2009

Uctění památky padlých v Koterově
Uctění památky padlých z I. a
II. světové války v Koterově za
mostem se konalo dne 7. 5. 2009
od 17.00 hodin s tradičním průvodem po Koterově. Pořadateli
této pietní akce jsou TJ Sokol
Koterov ve spolupráci s místním
Sborem dobrovolných hasičů.
Průvod po Koterově se konal
za doprovodu orchestru 4. lidové
školy umění pod vedením pana
kapelníka Razáka, kterému tímto děkujeme. Zároveň chceme
poděkovat i všem mladým hudebníkům, kteří vždy ochotně
přijmou naše pozvání a již tradičně vzorně doprovází tuto pietní akci. Průvod Koterovem
prochází od bývalé mateřské
školy ulicí Na Hradčanech až
k pomníku za mostem přes řeku

Úslavu. Uctění památky se zúčastnili i občané Koterova a pan
Stanislav Hucl při té příležitosti
připomněl svými vzpomínkami
události konce II. světové války.
Také bychom rádi poděkovali
představitelům MO Plzeň 2, starostovi Ing. Aschenbrennerovi a
místostarostům B. Dudovi a Ing.
Rozšafnému, kteří nás doprovodili v průvodu, položili kytici
a pan starosta Ing. Aschenbrenner závěrem krátce pohovořil.
Touto cestou bychom rádi poděkovali i všem občanům, kteří
se zúčastnili tohoto pietního aktu, a doufáme, že příští rok
se sejdeme zase v hojném počtu.
TJ Sokol Koterov
a SDH Koterov

Slavnostní pietní akt doprovázel orchestr 4. lidové školy pod vedením kapelníka p. Razáka

Starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Aschenbrenner pokládá kytici k pomníku
padlých v Koterově. V pozadí místostarostové MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Rozšafný (vlevo) a p. Duda. Foto na stránce: Černý

Starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Aschenbrenner (uprostřed) a místostarostové p. Duda (vpravo) a Ing. Rozšafný se zúčastnili slavnostního průvodu.

Využití strukturálních fondů Evropské unie
pro opravy budov mateřských škol
v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany
Městská část Slovany byla
vystavěna v padesátých letech minulého století. V této
době byla postavena i většina
budov mateřských škol. Stáří přes padesát let se na
vzhledu a funkčnosti budov
značně podepsalo. Vnitřní
prostory mateřských škol
byly v minulých letech postupně
zrekonstruovány,
včetně zdravotně technických rozvodů a instalací. Na
vnější vzhled budov se obvod
rozhodl využít možnosti získat část finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů. Již v loňském roce byl Státní fond ži-

votního prostředí České republiky požádán o podporu
z Operačního programu Životního prostředí, který rozděluje část evropských dotací. Tento program podporuje
úspory energie.
Na základě energetického
auditu byla podána žádost
o dotaci na zateplení pro čtyři mateřské školy v našem
obvodě: 5. MŠ Zelenohorská
25, 17. MŠ Čapkovo náměstí
4, 21. MŠ Na Celchu 33 a
38. MŠ Spojovací 14. Provedení zateplení fasády, střechy, a výměny oken v těchto
mateřských školách bude
stát celkem 20,30 mil. Kč. Ná-

rok na dotaci je pouze 85%
z uznatelných nákladů, které
stanoví operační program a
nám byla přiznána ve výši
maximálně 8,7 mil. Kč. Je to
jistě nemalá částka, kterou
bude možno využít na jiné
investiční akce v našem městě. Práce na mateřských školách budou zahájeny 1. června a ukončeny 31. srpna 2009.
Nový kabát čtyř mateřských
škol prospěje nejen celkovému vzhledu našeho obvodu,
ale hlavně dojde k nemalým
energetickým úsporám.
Bc. Marta Tománková
Odbor investic

Zelená úsporám
Šance pro vlastníky a stavebníky rodinných a nepanelových bytových domů.
Dotační program zaměřený na úsporu energií
vyhlásilo ministerstvo životního prostředí a
státní fond životního prostředí. Program byl zahájen 22. dubna 2009 a poběží do 30. června
2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Žadateli mohou být: fyzické osoby; společenství vlastníků bytových jednotek; bytová
družstva; města a obce; podnikatelské subjekty;
další právnické osoby.
Oblasti podpory: A) Úspora energie na vytápění (zateplení pláště budov, střechy, podlahy,
výměna oken a vnějších dveří); B) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu;
C) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody; D) Dotační bonus
za vybrané kombinace opatření (zateplení a výměna zdroje tepla).
Podrobné informace zájemci získají na:
www.zelenausporam.cz; bezplatné telefonní
lince 800 260 500; krajské pobočce Státního fondu ŽP v Kopeckého sadech 11, každé úterý a středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
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Spotřebitelská poradna
Pokud byste měli přímo vy sami
nějaké dotazy týkající se ochrany
spotřebitelů, můžete se zkontaktovat
přímo se Sdružením obrany spotřebi–
telů v Plzni, Majerova 4 nebo se poku–
sit najít odpověď na webových strán–
kách SOS www.spotrebitele.info
či zaslat svůj dotaz na adresu
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, informační
Zpravodaj, Koterovská 83, Plzeň
(email: zabkova@plzen.eu a v před–
mětu uveďte Rady spotřebitelům).
My již zařídíme jeho předání SOS
a v některém z dalších čísel Zpravo–
daje pak jistě najdete svoji odpověď.

Pozor na půjčky
V poslední době se dost podstatně zvýšila zadluženost nás
občanů, kde v případě problémů
se splácením dochází k exekucím, zhoršení zdravotního stavu
dlužníků a celkově k velmi „blbé
náladě“.
Banky nám slibují „ za např.
1000 Kč měsíčně můžete získat
půjčku ve výši 50.000 Kč, je to
reklamní tah, který neříká nic

o tom, kolik budeme muset bance za půjčku celkově zaplatit,
o kolik zaplatíme více proti půjčené částce.
Při podpisu smluv často nedostatečně čteme text a nespočítáme si celkovou částku, kterou za
půjčku zaplatíme, nevíme ani
o kolik se nám případně tato
částka sníží nebo také ne – při
předčasné úhradě.
Věřitelé zatím nejsou povinni
celkovou částku dluhu uvádět tj.
včetně všech poplatků. Hranice,
kdy začíná lichva, není stanovena, tj. úroky mohou být více něž
100% z půjčené částky. Zákony
jsou zcela nedostatečné, jejich
výklad není v souladu s dobrými
mravy.
Co s tím můžeme dělat?
Při potřebě půjčky musíme:
– důkladně zvážit, zda peníze
půjčit opravdu potřebujeme, zda
jsme schopni případnou půjčku
splácet, zda nechceme z půjčky
hradit zcela zbytečné výdaje,
třeba na vánoční dárky, dovolenou apod.

– obejít několik peněžních ústavů nebo
jiných firem, které poskytují půjčky, zeptat
se jich kolik za půjčené
peníze celkově zaplatíme, když se nám povede provést úhradu
dříve o kolik budeme mít tuto
částku sníženou a vybrat si nejvýhodnějšího věřitele, uvážit
zda jde o firmu zavedenou na trhu s jistotou slušného jednání
– smlouvu o půjčce důkladně
přečíst – spočíst si celkovou
částku, kterou budeme hradit
tj. včetně úroků a dalších poplatků, tuto výslednou částku
odsouhlasit se zástupcem věřitele, nejlépe s uvedením této částky přímo do smlouvy (smlouva
o půjčce musí mít vždy písemnou formu)
– v případě problémů se splácením v průběhu jednotlivých
splátek okamžitě vstoupit v jednání s věřitelem a domluvit
úpravu výše splátek, případně
jejich odložení.

Pokud jsme dopustili, že dluhy
nám přerostli přes hlavu nebo
nepřízeň osudu nám způsobila
snížení příchozích financí z pracovní činnosti třeba z důvodu
nemoci – neodkládejme návštěvu některé občanské poradny,
nebo právníka, kde bychom se
poradili co s tím udělat – např.
vyhlásit tak zvaný „osobní bankrot“.
Vždy je třeba jednat a každá situace se dá nějak řešit, z „vězení
pro dlužníky“ u nás nemusíme
mít strach !
Jan Peter
SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08
(8 Kč/min.)
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Milník big beatu Aneb připomenutí beatnické
generace šedesátých let
Slovo milník není často užívané slovo. A zejména už ne ve
smyslu původním, tedy jako
označení kamenů na cestách
s udáním vzdáleností v mílích.
Dnes spíše chápeme slovo milník
v souvislostech s něčím důležitým v průběhu času. Milník big
beatu, který byl 1. května 2009
odhalen ve Chvojkových lomech
na Slovanech má připomínat šedesátá léta a generaci rockových
muzikantů, dnes většinou již šedesátníků.
Autorem milníku je akademický sochař Jaroslav Šindelář,
bratr Jiřího Šindeláře zvaného
„Dědek“ který, bohužel jako již
více plzeňských muzikantů, od
nás nedávno odešel do muzikantského nebe.
Milník je v podobě do kruhu
vztyčených lomových kamenů,
které nesou z dubu vytesaný protiatomový znak, který byl „hipísáckým“ symbolem odporu
k násilí. Tento symbol byl vztyčen na paměť generace muzikantů, kapel a všech, kteří v nesvobodné době chtěli žít svobodně.
Připomenout všechny ty známé
muzikanty, kapely, ale také jejich techniky, „bedňáky“, fandy,
příznivce.
Big beat, zkracovaný na beat,
někdy familiárně zčešťován jako
bigboš, to je český pojem. Tak se
tehdy u nás říkalo rockové mu-

zice, která v šedesátých létech
zcela ovládla populární hudbu.
Inspirace hudbou z „laxíku“ (radio Luxenbourg) se rychle i u nás
zhmotnila ve zkušebnách a na
jevištích v podání mnoha kapel
a to ke značné nelibosti tehdejšího režimu, který podobné muzice, způsobu svobodného bohémského života a tvorby rozhodně nefandil.
Nikdo se nás tehdy neptal, co
chceme, co cítíme, každý nám ale
říkal, jak ten svůj život máme žít.
Nikdo se nás neptal jestli se nám
líbí žít v totalitní kleci tehdejšího podivně smutného světa.
Každý nám chtěl pořád něco přikazovat, radit a zakazovat. A tak
jsme s tím režimem měli problémy. Ale byli jsme mladí a bylo
nám to fuk. Vzali jsme kytary
a hráli svoji muziku a žili svůj
život tak svobodně, jak to jen šlo.
Džíny, trika s nápisy, dlouhé
vlasy a rock a roll to tak nějak
nezapadalo do tehdejší oficiální,
sešněrované a šedivé doby. A tak
byly pořádány „veřejnobezpečnostní“ hony na „máničky“, dávány příkazy a vyslovovány zákazy. Kapely musely absolvovat
směšné procedury „přehrávek“
a pro „zkousnutelnost“ byly
označováni jako skupiny lidových hudebníků. Schvalovaly se
texty, názvy kapel, aparatura
a vůbec se chtělo usměrňovat

lých muzikantů. A tak milník
big beatu sem po právu patří.
A že tahle rocková generace v
Plzni žije a má mnoho příznivců
a následovníků bylo znát
1. května, který se v Chvojkových lomech stal svátkem
rockové muziky. Doufejme, že se
tenhle svátek stane tradicí.
A když ne, nic se neděje. Vsadím
se, že se u milníku na kytary
brnkat bude.
Na slovanské radnici se uskuteční výstava fotografií z odhalení milníku v termínu 1. až
30. června 2009. Autorem fotografií je Karel Syka.
Karel Syka

Program akce Hrákula

Díky bigbítu
Chtěl bych zde poděkovat
všem, kteří přispěli na vlastní
realizaci tohoto výjimečného
díla. Uvádím je bez titulu a výše příspěvku v abecedním pořadí: Andrejo Roman, Andrlík
Roman, Basl Zdeněk, Bellermann Fred, Bernard Josef, Boříková Helena, Cetina a Kenaur s. r. o., Čech F. R., Delex
s. r. o, Drnek Jan, Duda Bohuslav, Eret Pavel, Hájek Marcel, Hájková Sylva, Havel Petr,
Hrákula o. s., Hrubý Martin,
Jakl Ladislav, Klajsner Lubomír, Klajsner Václav, Klásek
Petr Černický, Krátký Tomáš,
Krejsová Marcela, Krvavá Tlačenka o. s., Matoušová Helena,
hospoda U Mrože, návštěvníci
koncertu Garáž v „Šeříkovce“
-17/4, Pošvář Roman, Rampich
Jan, Rozšafný Oldřich, Rund
Petr, Sakakihara Asakichi, Seeman Ladislav, Seitz Václav,
Schodelbauer Vladimír, Stra–
ka Martin, Syka Karel, Šneberger Jiří, Šťastný „Bob“ Petr,

naprosto vše. Inu tak jsme to
překousli a jelo se po svém. Problémy samozřejmě byly. Režim
se snažil alespoň omezovat, škodit a i infiltrovat své špehy do té
rychle se rozrůstající party, která se přelévala po městečkách
a vesnicích. Tahle lavina se ale
valila rychle a nezadržitelně a na
celá dlouhá léta se „na živo“
hraná rocková muzika v podání
regionálních kapel stala součástí života celé jedné generace.
Plzeň byla jedním z prvních
měst, kde už v první polovině šedesátých let vznikla celá řada
dobrých kapel. A dá se říci, že
dodnes je naše město líhní skvě-

Thorn Metal s. r. o., Uhlík Jiří,
Uhlíř Michal, Václavík Václav,
Vlach Václav, Vlasák Jiří, Vlasáková Anna, Zalapáková Helena, zaměstnanci ÚMO Plzeň 2
– Slovany;
Jak jste si možná všimli, jsou
mezi dárci i jména známá jak
na „poli“ veřejném, tak i sportovním, či kulturním. Nechybí
ani firmy a občanské společnosti. Ale poděkování patří
všem stejné. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na
tvůrce, účinkující muzikanty,
organizátory, sponzory vlastní
akce i „pouhé“ návštěvníky.
Speciální poděkování patří
však Svazu důchodců ČR-Plzeň
– Slovany. Svým přístupem
(opět) prokázali zájem o dění
na Slovanech a především
nadhled a toleranci danou
svými životními zkušenostmi.
Vám všem DÍK a za rok naslyšenou!
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Plzeň - Slovany - Hradiště,
začátky filmových představení - 22.00 hodin
Program: 10. 6. středa - Po přečtení spalte; 11. 6. čtvrtek - Austrálie; 12. 6. pátek - Milionář z chatrče; 13. 6. sobota - dětský den
od 15 do 18 hodin: program zajišťuje MC Jablíčko, pro děti jsou
přichystané dvě divadelní pohádky, soutěže, hry, ukázka hasičské techniky, projížďky na koních, večer od 21:30 hodin – animovaný film Madagaskar 2; 14. 6. neděle - Kozí příběh - Pověsti staré
Prahy; 15. 6. pondělí - Hlídač č. 47; 16. 6. úterý - Nestyda; 17. 6.
středa - Kamarádova holka; 18. 6. čtvrtek - Mamma Mia!; 19. 6.
pátek - zakončení devátého ročníku akce Hrákula - předání symbolického šeku panu starostovi Ing. Lumíru Aschenbrennerovi
s částkou vybranou charitativní sbírkou pořádanou občanským
sdružením Hrákula po dobu konání celé akce – film: Sněženky a
machři po 25 letech.

Festival ProRock Plzeň
20. 6. sobota - přehlídka plzeňských kapel – festival ProRock
Plzeň - http://www.replayrock.cz/novinky.php
Program: 14.30 hodin – Rezatý rakety; 15.30 hodin – Sarin;
16.30 hodin – Cocktail; 17.30 hodin – Replay; 18.30 hodin – LSD;
19.30 hodin – Palice; 20.30 hodin – AC DC revival – Špejbls Helprs; 22.15 hodin – Lucie revival.
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Budoucnost přichází – i pro handicapované
Plzeň je po Praze a Brně třetím
městem v republice, kam díky
společnosti Telefónica O2 Czech
Republic dorazila „budoucnost“
v podobě nejrychlejšího a nejmodernějšího bezdrátového připojení k internetu. I Plzeňané
tak už mohou od 20. března 2009
využívat moderní technologii,
která z klasického notebooku
jednoduchým způsobem v momentě vytvoří „mobilní kancelář“. Být dostupný v terénu, tedy
možnost kdekoliv on-line komunikovat a zároveň být u zdroje
informací, je velmi často přáním
nejen manažerů, workholiků,
ale čím dál častěji i teenagerů,
kteří jakékoliv „zrychlující a tedy in technologie“ jen vítají.
A nejen jich.
Myšlenka, rozšířit spektrum
uživatelů „mobilní kanceláře“
o kategorii osob, jejichž možnosti jsou v tomto směru z nějakého
důvodu omezené nebo komplikované, se zrodila v osvícených
hlavách společnosti Telefónica
O2 na přelomu února a března
tohoto roku a hned po jednání
v Plzni už dostala reálný obrys.
Pod záštitou rezortní náměstky-

ně JUDr. Marcely Krejsové se
začal rýsovat zajímavý projekt,
který svým zaměřením oslovuje
zdravotně znevýhodněné osoby
a organizace, jež se pomoci handicapovaným věnují cíleně.
K 1. dubnu 2009 tak odstartovala
soutěž pod názvem: „Internet mi
usnadňuje život“.
„Nabídku O2 vstoupit do vod
nekomerčních a ryze neziskových vítám, tím spíše, že jde
o pomocnou ruku napřaženou
směrem k lidem žijícím v našem
městě, kterým bohužel osud nedopřál snadnou dostupnost pro
nás běžných záležitostí. Knihovna, studovna, návštěva kina či
koncertu je pro řadu lidí se zdravotním postižením ne-li nemožnou, pak jistě komplikovanou
výpravou. Tento projekt přináší
alespoň některým z řad handicapovaných Plzeňanů příležitost, prolomit další z bariér ve
svém životě – bariéru informační,“ konstatuje náměstkyně
Marcela Krejsová.
Partnerem O2 v tomto konkrétním projektu se stal nový
Odbor sociálních služeb MMP:
„Sebekvalitnější sociální služba

nemůže postiženému člověku
nahradit běžný společenský
kontakt s lidmi. Dokážeme zajistit osobního asistenta, rehabilitaci, terapii, tlumočníka, servis
pomůcek, ale tady naše pomoc
obvykle končí. Velmi obtížně
můžeme nabídnout postiženému
smysluplné trávení volného času, včetně vzdělávání. Tento projekt jde dál a dává handicapovaným lidem šanci dostat se odkudkoliv snadněji a rychleji
k informacím, studiu, kultuře
i standardní komunikaci. Internet se stává nezbytnou součástí
našeho života – lidem s postižením přináší tato moderní mobilní technologie novou škálu příležitostí, jak využít lépe a flexibilněji svých schopností a fungovat bez omezení, nakolik jim
to jen jejich zdravotní stav dovolí. Tento sociální počin O2 je sice
prvním - v partnerství s Městem ale rozhodně nebude posled–
ním,” uvádí vedoucí odboru
Mgr. Alena Hynková.
„Vybrané projekty budou
oceněny nejmodernějším mobilním datovým připojením
v podobě kompaktního USB

Uctěme památku výročí šedesáti let
od popravy generála Heliodora Píky
Vážení občané, je třeba si
připomínat zločiny komunismu a jejich oběti, abychom nezapomněli na toto období totality, bezmoci a
bezpráví. Jednou z obětí komunistického
režimu byl i generál Heliodor Píka, kterého komunistická diktatura přesně před
šedesáti lety nechala popravit v borské věznici.
Proto se 23. června 2009
od 18:00 hodin ve Chvojkových lomech na Slovanech

uskuteční happening k uctění
památky tohoto
hrdiny,
který
bude
spojený
s kladením věnců k památníku
Heliodora Píky
na nedalekém
náměstí.
Program vzpomínkové akce
bude doprovázen hudebním
vystoupením
Tomáše
Kluse.
Akce bude spojená i s
dobrovolným podpisem petice „Na komunisty si zvykat nechceme“, která má
v tuto chvíli více jak 68 000
signatářů.

Svoji účast mimo jiné
přislíbili: Msgr. František
Radkovský, biskup plzeňský, zástupci Ministerstva
obrany ČR, členové zastupitelstva městské části Plzeň Slovany, představitelé občanského sdružení „Na
komunisty si zvykat nechceme“, členové Konfederace politických vězňů ČR a
Mladí křesťanští demokraté.
Přijďte s námi vzpomenout i vy…
Koudelková Lenka
předsedkyně Mladých
křesťanských demokratů
Plzeňského kraje

sticku a aktivací speciálního datového tarifu na 2 roky zdarma.
To pro výherce představuje zisk
v řádu desítek tisíc korun,“ říká
Veronika Řečníková, Corporate
Responsibility Manager ze společnosti Telefónica O2. Věříme,
že tímto pomůžeme lidem s postižením v komunikaci a získávání informací, dodává V. Řeč–
níková.
Datový modem v podobě USB
sticku využívá pro připojení
k internetu mobilní technologie
GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
a sám rozpozná nejrychlejší dostupnou síť, kterou použije pro
připojení. Navíc, se tento modem
v podobě USB klíčenky, vyznačuje malými rozměry a jednoduchou instalací.
Více na:
www.plzen.eu/socialnisluzby
nebo
www.budoucnostprichazi.cz
Mgr. Alena Hynková
pověřena výkonem funkce
vedoucí Odboru
sociálních služeb
Úřad služeb obyvatelstvu MMP

Církevní gymnázium začalo
s utrácením „evropských peněz“
Ve fázi realizace se nyní nachází projekt Církevního
gymnázia v Plzni podpořený z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Gymnázium v loňském roce využilo možnosti zažádat o finanční dotaci na zkvalitnění
výuky a rozvoj infrastruktury školy. Díky téměř dvěma milionům korun může nyní škola rekonstruovat
odborné učebny fyziky a literatury a vybavit je moderní technikou včetně interaktivních tabulí. „Je
skvělé, že se nám podařilo dosáhnout na evropské
dotace. Přestože škola patří mezi velmi prestižní
gymnázia v Plzni, musíme se často potýkat s nedostatečným vybavením a zastaralými školními pomůckami. Věřím, že příjemnou změnu ve výuce
ocení nejen učitelé, ale zejména žáci, které bychom
chtěli tímto motivovat k dalšímu sebevzdělávání“,
říká ředitel gymnázia Daniel Petříček. „Splnili veškeré náležitosti stanovené úřadem Regionální podpory
a začali jsme již s objednáváním prvních školních
pomůcek pro příští školní rok“, doplňuje projektový
manažer a předkladatel projektu Martin Svejkovský.
Fyzická rekonstrukce učeben je plánována na letní
prázdniny, a tak se mohou žáci gymnázia těšit na
nové studijní prostory již od září nového školního
roku.
Bc. Martin Svejkovský

Program akce Dolek – Slovany, Škoda Sport Park
Začátky filmových představení - 22.00 hodin: Program: 24. 8. pondělí Bathory; 25. 8. úterý - Deník nymfomanky; 26. 8. středa - Podivuhodný případ Benjamina Buttona; 27. 8. čtvrtek - Ocas ještěrky; 28. 8. pátek - dětský den - od 15 do 18 hodin, program zajišťuje MC Jablíčko
(dvě divadelní pohádky, soutěže, hry, projížďky na koních), večer od
21.30 hodin – Doba ledová 3; 29. 8. sobota - U mě dobrý – zakončení
2. ročníku akce Dolek - předání symbolického šeku panu starostovi
Lumíru Aschenbrennerovi s částkou vybranou charitativní sbírkou
pořádanou občanským sdružením Hrákula po dobu konání celé akce.
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Dne 21. 4. 2009 se uskutečnil v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany slavnostní
obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“. Pí Gabriela Levorová,
členka ZMO Plzeň 2 - Slovany, popřála 25 přítomným dětem domov naplněný
láskou, porozuměním, pocitem bezpečí a rodičům co nejvíce rodičovské trpělivosti, zdraví a radosti z jejich dětí.

Nejstarší občanka MO Plzeň 2 - Slovany
oslavila 104. výročí svého narození

Dne 25. 4. 2009 oslavili v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany zlatou svatbu
manželé Václav a Dobruše Taflíkovi. Svým podpisem do pamětní knihy MO Plzeň 2 - Slovany potvrdili, že i nadále budou plnit manželský slib daný si dne
25. 4. 1959 před MNV v Plzni. K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřála členka ZMO Plzeň 2 - Slovany pí Gabriela Levorová.

Informace pro rodiče novorozenců
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

Dne 2. 4. 2009 oslavila 104 let nejstarší občanka našeho MO, pí Marie
Behenská. K tomuto krásnému životnímu jubileu ji popřál starosta
MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner (na snímku vpravo),
druhý místostarosta MO Ing. Oldřich Rozšafný a zástupci Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 - Slovany. Paní Behenská stále ráda jezdí do přírody, zajímá se o dění kolem sebe. Postěžovala si, že bohužel už ji neslouží zrak. Mnoho času věnuje andulce, kterou naučila mluvit. Všichni přejeme pí Behenské, aby ve zdraví v příštím roce oslavila krásné
kulaté jubileum - 105 let věku.

Upozornění pro důchodce
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro
občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany, pořádá pro důchodce Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany, zejména pro občany, kteří se dožívají významného životního jubilea

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich osobním
údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze
automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112,
1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat jej poštou na Úřad MO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83,
307 53 Plzeň. 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:

..............………………………………………
...............……………………………………..

”Setkání důchodců”
v Kulturním domě v Šeříkové ulici v Plzni
s hudební produkcí a krátkým kulturním programem.
Od ledna 2009 je novým způsobem prováděno blahopřání jubilantům,
kteří oslaví 70let věku a více a zúčastní se setkání důchodců. U stolku pořadatelů si jubilant dohodne skladbu, kterou by chtěl v hudebním bloku
„Hrajeme jubilantům“ zahrát.
”Setkání důchodců” se budou v roce 2009 konat poslední středu
v měsíci od 16 hod.: 30. 9., 21. 10., 25. 11. Pozvánky již nebudou zasílány.

Trvalé bydliště:

..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
....................................................
Podpis

Slavnostní obřady se v roce 2009 uskuteční v termínech: 9. 6., 22. 9. a 10. 11.
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Základní umělecká škola, Plzeň,
Chválenická opět úspěšná

Dne 16. 4. 2009 oslavila 102. výročí narození pí Marie Koutská. Blahopřání vedení MO Plzeň 2 - Slovany a dárek ji předali zástupci Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 - Slovany. Nedávné zranění ji sice omezuje na pohybu, neztratila však nic
ze svého životního optimismu, dobré nálady. Všichni ji přejeme brzké zotavení.

Informace odboru sociálního
Pro občany s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň
2 – Slovany organizuje odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň
2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,

slavnostní obřady u příležitosti zlaté,
diamantové, platinové a briliantové svatby
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
Blahopřání a dárek k tomuto významnému životnímu jubileu lze
oslavencům předat také na základě jejich přání přímo v rodině. Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání
v rodině) musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO
Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem.
Slavnostní obřady organizačně zajišťuje pí Škubová, kancelář
č. 112, 1. patro, tel. 378 036 279. Při jednání je nutné předložit občanský
průkaz a oddací list.

Upozornění pro jubilanty
Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO
Plzeň 2 – Slovany navštěvuje občany s trvalým bydlištěm na území
MO Plzeň 2 – Slovany, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a
více. Při návštěvě je jim předáno blahopřání vedení MO Plzeň 2 – Slovany a dárkový balíček.
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. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilanti 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 s provedením blahopřání v rodině a předání pozornosti.
Zde odstřihnout
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........
…………………………
Podpis

Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž pro žáky
ZUŠ. Soutěžními disciplínami
v letošní roce byla hra na dechové, bicí a lidové nástroje. Žáci
školy dosáhli v uvedených soutěžích opět mimořádných úspěchů. Folklorní soubor „Meteláček“ získal v národním kole, které se uskutečnilo v Kyjově,
1. cenu. Toto ocenění je o to výraznější, že 1. místo vybojoval již
po čtvrté za sebou. Vynikající
1. cenu si odvezlo také trio Eva
Jankovcová, Alžběta Baldová
a Zdeněk Bugoš. Za oba úspěchy
patří poděkování p. uč. E. Kou–
kolíkové a A. Pelcové.
Ústřední kolo ve hře na dechové a bicí nástroje se uskutečnilo ve Vysokém Mýtě. Ve hře na
trubku obdržel 3. místo Ladislav
Lenc ze třídy Stanislava Razáka.
Také Antonín Švehla na bicí nástroje a Tomáš Drobil na flétnu
vybojovali 3. místo. Na jejich
přípravě se podíleli Bohuslav
Vaněrka a Ivana Nekolná. Jiří
Skřivan na bicí nástroje, který
se připravoval pod vedení Michaela Cáby, pak získal čestné

uznání.
„Každá soutěž je dobrou zkušeností pro žáky i učitele. Podle
mého názoru je zapojení dětí do
různých souborů a orchestrů,
jednou z nejlepších prevencí
proti negativním jevům u naší
mladé generace. Navíc výchova
dětí k hudbě a hudbou je nezastupitelná při zachovávání našeho kulturního bohatství,“ říká
ředitel školy Bohuslav Vaněrka.
Ing. Karel Nosek

Mami, ještě jednu...
Tak tuhle větu jsem slýchala
s železnou pravidelností večer co
večer od svých dětí, když jsem
jim dočetla pohádku na dobrou
noc. Přestože si dodnes pamatuji, jak bylo někdy těžké najít večer volnou chvilku na čtení, musím říci, že jsem se na ty společně
strávené chvíle před spaním vyloženě těšila. Byly příběhy, které
jsme četli i do omrzení, tolikrát,
až je uměly celé nazpaměť, tak se
jim líbily. Byl to důvěrně známý
svět, ve kterém se ocitly otevřením oblíbené knížky.
Dcera dodnes vzpomíná na to,
jak jsme četli ze Šumavských
pověstí tu o ničivé vichřici a za

okny šumavské chalupy řádila
taková bouře, až roztrhala venku postavený stan. Sedmiletý
syn se dokonce sám naučil štípat
dříví, aby to uměl jako Kája Mařík.
Věřte mi, i když se z dítěte nestane vášnivý čtenář, na chvilky, kdy mu rodiče před spaním
četli pohádky, určitě nikdy nezapomene. Mějte to, prosím, na
paměti a čtěte svým dětem, dokud jsou malé. Každý den, každý
večer, třeba jen chvilku, aspoň
kousek, ještě jednu… V knihovně na Slovanech se četlo také.
A celý den!
Ingrid Posoldová
Obvodní knihovna Slovany
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Sportovcem po celý život
Veřejného uznání na Slovanské radnici se dostalo dlouholetému členu „STARÉ GARDY“ plzeňských fotbalistů Miroslavu
Vyletovi při oslavě životního výročí dovršení 80 ti let věku. Starosta městského obvodu Plzeň 2
Ing. Lumír Aschenbrenner mu
blahopřál a současně ocenil jeho
celoživotní činnost v tělovýchově
a sportu.
Miroslav Vyleta od mládí aktivně sportoval a svoji oblíbenou
kopanou začínal v plzeňském Ra-

pidu. Na vojně pak pokračoval
v Domažlicích. Po návratu se stal
stálým hráčem Petřína. Po skončení aktivní činnosti na hřišti, se
věnoval sportu a tělovýchově jako obětavý funkcionář. V oddíle
ZČE Plzeň pracuje dlouhodobě
v různých odpovědných funkcích,
a to až do současnosti. Své bohaté
zkušenosti, získané mezi sportovci, pak řadu let uplatňoval
v různých výborech Západočeské
fotbalové župy. Jiří Kobilinský
sekretář „STARÉ GARDY“

Správa nemovitosti na půl roku zdarma
...domluvte se s námi
na spolupráci
do konce června...“
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 Kč, 110 Kč, 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 správ-

ce 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 + roz–
účtování 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,
a tím se naplňuje význam našeho
„hesla“ SLUŽBY POD JEDNOU
STŘECHOU, 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 teplár-

ny“. 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 tím nejjednodušším způsobem.
Jsme pro vás silným a stabilním partnerem, který si svých
klientů velmi váží, a proto k vám
přistupujeme individuálním a
naprosto zodpovědným způsobem jak v oblasti nabídek, tak při
jejich samotné realizaci.
Iveta Rejšková
obchodní manažerka
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, v našich pravidelných příspěvcích se Vám snažíme přinášet praktické informace týkající se provozu a správy bytových domů.
I dnešní příspěvek vznikl na základě dotazů, které jsme obdrželi do naší „Poradny bytového správce“. Problematika odečtů a roz–
účtování spotřeby vody je velmi často kladenou otázkou a v souvislosti s každoročním vyúčtováním služeb také dotazem kladeným
opakovaně.
Dotazy k dnešním tématům i do příští Poradny můžete posílat na naši adresu: Plzeňský servis, s. r. o., Částkova 45, 326 00 Plzeň nebo e–mailem na adresu: poradnaspravce@plzenskyservis.cz . Svůj dotaz označte heslem „Poradna bytového správce“. Samozřejmě se
na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Klientském centru Slovany, Doubravka na výše uvedené adrese.
Monika Polánková, Zástupce manažerky oblasti. Klienstké centrum Částkova

Bytové vodoměry
a jejich význam
Náklady na dodávku studené
vody (dále SV) a na tepelnou
energii pro její ohřev bohužel
neustále stoupají. Cena tepelné
energie pro ohřev teplé užitkové
vody (dále TUV) je ještě mnohokrát vyšší než cena samotné vody a její měření by mělo být samozřejmostí. Dosavadní praxí,
která byla a dnes ještě velmi často přetrvává, je rozúčtování spotřebované vody a tepelné energie podle zvolených konstantních ukazatelů. Rozúčtování je
nespravedlivé vůči konečným
spotřebitelům, protože tito spotřebovávají vodu zcela podle
svých individuálních potřeb.
Pro objektivní měření musí
být zajištěny stejné podmínky
pro všechny spotřebitele. Platí
to zejména pro měření TUV, která by měla mít u všech spotřebitelů trvale téměř konstantní teplotu s malými přípustnými odchylkami.
Vodoměr patří mezi stanovená měřidla a jako takový je nutno ho po skončení metrologické
periody (u vodoměrů na studenou vodu 6 let, u vodoměrů
na teplou vodu 4 roky) vyměnit

za nový či repasovaný.
Z vyhlášky MPO č. 345/2002
Sb. vyplývá, že pro účtování dodávané teplé a studené vody je
třeba používat platně ověřené
vodoměry. Tato povinnost se týká právnických osob, fyzických
osob podnikajících a orgánů
státní správy. Mezi takové subjekty patří i Stavební bytové
družstvo či Společenství vlastníků a tudíž je pro ně zákon
o metrologii závazný. Uživatelé
měřidel, kteří jej používají bez
platného ověření porušují zákon
o metrologii a může jim být uložena pokuta až do výše 1. mil. Kč.

Rádiový systém
odečtů spotřeby
tepla a vody
Rádiový systém odečtů je
v našich končinách poměrně
neznámý a pro mnohé spotřebitele nový pojem. Rádiový systém
slouží k získávání a ukládání
údajů z přístrojů potřebných pro
rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na dodávku teplé
užitkové vody a studené vody
mezi konečné spotřebitele.
Rádiový systém odečtů je po-

užíván již od poloviny devadesátých let. Nevýhodou byla vysoká
pořizovací cena přístrojů. První
systémy pracovaly na frekvenci
433 MHz a vyžadovaly přítomnost sběrných modulů. Ty ještě
navyšovaly konečnou cenu systému a navíc byly vystaveny
možnému poškození, neboť se
instalovaly ve společných prostorách domu.
V současné době jsou pořizovací náklady jen o málo vyšší
než u klasických přístrojů, které
vyžadují fyzickou přítomnost
uživatele bytové jednotky při
odečtu a vstup „cizí“ osoby. Poslední generace rádiového systému pracují již na frekvenci
868 MHz a nevyžadují sběrnice,
neboť přístroje vysílají pravidelně „do prostoru“. Navíc je
výkon celého systému redukován a délka vysílaných telegramů zkrácena.
Rádiový systém odečtů je tak
zdravotně nezávadný. Hodnota
ročně vyslané energie v průměrném bytě vybaveném rádiovým systémem (indikátory topných nákladů a bytové vodoměry) přibližně odpovídá hodnotě
vyslané energie při 5 až 6 minutovém telefonním hovoru s použitím mobilního telefonu.
Při používání rádiového systému odpadají problémy, které
vznikají při klasických odečtech. Vývojem technologie rádiového systému je dosahováno
velmi dobrých výsledků. Do systému lze zapojit další zařízení,
které se stará dokonce o úsporu
dodávané tepelné energie. Základem takového zařízení jsou
informace získané z rádiových
indikátorů topných nákladů,
které jsou instalovány v bytech
na topných tělesech.
Tyto informace přijímá speciální datová sběrnice, která pak
prostřednictvím vlastního naprogramovaného algoritmu vypočítává skutečnou spotřebu
tepla uživatelů. Tento prvek je
spojen s topným zařízením
(např. s plynovou kotelnou)
a přizpůsobuje teplotu přívodu

podle potřeby uživatele.
Další již připravenou možností je propojení systému s požárními hlásiči s možností monitorování na požární stanici a
s pravidelnou každoroční certifikací systému.
Rádiový systém odečtů spotřeby tepla a vody získává stále
větší popularitu. Je spolehlivý,
minimalizuje chybovost, šetří
čas i peníze a respektuje soukromí uživatelů bytových jednotek.
Již dnes se v České republice
prodává více indikátorů s rádiovým odečtem než obyčejných
elektronických
indikátorů.
V zemích západní Evropy je tento poměr ještě mnohem výraznější.
Stručně lze systém charakterizovat takto:
j pohodlný, časově a nákla–
dově průhledný
j maximální kvalita odečtu
díky automatickému předá–
vání dat z přístroje přímo do
rozúčtovacího systému
(eliminace lidského faktoru)
j provedení odečtů bez nut–
nosti sjednání termínů, vstup
do obydlí není nutný
j odpadá provádění meziode–
čtů na místě v případě změny
uživatele, veškeré hodnoty
z polovin a konců měsíců
daného zúčtovacího období
jsou předávány v rádiote–
legramu
j minimalizace administra–
tivních výdajů, žádné pro–
blémy s nepřístupnými pro–
storami, odečtené hodnoty
spotřeby jsou k dispozici pro
provedení rozúčtování vždy
včas
j kontrola odečtených hodnot
uživatelem je umožněna díky
uložení dat, která se zobrazují
na displejích přístrojů
j spolehlivý přenos dat díky
technologii CRC a využití kó–
dovacího programu
j přístroje mají vlastní zdroje
napájení, jejichž životnost
je 10 let + rezerva
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Cvičení všech složek IZS Plzeňského
kraje očima ředitelky školy
Asi před půl rokem jsem se obrátila na velitele požární stanice
Plzeň-Slovany pana npor. Miroslava Mouleho s přáním, že
bych chtěla uskutečnit projektový den s hasiči tak, jako každoročně pořádáme Den pro zdraví,
projektový den spojený s nácvikem poskytnutí první pomoci.
Pan npor. Moule souhlasil a navrhl, že bychom požární cvičení
rozšířili o cvičení všech složek
integrovaného
záchranného
sboru, a to někdy v průběhu měsíce dubna 2009.
Vedení sportovního gymnázia
se několikrát sešlo s npor. Moulem, který nás podrobně seznamoval s průběhem cvičení. Ve
škole jsme pedagogické pracovníky a žáky znovu proškolili
s chováním v krizové situaci a
s chováním při mimořádné udá-

losti. Speciálně byla proškolena
rovněž požární hlídka.
Konečně nastal den „D“. Byl
8. duben 2009 a PaedDr. Václav
Kůda, zástupce ředitelky školy,
vyhlásil evakuaci školní budovy, neboť v odborné učebně
chemie došlo k výbuchu, vzňala
se chemikálie, začalo hořet a
tvoří se hustý dým. Požár si vyžádal dvacet zraněných. Událost
jsem bezprostředně nahlásila na
linku 150.
I když jsem věděla, že jde o simulovaný výbuch, měla jsem
o své žáky obavy a přemýšlela
jsem, což kdyby vše nastalo do–
opravdy. Zároveň jsem myslela
na to, aby žáci zvládli evakuaci
co nejrychleji a v klidu se přemístili na vyhrazený prostor nedaleko od školní budovy. Když
jsme po třech minutách všichni

školu opustili, kromě zraněných, přijížděli už první sanitní
vozy a vzápětí hasiči.
Nastává evakuace dvaceti
zraněných žáků a dvou dospělých osob na nosítkách nebo na
zádech. Před školní budovou je
postaven záchranářský stan, lékař třídí podle typu zranění postižené a povolává další vozidla
ZZS.
Veškeré dění už všichni vyučující a nezranění žáci sledují
zpovzdálí. Za necelých dvacet
minut přilétá letecký záchranář
vrtulníkem a probíhá evakuace
dvou osob uvízlých na střeše
školní budovy. Lékař podává informaci do Fakultní nemocnice

Požární cvičení nás nezaskočilo
Velitel hasičského sboru
v Plzni – Slovanech pan npor.
M. Moule si vybral naši školu
ke cvičení zorganizovaného
8. dubna 2009. Zásahu se zúčastnily všechny záchranné
složky, včetně vojenského záchranného vrtulníku, který zasahoval i u povodní v roce 2002.
Zinscenovaný
výbuch
v učebně chemie, následný požár a hustý dým zranil celkem
20 mých spolužáků, z toho 12
těžce. Nás, 8 lehce zraněných,
bylo ošetřeno na místě před budovou školy v sanitních vozech
poté, co nás hasiči evakuovali
z budovy v plynových maskách.

Ostatní zranění spolužáci zůstali uvězněni ve škole, ať už
kvůli tomu, že byli v „bezvědomí“ nebo jen „dezorientovaní“.
Každý dostal kartičku se svým
zraněním, takže o to měli záchranáři situaci jednodušší,
neboť věděli, jak mají postupovat a nemuselo se čekat na prohlédnutí lékařem. Někteří z nás
měli ovšem tak „vážná zranění“, že museli být evakuováni
přímo z okna pomocí hasičské
plošiny.
Před budovou školy byl postaven záchranářský stan, kde
se shromažďovali a třídili zranění. Následně zranění byli

převáženi sanitními vozy do
Fakultní nemocnice v Plzni na
Borech a do nemocnice na Lochotíně. Tam je přijímala jednotlivá oddělení, kde lékaři
stanovili zraněným diagnózy.
„Divadelní představení“ pak
končilo jízdou na operační sál.
Těmto hlavním aktérům zraněným z našich řad pak
osobně poděkoval jeden z hlavních organizátorů celé akce,
dostali jsme dobrou svačinu
a hasičské vozy nás odvezly
zpět do školy.
Za zraněné a ošetřené
spolužáky
Veronika Šrámková, 4. B

Plzeň o velkém množství zraněných osob a vedení nemocnice
spouští traumatologický plán.
Zraněné žáky odvážejí sanitní
vozy na ošetření.
Přibližně v 10:05 hodin dostávám od velitele zásahu zprávu
o likvidaci požáru, žáci se mohou vrátit do školy. Teď si ještě
mohou žáci prohlédnout záchranářský vrtulník, který přistál na ploše blízkého hřiště,
mohou nahlédnout do záchranářských sanitních vozů a záchranářů se zeptat na vše, co je
zajímá. Někteří žáci si zkoušejí
i prakticky, jak silný je tlak vody
v požární hadici, když si ji mohou uchopit do rukou.
O něco později se do školy
vrací také žáci z ošetření v nemocnici. Pro mne nastává chvíle
oddechu. Cvičení se vydařilo
a na sportovním gymnáziu jsme
zvládli, co se od nás očekávalo.
Poděkování za mimořádný
projektový den patří všem hasičům, záchranářům, lékařům
a dalšímu zdravotnickému personálu nemocnice, ale především panu npor. Moulemu, který
s námi cvičení připravil.
Poděkování patří také mým
zástupcům, požární hlídce a pedagogickému sboru. Všichni
přistoupili k simulované situaci
velmi zodpovědně.
Přeji si, aby k takové situaci,
kdy bude nutno školu evakuovat, ve skutečnosti nikdy nedošlo.
Mgr. Milena Majerová
ředitelka školy
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Sportovní gymnázium začalo realizovat
nový projekt ESF

V polovině března letošního
roku byla podepsána smlouva
o realizaci grantového projektu
v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Plzeňském kraji operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Sportovním gymnáziem Plzeň, Táborská 28 (příjemcem) a Plzeňským krajem (poskytovatelem).
Sportovní gymnázium získalo
na realizaci projektu celkem
3 032 840 Kč, převaha finanční
částky jde z podílu příspěvku
z Evropského sociálního fondu
a zhruba půl milionu Kč je spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR.
Práce na projektu začala ale už
dříve, a to v průběhu hlavních
prázdnin roku 2008. Poté gymnázium čekalo, jak to s finanční
podporou projektu dopadne.
Máme velkou radost, že se škole
podařilo v konkurenci uspět
a námi předložený projekt, který
jsme nazvali Gymnázium –
vstupní brána na vysokou školu,

Úvodní seminář k projektu ESF
Dne 29. dubna 2009 jsme na
Sportovním gymnáziu, Plzeň,
Táborská 28 uspořádali úvodní
seminář k zahájení projektu
Gymnázium - vstupní brána na
vysokou školu.
Úvodní seminář jsme pojali
jako přípravnou aktivitu k zahájení projektu. Na semináři
jsme pedagogické pracovníky
školy seznámili podrobněji
s obsahem a cíli projektu, s jeho
potřebností a přínosem pro cílovou skupinu a s jednotlivými
klíčovými aktivitami. Vyučující projevili zájem pracovat na
úkolech projektu, zdokonalit se
v oblasti ICT díky školení, kte-

ré budeme v rámci projektu organizovat.
Z úvodního semináře vyplynuly pro pedagogické pracovníky už konkrétní úkoly, a to:
1) projednat v předmětových
komisích návrhy na vytvoření
výukových prezentací a výukových materiálů pro jednotlivé ročníky gymnázia,
2) sestavit pracovní týmy pedagogických
pracovníků
zpracovatelů úkolů aktivit projektu,
3) rozdělit učební předměty
do oblastí český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanský
a společenskovědní
základ,

přírodovědný základ a informatika v souvislosti s požadavky reformy státní maturitní
zkoušky,
4) určit v rámci předmětových komisí garanty za pracovní týmy v jednotlivých oblastech předmětů, kteří budou
práci zpracovatelů projektu
koordinovat.
Mám radost, že projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se setkal na sportovním
gymnáziu s kladným ohlasem a
že bude v červnu 2011 naplněn
díky kvalitním výstupům.

byl schválen. A tak 1. dubna 2009
jsme se pomalu pustili do jeho
realizace.
Naším cílem je vytvořit nové
vzdělávací moduly aktivitami,
které svým dopadem prohloubí

kompetence k modernímu způsobu práce žáků během studia,
připraví je k reformě maturitní
zkoušky a současně k vysokoškolskému studiu a praxi.
Při naplňování projektu ESF
pedagogičtí
pracovníci vytvoří
vlastní
počítačový
program
pro
práci s nestandardními testy
s ohledem na
specifika konkrétních vyučovacích
předmětů a se
zřetelem k cílové skupině
žáků.
Vyučující
zpracují výukové prezentace a učební materiály k vyu–
žití v přímé výchovně vzdělávací činnosti
i k samostudiu
žáků. Díky projektu
jednu
stávající učebnu vybavíme

moderní didaktickou technikou
ke zkvalitnění výuky aplikací
moderních výukových metod, v
níž budeme mít možnost ověřovat výstupy projektu.
Přínosem pro cílovou skupinu
pedagogických pracovníků a žáků školy po naplnění projektu
(září 2011) bude zvýšení a prohloubení kompetencí k aplikaci
výpočetní techniky jako nových
komunikačních služeb v učebním procesu nejen během studia
na sportovním gymnáziu, ale pro
žáky i s ohledem do budoucna
také v navazujícím vysokoškolském studiu.
Inovativnost projektu spočívá
v nově vytvořených výstupech
umožňujících modernizaci a integraci nových komunikačních
služeb do učebního procesu ve
škole i v domácí přípravě v souvislosti se zaváděním kurikulární reformy školství. Zpracovatelé projektu inovují učební
proces tak, aby se stal pro žáky
sportovního gymnázia modernější a přitažlivější. Zároveň si
všichni prohloubí kompetence
k ICT gramotnosti.
Mgr. Milena Majerová
ředitelka školy
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Pařížské ozvěny

Dne 13. května 2009 se žáci 7. –
9. ročníků Masarykovy ZŠ
v Plzni vydali se svými učiteli
na již dlouho plánovaný poznávací zájezd do Paříže, který byl
zařazen do učebního plánu
v souvislosti s výukou francouzského jazyka jako druhého cizího jazyka od 7. ročníku.
Od začátku této velké cesty do
Francie, kdy jsme poslouchali
kouzelný hlas Edith Piaff, jsme
se všichni moc těšili do Paříže,
kde jsme měli strávit celé tři
dny. Plánovaný program byl velice bohatý.
První den po nočním přejezdu
autobusem jsme se všichni
s baťůžky na zádech vydali
s průvodcem cestovní kanceláře
Ciao na první pěší prohlídku Pa-

říže. Vyrazili jsme z největšího
náměstí Svornosti a během ní
obdivovali skvělá architektonická díla: pařížskou Operu, Radnici, kostel Svaté Magdaleny, Louvre i Notre-Dame, prošli se Latinskou čtvrtí, zastavili se před nejstarší universitou světa Sorbonnou. Po lehkém obědě z vlastních
zdrojů v Lucemburských zahradách jsme odpoledne prožili
v Louvru. Monu Lisu a Venuši
Milétskou obdivovali všichni.
V podvečer jsme jeli krokem na
ubytování do hotelu Premiere
Classe na okraji Paříže.
Druhý den jsme vyrazili do
Versailles – bývalého sídla krále
Ludvíka XIV. V zámku nás
okouzlil svoji velikostí a krásou
zrcadlový sál. Poté jsme se s chu-

tí prošli po nádherných a rozlehlých zahradách. Odpoledne jsme
pobyli v moderní čtvrti bank, hotelů a obchodních společností La
Défense, v jehož centru stojí Velká Archa - 100 metrů vysoká otevřená kostka z bílého mramoru,
která z jedné strany uzavírá
hlavní osu Paříže přes ChampsElysées k Vítěznému oblouku až
k Louvru. Na závěr jsme strávili
nějaký čas v obchodním centru,
abychom nakoupili dárečky pro
své blízké.
Cestou na hotel jsme se všichni těšili na večeři ve francouzském stylu. Byli jsme moc zvědavi, co se bude podávat. Předkrm skýtal velké množství těstovinových i jiných salátů, zeleniny a krevet. Každý tak mohl
ochutnat něco nového. Po hlavním chodu, krůtím masu s rýží,
si děti nejvíce pochutnávaly na
pestrých ovocných salátech, nepohrdly ani rozmanitými dortíky. Výběr byl veliký, sýry na závěr již ochutnal málokdo.
Druhý den začal výstupem po
schodech na Montmartr a pokračoval návštěvou slavné baziliky Sacré-Coeur, kde všechny
ohromilo ticho a rozměrná
stropní mozaika Ježíše. Poté
jsme se vydali přes Náměstí Malířů k symbolu nočního života
Moulin Rouge. Rádi jsme se projeli pařížským metrem, které je
třetí nejstarší na světě, k Vítěznému oblouku. Zpod něho byl
nádherný výhled v jednom směru k La Défense, v opačném až

k Louvru. Odpoledne jsme měli
vyhrazeno pro 324 m vysokou Eiffelovu věž, nazývanou dámou
v železných krajkách. Většina
z nás vyjela rychlovýtahem až
na vrchol věže, mnozí však do
druhého patra vyšli pěšky. Ač
počasí bylo velmi proměnlivé,
byli jsme odměněni nádhernými
výhledy na celou Paříž. Zahlédli
jsme v dáli na jediném z ostrůvků řeky Seiny i Sochu svobody.
Poté jsme putovali k Invalidovně
se svou do dáli zlatě zářící kupolí.
Kvůli vnitřním úpravám se nám
však
Napoleonovu
hrobku
zhlédnout nepodařilo. Místo toho
nás náš mladý průvodce Michal,
který skvěle mluvil několika cizími jazyky, dovedl k Rodinově
muzeu, kde jsme si mohli prohlédnout jeho rozmanitá sochařská díla. Většina z nás je obdivovala přímo v přilehlém parku. Od
nejznámějšího z nich – Přemýšlejícího muže - jsme vyrazili na poslední zážitkovou akci.
Čekala nás večerní plavba lodí. Dorazili jsme k Seině a nastoupili na loď. Plni očekávání
jsme téměř oněměli úžasem,
když Eiffelovou věží problikávaly stříbrozlaté hvězdy. Po celou
plavbu jsme obdivovali nasvětlené architektonické skvosty a
mosty. Zlatou záři Eiffelovky a
problikávající hvězdy – ty pamatovat budeme si navždy.
Mgr. Radek Hasch,
Mgr. Marie Vlčková,
Mgr. Barbora Cibulková

Studenti VOŠ a SPŠE Plzeň navštívili Ars
Electronica Centrum v Linci
Dne 4. března se studenti třídy
1. A oboru elektrotechnika a žáci
3. C oboru elektrotechnika – slaboproud se svými pedagogy, Mgr.
Alešem Adámkem a Mgr. Jiřím
Špetkou, ve spolupráci s paní Helenou Matějkovou, průvodcem
Davidem Růžičkou a řidičem Petrem Dostálem, zúčastnili exkurze do rakouského města Linec.
Měli jsme sraz už v 5.45 hodin,
a přestože nikdo z nás není uvyklý tak brzkému vstávání, všichni
jsme se spořádaně k odjezdu dostavili. Po necelých třech hodinách cesty se před námi rozevřela nádherná rakouská krajina, na
obzoru zvrásněná mohutnými
alpskými velikány. Poslední zastávka na benzínce, několik kilometrů po dálnici a již se blížíme
k cíli svého putování: moderní

budově Ars Electronica Center na
břehu Dunaje (na snímku Aleše
Adámka), přezdívaného taktéž
Muzeum budoucnosti. Viz také
http://www.aec.at/index_de.php.
Již samotné architektonické
řešení budovy muzea na nás udělalo obrovský dojem. Poté jsme se
s českým průvodcem přesunuli
do jeho expozic a z úžasu jsme nevycházeli ani nadále. Množství
interaktivních exponátů, tvůrčích dílen, laboratoří přímo volalo po naší pozornosti. K vidění je
zde opravdu mnohé, od artefaktů
moderního umění využívajících
netradičních principů kinetické
energie a vizualizace, robotiky,
biolaboratoří s možností prozkoumat schopnosti lidského
myšlení, mozku a dalších orgánů
lidského těla prostřednictvím po-

čítačové tomografie a principů magnetické rezonance, až
po centrum klonování rostlin
atd. Mě osobně ovšem nejvíce
zaujala 3D projekce v prostoru zvaném Deep space, umožňující prožít virtuální realitu
doslova na vlastní kůži, včetně možnosti spolupodílet se
na animaci promítaného 3D
filmu. Takže čtyři hodinky
v muzeu utekly jako voda...
Odpoledne jsme ještě vyšetřili chvilku na procházku samotným centrem Lince, jehož
dominantu tvoří nejen historická
část města, ale samozřejmě také
Dunaj, ozvláštněný pro tento den
i prvními hřejivými paprsky
slunce, předzvěstí to nadcházejícího jara. Po hodině strávené ve
městě jsme nastoupili do autobu-

su a vyrazili na zpáteční cestu do
Plzně. Ráno jsme vyjížděli ještě za
tmy a v noci jsme se také vraceli,
takže jsme byli sice unavení, ale
plní zážitků a inspirace, protože
jsme se seznámili se současnými
hranicemi lidského poznání, které jsou vlastně asi nekonečné...
Zdeněk Rajtmajer, 1.A
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Výstavba a rekonstrukce sportovního
areálu 20. základní školy v Brojově ulici
V současné době pokračuje
3. etapa rekonstrukce sportovního areálu 20. ZŠ v Brojově ulici. Celá dostavba sportovního
areálu je financována z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2. 4 – Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího
odborného školství. S podáním
žádosti o dotaci pomáhal škole
Útvar pro koordinaci evropských projektů MMP.
Dokončená sportoviště budou
využívána pro školní tělovýchovnou a zájmovou činnost dětí, pro oddílovou a rekreační
činnost mládeže i dospělých. Žákům umožníme vzdělávání a
sportování v místě sídla školy.
A to jak žákům sportovních tříd,
tak žákům ostatním v rámci
mimoškolních nebo rekreačních
aktivit.
Od 1. 9. 2008 byla na 20. ZŠ otevřena sportovní třída se zaměřením na všeobecnou tělesnou
přípravu a ve spolupráci s 1. FC
Plzeň Junior s. r. o. a TJ Lokomotiva Plzeň se společně podílíme
na výchově a vzdělání budoucích fotbalistů – chlapců a volejbalistek – dívek. Trenéři přijdou
za žáky, rodičům ušetříme čas a
starost o bezpečnost dětí při pře-

pravě za oddílem. Vizí naší školy
je „vzdělání a sport pod jednou
střechou“.
Škola spravuje sportovní areál od roku 1956. Se získáním
právní subjektivity v roce 2000
se postupně daří sportoviště rekonstruovat. Rekonstrukce areálu byla zahájena v roce 2003.
V současné době jsou již provozována hřiště pro tělesně postižené, hřiště s umělým povrchem

43 x 23 m, dvě hřiště s umělou
trávou a s osvětlením na malou
kopanou a házenou.
Stavba pokračuje podle harmonogramu. Byl proveden svoz
svrchní zeminy, odstraněny
venkovní konstrukce, provedena drenáž fotbalového hřiště a
dokončena rovinka s doskočištěm. V současné době se dokončuje hřiště na beachvolejbal a celý areál dostane do konce června

nový plot. V letních měsících
budou práce pokračovat instalací umělých povrchů a rekonstrukcí vnitřních komunikací.
Stavba bude škole předána podle
plánu 25. 8. 2009.
Služby nabízené projektem
jsou jedinečné svým rozsahem.
V Plzni a regionu není základní
škola, která by realizací projektu
nabízela tolik možností využití
sportovních ploch co do objemu
času a sportů. Sportovní areál
s těmito možnostmi je v rámci
města ojedinělý. Zájem veřejnosti o naše již provozovaná hřiště
s umělými povrchy je značný.
Po ukončení rekonstrukce
bude škola provozovatelem sportovního areálu a bude zabezpečovat funkce, pro které bylo třeba projekt realizovat.
Všem našim občanům, sousedům naší školy děkuji za pochopení a trpělivost, které je třeba
po celou dobu provádění stavebních prací. Uvedením areálu do
žádaného stavu dáme našim dětem alternativu sportu proti nezdravému životnímu stylu na
ulici v partě mladých kuřáků
a vandalů.
Mgr. Pavel Kocián
ředitel školy

Pohled zpět
Ještě v září se konec června
zdál být v nedohlednu. Skoro
jsme ale nestačili ani mrknout
a další školní rok je za námi. Svoji premiéru za sebou mají naši
prvňáčkové. Jiní naopak letošním rokem dovršili svoji povinnou školní docházku a předáním
posledního vysvědčení je jejich
učitelé vyšlou do nové životní
etapy. My všichni můžeme pohledem zpět hodnotit, jaký že ten
uplynulý školní rok byl.
Přestože svět kolem nás se
zmítá v problémech, naší škole
se přece jen podařilo uskutečnit
řadu dobrých věcí. Výuka malých i starších žáků byla doplňována tématickými pracemi a exkurzemi, ozdravnými pobyty na
horách či ve škole v přírodě. Žáci
reprezentovali školu v rámci
oborových soutěžích – opět měly
úspěch družstva z dopravního
kroužku či malí fotbalisté. V neposlední řadě si pak školní rok
zpříjemňovali žáci sami, když si
v rámci školního parlamentu

organizovali nejrůznější akce.
O všech aktivitách jsme Vás informovali průběžně na našich
nových webových stránkách.
Přes veškeré problémy jsme
získali nad rámec školního rozpočtu v grantových programech
další finanční prostředky. Jsou
určeny hlavně na další rozvoj
výuky v netradičních formách
a pro nákup nezbytných a moderních pomůcek. Získané zdroje také umožní nám učitelům se
dál vzdělávat. Vše má jediný cíl –
poskytovat žákům stále kvalitnější a zajímavější výuku.
Jsme rádi, že i rodiče našich
žáků si uvědomují nelehkou situaci a podporují školu v jejím
snažení v rámci Klubu rodičů
a přátel školy, či přímo sebemenší věnovanou finanční částkou. Všem za jakoukoliv pomoc
děkujeme a budeme rádi, když
nás i nadále budete podporovat.
Na konci každého ukončeného
období se bilancuje a hodnotí. Ne
vždy se vše povede, ale důležitá

Výlet nám nezkazilo ani špatné počasí.
je snaha každého žáka či dospělého, který se podílí na zdárném
chodu školy. Všem patří poděkování za vykonanou práci,

za reprezentaci školy a snahu
udělat z naší školy co nejpříjemnější místo.
Zd. Vrátníková, 13. ZŠ
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AQUA-BALL SHOW aneb první zápis do České knihy
rekordů v chůzi po vodě 15. 8. 2009, Bolevecký rybník Plzeň
Kdo nejdéle odolá zemské přitažlivosti? Procházet se po vodní
hladině jako víla z pohádky a
překonávat zemskou přitažlivost
– to je řádění v aqua-ballu.
Aqua-ball je velká průhledná
jednoplášťová nafukovací koule
s průměrem cca 2 metry. Lidé jí
nazývají různě: Vodní koule,
vodní nafukovací balón, míč pro
běhání na vodě, vodní bublina,
maxi balón, Waterball, Woterball, Gladiatorsball, Roll Ball.
Obchodním a reklamním trikem
se též začalo v Čechách činnosti
s touto koulí říkat aquazorbing,
vodní zorbing nebo zorbing na
vodě, ačkoliv to se zorbingem
a ani se zorbem nemá vůbec nic
společného.
Oproti zorbingu zde nejsou ani
věková, hmotnostní a rozměrová
omezení, pouze omezení fyzickou kondicí obyčejného člověka,
která dovolí vydržet uvnitř koule
aktivně maximálně 5 - 10 minut.
Aqua-bally byly prvně plzeň-

ské veřejnosti představeny při
Městu her na Boleveckém rybníce v roce 2008, kde sklidily obrov-

ský úspěch nejen u dětské
části návštěvníků akce. Zde
se také zrodil první neoficiální rekord v chůzi po vodě
v těchto koulích s časem
15 vteřin.
Oficiální první zápis
v chůzi po vodní hladině za
použití aqua-ballu do České
knihy rekordů vzali pod
svoji záštitu starostové největších plzeňských obvodů
– za ÚMO Plzeň 1 Jiří Uhlík,
za ÚMO Plzeň 2 Ing. Lumír
Aschenbrenner, za ÚMO
Plzeň 3 Jiří Strobach a za
ÚMO Plzeň 4 JUDr. Hynek
Brom. Realizátorem akce je
za pomoci plzeňských profesionálních
mediálních
agentur, které též připravují doprovodný program pro
diváky, Sportovní klub Plzeň 3eCity, který se podobnými volnočasovými aktivitami
zabývá již řadu let. Nad regulérností zápisu budou dohlížet ko-

misařové agentury Dobrý den,
která Českou knihu rekordů
zpravuje. Ta též umožní prezentovat aktivitu ještě před realizací
zápisu rekordu na 19. ročníku
mezinárodního festivalu Pel–
hřimov město rekordů ve dnech
12. – 13. 6. 2009.
Plzeňská veřejnost bude mít
možnost nácviku chůze po vodě
na řadě akcí pořádaných městskými obvody pro své občany jako např. Den dětí nejen pro děti
1. 6. 2009 na Radbuze ve Štruncových sadech, na Balonové šou
27. 6.2009 na Borské přehradě a
již tradičně na Městu her 18. 7.
2009 na Boleveckém rybníce.
Kdo se stane prvním držitelem
rekordu v chůzi po vodní hladině? Budete to právě Vy? Svoji
zdatnost si můžete přijít vyzkoušet před zraky komisařů 15. 8.
2009 na Bolevecký rybník
Jan Urbánek st.,
v Plzni.
tajemník SK Plzeň 3eCity
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Cyklisté v Plzni se dočkali prvních cyklostojanů
nového typu určených pro bezpečné parkování kol
Díky finančnímu daru MO Plzeň 2 – Slovany mohlo občanské
sdružení Plzeňsko na kole zrealizovat jeden z návrhů nového
typu cyklostojanů a ve středu
15. dubna odpoledne je předat do
užívání cyklistické veřejnosti.
Cesta k realizaci ovšem nebyla
jednoduchá tak, jak tomu u výroby prototypů často bývá.
„Hlavní překážkou v užívání
kola jako dopravního prostředku po Plzni je bezpečnost. „Bezpečnost cyklisty souvisí s množstvím cyklostezek. Bezpečnost
kola, tedy možnost jeho zaparkování zase souvisí s kvalitou a
rozmístěním vhodných cyklostojanů,“ říká Radka Žáková,
cykloprůvodkyně a místopředsedkyně o. s. Plzeňsko na kole.
„Samotné pojmenování cyklostojan je ale trochu zavádějící.
Spíš bychom měli říkat ´cyklo–
opěradla´, protože základem
dobrého zaparkování kola je
stabilní opření kola alespoň ve
dvou bodech přibližně 60 centimetrů nad zemí s možností přizamčení rámu kola ke stojanu.
Správný stojan se také nemá dotýkat žádné z mechanických částí jako je přehazovačka, přesmykač či kotoučové brzdy. Jen tak
kolo nepoškodí,“ dodává

„Protože jsme nenašli vyhovující typ v dostupné nabídce výrobců, rozhodli jsme se zrealizovat vlastní prototyp, pro který
jsme našli inspiraci při našich
zahraničních cestách,“ říká
Radka Žáková. „Přestože naše
návrhy nebyly složité, ukázalo
se, že technologicky není výroba
tak jednoduchou záležitostí. Byli
jsme velice rádi, když se nám podařilo najít firmu, která má zkušenosti s výrobou a instalací
městského mobiliáře a byla
ochotna realizovat naše prototypy,“ dodala Žáková.
Firma HEVI Ing. Ivany Heydukové přitom musela řešit způsob instalace, což bylo v případě
galerie Dvořák dokonce důvodem zpoždění. Dostatečné ukotvení stojanů je důležité zejména
kvůli případným vandalům.
Firma DYBS, která stojany instalovala, má s rozebíráním
zámkové dlažby zkušenosti, takže si poradila i s nestandardním
způsobem instalace.
„Galerii Dvořák jsme si vybrali proto, že je to jediné větší
obchodní zařízení na Slovanech,
které dosud nemělo parkoviště
pro kola,“ říká Stanislav Rauch
ze sdružení Plzeňsko na kole.
„Kolo jsem si zamykala o zábrad-

Ovál 2009
Veteran Car Club Plzeň pořádá
dne 18. července 2009 již osmý
ročník akce s názvem Ovál 2009.
Jedná se o stíhací závod historických motocyklů, na velodromu
TJ ZČE Plzeň, který se nachází
v ulici mezi stadiony (za plaveckým stadionem) v městské části
Plzeň – Slovany. Tento podnik jako jediný svého druhu v České
republice tak i v okolních státech
si za poslední roky získal oblibu
u mnohých účastníků, ale pro
svoji zajímavost i zvyšující se diváckou návštěvnost. Této akce,
se budou účastnit historické motocykly všech kubatur do roku
výroby 1945. Přes to, že většina
těchto motocyklů byla vyrobena
před více jak šedesáti lety, předvádí jejich řidiči na klopené dráze opravdové sportovní klání, a to
zejména ve skupině motocyklů
s obsahem 350 a 500 cm³.
Areál je otevřen pro diváky již
od 8.00 hodin, v té době je již valná
většina účastníků přítomna
a probíhá jejich zápis a rozdělení
do jednotlivých kategorií. V deset
hodin začínají povinné tréninky,

Ing. Oldřich Rozšafný, 2. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany, Ing. Radka Žáková, předsedkyně sdružení Plzeňsko na kole, Ing. Ivana Heyduková, zástupce
firmy HEVI a nám. primátora Ing. Petr Náhlík (na snímku zleva) přestřižením
pásky předali do užívání cyklistické veřejnosti první cyklostojany nového typu
určené pro bezpečné parkování kol.
lí u parkoviště nákupních vozíků, jinak bych tu nakupovat nemohla,“ dodává jeho žena Jitka.
„Informaci o parkovišti pro kola
včetně plánku galerie Dvořák
jsme dali ke všem vchodům. Její
součástí je i modrobílá značka

pro parkoviště kol,“ uvedla.
„Věříme, že nový typ cyklostojanů bude veřejnost využívat a
chystáme se opět za podpory MO
Plzeň 2, instalovat další stojany,
tentokrát ve Škoda sport parku“
končí Radka Žáková

Prázdninový program MC Jablíčko

aby se jezdci seznámily s tratí a
způsobem jízdy na klopeném oválu, který se zásadně liší od jízdy
na běžných komunikacích. Ve
12.00 hodin se slavnostně zahájí
hlavní jízdy a soupeření může začít. Po celý den je otevřena v areálu velodromu restaurace, kde si
můžete vybrat z celé řady jídel
a nápojů. Srdečně zve Veteran
Car Club Plzeň, www.vccplzen.eu.
Stadion bude otevřen pro diváky
od 8 do 17 hodin. Vstupné dospělý
30 Kč, důchodci 20 Kč, děti zdarma.
Časový harmonogram: Přejímka jezdců a vozidel: 7.30 - 9.30
hodin, povinné tréninky: od 10.00
hodin, zahájení hlavních jízd: od
12.00 do 17.00 hodin.

7. 7. – 4. 9.: herna – úterý, středa, čtvrtek 9–12 hodin (jinak dle individ. domluvy, možné soukromé akce). Hlídání dětí denně od 7
do 19 hodin!!! (telefon. objednání do 18 hodin předchozího dne.
Program: Úterý – 9.15 – 10.45 hodin – PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA – 90.
min. program pro děti od cca 2 do 4 let s rodiči, všeobecná TV příprava,
hudební, dram. a herní aktivity, příprava na vstup do MŠ); 10.45 – 11.45
– POWER JÓGA – cvičení v mírném tempu vycházející z tradiční jógy s
kondičním a zdravotním efektem. Hlídání dětí možné na objednávku
zdarma – pobyt 20 Kč. Středa – 9.00 - 9.45 hodin – CVIČENÍ R+D DO 2
LET, 9.45-10.30 hodin – CVIČENÍ R +D DO 3 LET, 10.30-11.15 hodin –
CVIČENÍ R + D NAD 3 ROKY – všeobecná sport. příprava zaměřená na
správný psychomotorický vývoj, rozličné nářadí a náčiní, říkanky, písničky; 19. 00 – 20.00 hodin – BODY STYLING – cvičení při hudbě bez náročných choreografií s výrazným formativním a kondičním účinkem.
Bez hlídání dětí! Čtvrtek – 9.15 – 9.45 hodin – CVIČENÍ MIMINEK (do 6
měsíců), 9.45 – 10.15 hodin – CVIČENÍ MIMINEK (nad 6 měsíců) – cvičení zaměřená na správný psychomotorický vývoj kojenců a batolat;
10.30 – 12.00 hodin – MALOVANÉ PRÁZDNINY – 90 min. program pro
děti od 4 do 5 let a mlad. školáky, všeobecná sport. průprava, cvičení na
různém nářadí a náčiní, výtvarný blok (základní výtv. techniky, ubrousk.
metoda, text. dílna, koláže aj.).
Předplacené lekce nelze převést do dalšího čtvrtletí, proto platíte o jednu
lekci méně pro případnou absenci, v případě, že nebudete chybět, máte
od nás 1 lekci zdarma.
Prázdninové jesličky a školka
MC Jablíčko nabízí rodičům možnost umístit děti v červenci a
srpnu do prázdninové školky! Každodenní program (8.00 – 13.00 hodin) – lze doplnit o hlídání dětí podle potřeby rodičů. Info na recepci!
MC Jablíčko, Jablonského 4, Plzeň, tel. 736 445 524, www.jablicko.unas.cz
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Medaile na MEU ve vzpírání pro Plzeň
37. Mistrovství EU ve vzpírání
se konalo letos v březnu v polském Ciechanowě. V početném
poli závodníků a závodnic z 27
zemí Českou republiku reprezentovala jako jediná Eva Starcková v kategorii do 48 kg.
Mladá Plzeňanka (21 let) si počínala statečně. Na čince pracovala velmi hezky technicky
s příslušnou razancí.
V trhu pro zvládnutí 55 kg
(osobní rekord) zaútočila na český rekord, ale 58 kg nedokázala
fixovat potřebnou dobu.
V nadhozu opět osobní rekord
68 kg, což několik minut znamenalo stříbrnou medaili. Bohužel,
Francouzka Bannamant opakovaným 3. pokusem dala 73 kg,
přičemž Eva 70 kg ve finální fázi
nezvládla.
Výkonem 123 kg ve dvojboji

si Eva Starcková vytvořila další
osobní rekord, což je při startu

na vrcholné soutěži skvělé.
Předvedené výkony znamena-

ly bronzové medaile v trhu, nadhozu i ve dvojboji.
Svým vystoupením si Eva získala srdce početných polských
diváků, měla interview v TV
a samostatný článek na webu
Polského svazu vzpírání.
Smutným příběhem je skutečnost, že Český svaz vzpírání ji
nominoval, ale jelikož údajně
nemá peníze, mohla startovat
jen na vlastní náklady.
Díky pochopení i finanční
pomoci magistrátu města Plzně
a ÚMO Slovany se však podařilo
start zabezpečit.
Smutné kino má pokračování.
Navzdory tomu, že Eva Starcková dosáhla na MEU historicky
nejlepšího výsledku českého
vzpírání, nikdo ze Svazu vzpírání se neobtěžoval ani gratulací.
Štěstí, že Eva žije v Plzni…

Rangers studují na VOŠ a SPŠE v Plzni
Součástí bohatého vzpomínkového, kulturního a společenského
programu letošních Slavností
svobody byla i nová aktivita v podobě akční, interaktivní hry –
soutěže pro studenty 8. a 9. tříd
základních škol a 1. a 2. ročníků
středních škol z Plzeňského kraje
nazvané Osvoboď Plzeň.
Přihlášená pětičlenná družstva
v ní nejdříve měla prokázat orientaci v základních politicko-historických souvislostech celého konfliktu 2. světové války, a to prostřednictvím e-learningového vědomostního testu, a poté, co prošla jeho sítem, se dvanáct nejlepších týmů mohlo těšit na vzájemné finálové klání, které se odehrálo v průběhu slavnostního víkendu ve dnech 2. a 4. května 2009
přímo v ulicích města Plzně.
V rámci historického víkendu
byly pro jeho účastníky připraveny dva dny plné opravdových

bojů, soutěží a úkolů, které dokonale prověřily jejich znalosti a
schopnosti. Na úvod všechny čekala vojenská příprava pod vedením zkušených profesionálů z řad
Armády ČR, poté následovala vý-

stavba revolučního štábu, kde si
všichni začali ověřovat své fyzické předpoklady, aby se posléze
mohli vydat po stopách plukovníka Nobleho a přenést se tak prostřednictvím simulovaných střetů a bojů přímo do dění
v osvobozované
Plzni
květnových dnů roku 1945,
a to prostřednictvím historické rekonstrukce autentických reálií, míst a událostí. Vyvrcholením jejich
snažení pak mělo být nalezení kufru generála Pattona, a tedy faktické osvobození města z rukou nacistické moci. Což se nakonec
všem zúčastněním družstvům úspěšně podařilo.
Absolutními vítězi celého náročného programu se
Rangers odshora zleva: Kryštof Lachman, Petr pak stali Rangers z VOŠ
Vídeňský, Daniel Trnka, Filip Kotyza a Jan Berá- a SPŠE v Plzni, kteří za své
úsilí byli po zásluze odměnek. Foto: Libor First

něni setkáním s primátorem města Pavlem Rödlem, účastí na slavnostním zakončení celých oslav –
večeru v Měšťanské besedě
6. května 2009 - a v neposlední řadě i jednodenní exkurzí do Záchranného vojenského týmu Armády ČR v Rakovníku.
Organizátorům i všem zúčastněným složkám tak patří velký
dík za zprostředkování jedinečného autentického zážitku a prožitku části vlastní minulosti, která tímto způsobem může rezonovat i v myslích nejmladší generace, a snad i za ustanovení krásné
nové tradice, jež v podobě putovní
hlavní ceny – vojenské přilby
předané vítězům přímo zástupci
amerických a belgických válečných veteránů, skutečných to
osvoboditelů města, - umožní na
tento způsob osvojování si historických souvislostí navázat i
v dalších letech.
Aleš Adámek

Jak jsme oslavili Den Země na Sportovním gymnáziu
Den Země, 22. duben, jsme na
Sportovním gymnáziu oslavili
ve spolupráci s Občanským
sdružením Ametyst ve třídě
prima a tercie. Pro každou třídu
byl připraven jiný výukový program se stejnou tématikou zaměřenou na šetrné chování k životnímu prostředí.
Naše třída prima se přesunula
v deset hodin do učebny biologie,
kde na nás už čekal pracovník
sdružení Ametyst. Povídali jsme

si o druzích odpadu a kam ho
máme vytřídit. Pan učitel Standa přinesl tašku s odpadem,
z které si vzal každý jeden kus.
Pak jsme se rozdělili na skupinky podle druhu odpadů: plast,
papír, sklo, nebezpečný a smíšený odpad. O každém druhu odpadu jsme si povídali, jak uškodí, když se nevyhodí tam, kam
má. Vysvětlili jsme si, co znamená recyklace. Nakonec nám
pan Standa dal recyklované pa-

píry s úkoly, které jsme vyplnili.
Program se nám líbil a budeme
se snažit naší planetě pomáhat
nejenom v den jejího svátku.
Barbora a Klára Kováříkovy
Adéla Böhmová – prima
Při výukovém programu ke
Dni Země jsme se zabývali globálními problémy jako jsou války, chudoba, problematická doprava, ničení životního prostředí nešetrným chováním člově-

ka... Tímto programem nás provázel Standa z občanského sdružení Ametyst, pod jehož vedením
jsme si zahráli ekologickou hru
Beo o záchranu naší planety. Cílem hry bylo společnými silami
ke všem globálním problémům
nalézt řešení. Práce nás bavila,
všichni jsme se zapojili a nakonec jsme vše vyřešili, a tak jsme
planetu zachránili.
Za tercii - Barbora Burianová,
Lucie Prokešová a Nikola Hrdová
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Lukešová tlumočila na Evropském poháru
mládeže v moderním pětiboji
V první květnové dny se
v rámci osvobození města Plzně
Americkou armádou v našem
městě pořádal 7. ročník Evropského poháru mládeže v moderním pětiboji do 16 let. Do Plzně
přijeli na čtyřdenní soutěžení
mimo našich reprezentantů závodníci ze Slovenska, z Ruska,
Kanady, Německa, Velké Británie a Rakouska. Na tento pohár
bývá pravidelně přizván jako
čestný host George Patton Waters, vnuk válečného hrdiny
a osvoboditele města Plzně generála Pattona. Málokdo již ví, že
zmiňovaný hrdina z II. světové
války se v roce 1912 zúčastnil OH
ve Švédsku, kde obsadil v moderním pětiboji nádherné 5. místo. Jeho vnuk, který Plzeň pravidelně navštěvuje, je sám nadšeným sportovcem a v loňském roce se zúčastnil jako čestný host
Galavečeru v boxu, který pořádal oddíl BC Star Plzeň. Na tomto
večeru se boxeři ze Staru střetli
se svými protivníky z Irska. Jeden ze zápasů tam odboxovala
i Tereza Lukešová.
Tereza Lukešová je aktivní
závodnicí a trenérkou oddílu

Závodnice a trenérka BC Star Plzeň Tereza Lukešová spolu s George Pattonem
Wattersem v Muzeu generála Pattona v Plzni.
Boxing Club Star Plzeň a zároveň je i studentkou Pedagogické
fakulty ZČU v Plzni a studuje
i Fakultu tělesné výchovy a

sportu v Praze. Má již dvě státní
zkoušky z anglického jazyka a
více než rok pracuje jako lektorka angličtiny pro management

několika plzeňských podniků.
Byla oslovena, aby po dobu Evropského poháru pracovala jako
tlumočnice. Mimo již zmiňovaného hosta ze zámoří byli dalšími čestnými hosty tito představitelé veřejného dění našeho
města: Jan Hrdina - předseda ČS
moderního pětiboje, Mgr. Petra
Kacovská - členka rady města
Plzně, František Berka - předseda správní rady Nadace sportující mládeže. Hlavním pořadatelem byl již tradičně Dr. Jaroslav
Voldřich - předseda a hlavní trenér Pětibojařského sportovního
centra.
„Všichni byli velice příjemní
a milí,“ poznamenává tlumočnice a naše závodnice a trenérka
Tereza Lukešová. „George Patton Waters si mě dobře pamatoval z minulého roku a byl velmi
příjemným společníkem. Dojalo
mě, že si vyžádal můj autogram
na DVD boxerského galavečeru,
kterého se tehdy účastnil. Chtěla
bych poděkovat organizátorům
za dobře vedený turnaj a těším
se, že své tlumočnické schopnosti budu moci použít i na dalších
podobných akcích.“ Petr Lukeš

Komentář MČR masters (veteránů v Plzni)
Mistrovství ČR Masters ve
vzpírání, které se konalo 25. 4.
2009 v tělocvičně TJ Start VD
Doudlevce, se zúčastnilo 80 závodníků (76 vzpěračů + 4 vzpěračky) z 21 oddílů z celé ČR. Z oddílů Plzeňského kraje startovalo
16 účastníků, přeborníky se stali
Rybáček, Kovařík, Matějovský,
Dolenský, Vyhnánek ze Slavoje

Domácí závodník Jiří Metlička obsadil
2. místo v trhu s činkou o váze 65 kg.

Karel Prohl
Narozen 24. 12. 1947 v Lokti
nad Ohří. Se vzpíráním začal
v Lokomotivě Cheb pod vedením Jiřího Šollara roce 1961.
Přes Sklo Union Teplice,
Duklu Plzeň a Duklu Bánskou
Bystrici přešel začátkem roku
1969 do prvoligového družstva
TJ ŽD Bohumín. Aktivní činnost závodníka ukončil v roce
1982. V letech 1966 - 1978 byl
zařazen
do
reprezentace
ČSSR. V národních barvách
získal 18 medailových umístění na ME - MS. V období let
1979 - 1999 působil ve funkci
trenéra oddílu. Od roku 1989
se pravidelně zúčastňuje ME MS Masters. Je členem Výkonné rady Českého svazu
vzpírání, kde pracuje ve
funkci místopředsedy svazu.

Plzeň 1899, Zázvorka a Němec ze
Sokola Plzeň 1, Novák z pořádajícího Startu VD Plzeň. Druhá
místa obsadili Tomášek, Metlička a Roub ze Startu VD Plzeň,

Ing. Rozšafný, 2. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany dekoruje Karla Prohla
z Bohumína, bývalého vynikajícího reprezentanta, medailistu ze světových
šampionátů, účastníka OH a držitele titulu Grand Master, který nyní vykonává
funkci místopředsedy ČSV.
Mráz ze Sokola Plzeň 1, Krákora
ze Slavoje Plzeň 1899 a Degťar
OPC Plzeň. Čtvrté místo obsadil
Černý ze Sokola Plzeň 1. Vítězem
se stalo ,,A“ družstvo Bohemians
Praha (Popilka, Bečvář, Tomšík)
před Sokolem Zlín (Saitl, Vybí-

ral, Tkadlčík) a třetím Glaverbelem Teplice (Anger, Beníšek,
Huisl). Z Plzeňanů byl nejúspěšnější loňský veteránský mistr
Evropy a předloňský mistr Světa
Václav
Zázvorka
345,5729
sc.metz.bodů.
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Škodabike maratón, VI. ročník –
sobota 2. 5. 2009
Šestý ročník ŠKODA BIKE
marathonu proběhl za téměř
italského počasí první prodloužený květnový víkend. Tratě
(6 km pro rodinné týmy, 30 km
a 60 km) prověřily více než tisícovku účastníků z řad výkonnostních sportovců i nejširší veřejnosti. O hladký průběh závodu se staralo cca 100 organizátorů společnosti SUMMIT DRIVE
s.r.o. ve spolupráci s ÚMO
Plzeň 2, Policií ČR i Města Plzně,
hasiči a lékařskou záchrannou
službou. Dík patří nepochybně
i všem sponzorům, v čele se společností Škoda holding a. s., zadavatelem a inspirátorem akce,
dále pak s firmou Hannah Czech
a. s. a Salomon.
Dnes již klasické tratě v okolí
Radyně (30 km i 60 km), Lopaty
a Maršálu (60 km) byly letos,
i díky počasí, v dobrém stavu.
Přeháňky z pátku dokázaly proměnit v kaluže s bahnem jen některé lesní části, jinak byla trať
většinou suchá a rychlá, o čemž
svědčí i dosažené časy vítězů.
Start proběhl přesně dle programu (60 km, 30 km, rodinné
týmy) v pětiminutových intervalech od 10:00 do 10:15 ve Škoda
sport parku v Plzni na Slovanech. Průběžné informace z trati
byly dodávány prostřednictvím

pořadatelů přímo moderátorovi závodu, takže i fanoušci a rodinní
příslušníci, shromáždění v prostoru startu
a cíle, měli dobrý přehled o dění na trati.
Absolutním vítězem
závodu na 60 km se stal
Václav Hlaváč z týmu
HALFORDS
–
APACHE-BIKE, který
dorazil do cíle v čase
2:13:38 a získal tak finanční bonus za nejrychlejší čas ve výši
5.000 Kč od generálního
partnera závodu společnosti Škoda holding
a. s. Mezi ženami obsadila první příčku závodnice
plzeňského
Heposu Eva Hašková. Hlavní
partner závodu ocenil i vítězné
týmy základních a středních
škol finančním bonusem 10.000
Kč na nákup učebních pomůcek
pro jejich školu (ZŠ K Milíčovu –
vítězí ve své kategorii pravidelně od roku 2005 – a tým z Gymnázia Mikulášské nám. z Plzně - Riders on the storm). Škoda holding a. s. odměnila také vítěze
kategorií na 30 km vysokoškoláci Radovana Kyjovského z Cyklosportu Rajhrad, vítěze stejné

kategorie ostravského ŠKODA
BIKE marathonu, který se jel
o týden dříve, a vysokoškolačky,
Kateřiny Loubkové z týmu TT
Cyklorenova Cvikov.
Málo práce mělo naštěstí lékařské zabezpečení závodu - dvě
sanity, lékař a čtyři záchranáři.
Kromě běžných oděrek a klasického silničního lišeje nemuseli
zdravotníci řešit žádný závažný
případ zranění.
I díky příznivému počasí proběhlo vyhlášení vítězů za velké-

ho zájmu diváků i závodníků.
Personální ředitel Škody holding a. s. Josef Bernard, starosta
MO Plzeň 3 Jiří Strobach a ředitel závodu Radek Zeman předali
na šedesát cen v řadě kategorií a
na závěr vylosovali tombolu ze
startovních čísel všech závodníků. Hlavní výhrou v tombole byl
poukaz na nákup zboží značky
Salomon na 10.000 Kč.
Radek Zeman
Foto: Černý foto

V plzeňském lesoparku Homolka
proběhne další cyklistický svátek
V Plzni pořádá Sportovní
Club Černý po závodech: „Porsche Plzeň Yeti cupu“, Plzeňské
cyklolize, Koridě horských kol,
8. ročník „Velké ceny Plzně“
cros country pod heslem – kdo
sportuje nezlobí Sportem proti
Drogám!
V plzeňském lesoparku Homolka na Slovanech bude vytyčena trať pro milovníky horských kol opět zajímavá - technická.
Do Plzně zavítá 6. závod

BECKER cupu – plzeňské amatérské ligy horských kol.
Závod se koná 27. června a
první dětské kategorie vyrazí
do terénu v 9.30 hodin.
Hlavní závod dospělých odstartuje ve 14.00 hodin. Na Homolce se postaví na start závodníci v 14 věkových kategoriích.
Pořadatel (Sportovní Club
Černý) připravil v lesoparku
Homolka opět několik zajímavých změn a trať je zase velmi

atraktivní, technicky náročná,
zajímavá pro závodníky i pro
diváky.
Převýšení okruhu je 45 m.
Délky tratí jsou voleny pro žáky, kadety, dospělé tak aby obtížnost a délka odpovídali jednotlivým kategoriím. Divák
v několika místech vidí jezdce
během 2-3 minut. Dostupnost
zajímavých míst (schody, skok,
rokle) je 10 minut. Pojetím trať
vyhovuje těm závodníkům kteří
jsou výbušní, technicky zdatní.

Jezdec na takovéto trati musí
být neustále v popředí, ve střehu aby mohl pomýšlet na přední
umístění. Zde se nedá moc odpočívat.
Závod je pořádán pod patronací starosty MO Plzeň 2 - Slovany.
Chcete-li vědět o závodech a
celém seriálu více otevřete
stránky:
www.
beckercup.wgz.cz, www.3sc.cz.
Černý Milan,
ředitel závodu
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