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Nezištní dárci života
Možná nevíte, že 14. červen je vyhlášen Světovým dnem dárců krve, a to na
počest vídeňského profesora Karla
Landsteinera, objevitele ABO systému
krevních skupin u člověka. V této souvislosti nelze nepřipomenout jméno
českého psychiatra Jana Janského,
který v roce 1907 objevil čtvrtou krevní
skupinu. Právě jeho jménem jsou v naší
zemi nazvány medaile, které uděluje
Český červený kříž čestným dárcům

krve.
U příležitosti toho významného dne se
uskutečnilo v obřadní síni ÚMO Plzeň 2
– Slovany dne 15. 6. 2009 ve spolupráci s
Českým červeným křížem, úřadem oblastního spolku Plzeň – město, slavnostní předávání bronzových medailí
profesora Janského. Dárcům krve z našeho obvodu, kteří bez nároku na odměnu 10x darovali svoji krev, poděkoval za jejich pomoc při záchraně lidských životů druhý místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Oldřich Rozšafný.
Zdůraznil, že i přes veškeré
pokroky v biotechnologii je
lidská krev pro transfúze
nenahraditelná.
Vedení MO Plzeň 2 – Slovany alespoň formou slavnostního obřadu a malé pozornosti ocenilo záslužnou
činnost dárců krve, neboť si
je dobře vědomo toho, že i jejich zásluhou mají nemocní
přístup k potřebné léčbě.
Všem dárcům krve za jejich
dar života a zdraví patří náš
upřímný dík.
Vlasta Dolejší,
vedoucí odboru sociálního

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dnes poprvé se na tomto
místě setkáváte s poněkud
jinými řádky, než jste byli
doposud zvyklí. Pravda je, že
již několik let vychází náš informační Zpravodaj v nezměněné podobě, což některým vyhovuje, jiným zase
možná trochu vadí. Jak se
říká, zvyk je železná košile a
málokdo z nás chce měnit
něco, co poměrně dobře funguje. Ale, doba se vyvíjí,
my samozřejmě s ní, a tak nazrál čas pro změny i v
případě našeho Zpravodaje. Na první pohled půjde o
novinky spíše formální, grafické, časem by mohly
zasáhnout i do obsahu.
A v tomto případě, vážení spoluobčané, budeme
rádi, pokud se k našemu úsilí připojíte i vy! Mnozí
z vás již do Zpravodaje přispíváte svými články nebo dotazy. My bychom však chtěli od vás ještě trochu více – zkuste se spolu s námi zamyslet nad tím,
jak změnit tvář zejména titulní strany. Mám na
mysli logo Zpravodaje, které by mělo či mohlo odrážet některou z dominant našeho obvodu Slovany.
V tuto chvíli mě napadly například naše nepřehlédnutelné radniční hodiny, ale samozřejmě to je jenom můj momentální nápad. Podobných budete mít
jistě přehršel, a proto budeme rádi, když se s námi
o ně podělíte. Výsledkem by měl být kvalitnější
a moderněji zpracovaný informační Zpravodaj s vašimi náměty i připomínkami. Prvním krokem k této
snaze je již tato titulní strana.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta

Řeč čísel a naše pocity se různí
Bezpečí obyvatel města Plzně vnímáme jinak než policie
Skutečnost, že se v určitém místě cítíte
bezpečně, ještě neznamená, že se právě tam
nemůžete stát obětí kriminálního skutku.
Naopak, jsou místa, která lidé vnímají jako
nebezpečná, přestože je mnohem menší
pravděpodobnost, že se zde stanou obětí
trestného činu. Je proto rozdíl, kde se občané
města Plzně cítí bezpečně a kde bezpečně
opravdu je. I z tohoto důvodu si město Plzeň
nechalo v rámci projektu „Bezpečné město“
vypracovat Centrem aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antro-

pologie FF ZČU analýzu, která přesně takové
pocity zmapovala a vyhodnotila.
Výzkum přinesl nejedno překvapení. Mezi
ta největší patří, že lidé vnímají problém
s kriminalitou hned po politické situaci na
druhém místě. Zatímco zdravotnictví a doprava jsou až na téměř posledních místech.
Naopak hned za kriminalitou lidé pociťují
jako problém přistěhovalectví a cizince.
Zajímavým ukazatelem je to, že téměř 52 %
obyvatel Plzně se domnívá, že vývoj kriminality má vzrůstající tendenci, přičemž statis-

tiky Policie ČR naopak uvádějí dlouhodobě
klesající trend v této oblasti.
Neméně zajímavým zjištěním bylo, že lidé
mají největší strach z vandalismu. Pod tímto
pojmem se obecně vnímají stavy vybočující
z obecného vnímání pořádku – černý výlep,
sprejerství, bezdomovci, opilci, hlučící party
mladých lidí, nepořádek v ulicích atp. To
však rozhodně nepatří k závažné trestné
činnosti a navíc je to jedna z oblastí, kterou
může město díky vlastní městské policii výPokračování na str. 6
razně ovlivnit.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2
Jednání
ZMO dne 23. 6.
2009 – ZMO přijalo celkem 11 usnesení, z nichž
mimo jiné:
– schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden
– březen 2009;
– schválilo provedení rozpočtového opatření rozpočtu
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2009 – navýšení státních dotací, příjmů, navýšení financování, navýšení výdajů a
přesuny ve výdajové části rozpočtu;
– rozpočtové změny v objemu

16 571 tis. Kč, z toho 14 465 tis. Kč
tvoří navýšení financování -prostředky z fondu ŽP MMP a fondu
pro kofinancování dotovaných
projektů MP
– schválilo návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 na rok 2009 z důvodu aktuálního vývoje finanční
a ekonomické krize – snížení objemu daňových příjmů tj. sdílených daní, snížení výdajů a zapojení rezervy ve výdajové části
rozpočtu v souladu s usnesením
ZMP č. 336 ze dne 18. 6. 2009;
– daňové příjmy MO 2 byly
poníženy o 6 785 tis. Kč

Úřad blíže
občanům
Vážení občané, po prázdninové přestávce zase pokračujeme. Pouze připomínám, že cílem je přiblížit služby
občanům okrajových částí našeho obvodu, kde v hasičských zbrojnicích
byly zřízeny tzv. služebny. Jedenkrát
v měsíci je zde k dispozici pro občany
zástupce samosprávy (pan starosta
nebo některý z místostarostů) a zástupce úřadu, kteří jsou připraveni
řešit Vaše požadavky a odpovídat na
Vaše dotazy. V zájmu zkvalitnění této
služby je vhodné případné požadavky
a dotazy zaslat v předstihu e-mailem
na adresu postaumo2@plzen.eu. To
zejména, jedná-li se o konkrétní požadavek, abychom byli schopni zajistit
konkrétního úředníka odpovědného
za danou agendu nebo zajistit potřebné tiskopisy.
Termíny a místo jednání:
Božkov, Údolní 8 – vždy první středu v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin
(2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.)
Hradiště, Na Rychtě 17 – vždy druhou středu v měsíci od 16:00 do 17:00
hodin (9. 9., 14. 10., 11. 11, 9. 12.)
Koterov, Koterovská náves 15 –
vždy třetí středu v měsíci od 16:00 do
17:00 hodin (16. 9., 21. 10., 18. 11.,
16. 12.)
Ing. Zdeněk Červený,
vedoucí odboru vnitřních věcí

– schválilo místní a pomístní
názvy k. ú. Božkov takto:
1. místní a pomístní názvy
upravit dle platných pravidel
českého pravopisu;
2. místní názvy č. 1-13, 15-17,
19-28 – ponechat; 14 – správný
název je Na Špitálkách;
18 – správný název je V Podlu–
čí; chybějící místní názvy do–
plnit dle podkladů Magistrátu
města Plzně – odbor správních
činností, oddělení správní,
o ulice Meruňková, U Památ–
níku, Zahradnická, K Potoku,
U Křížku, Švestková, Buksic–
ká, Rumburská;

NOVÍ STRÁŽNÍCI

3. pomístní názvy č. 1, 2, 6, 7 –
umístění nesouhlasí (posu–
nout severně k předložce po–
toka); 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 19 – ponechat; 11 – pojme–
nování Vyhlídka souhlasí,
umístění nesouhlasí (posu–
nout jihozápadně k vyhlídce),
pojmenování Na Hájích vyřa–
dit (je v k. ú. Koterov);
13 – umístění ponechat, pře–
jmenovat Na Švábinách;
17 – vyřadit (přednost má č. 9,
10 – V Pytli).
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Odbor sociálních
služeb Magistrátu
města Plzně
Máte pocit, že Vaše hodnocení
jako uživatele služby (pochvala či
kritika) nikoho nezajímají? Omyl!

Zajímá nás Vaše
(ne)spokojenost!
j Jste spokojeným klientem
sociální služby?
j Využíváte sociální službu,
ale není to ono?
j Chcete se podělit o vlastní
dobrou zkušenost?
j Potřebujete, hledáte
a nenacházíte vhodnou
soc. službu?
j Odmítli Vás a Vy nevíte
proč?

Kontaktujte nás!

Tři noví strážníci posílili řady svých kolegů na Slovanech. V novém působišti obvodní městké policie je přivítali (v pozadí zleva) Bohuslav
Duda, 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany, Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO plzeň 2 - Slovany, Ing. Oldřich Rozšafný, 2. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany a velitel městské policie Václav Kozel (vlevo vpředu). Zleva pak jsou Tomáš Kraus, Petr Bodnár a Jiří Rezek.

Telefon: 378 033 351
Internet: www.plzen.eu/so
cialnisluzby
Schránka důvěry:
Plzeň, Martinská 2,
přízemí vlevo

Volejte, mailujte,
pište, přijďte!

Foto: Jan Machačný

Magistrát města Plzně – Odbor sociálních služeb oznamuje:
Dětská lékařská služba první pomoci nonstop od 1. července 2009
poskytována výhradně v Nemocnici U Sv. Jiří – Staniční ul. 74, Plzeň – Doubravka (vjezd do areálu z Opavské ul.)
Dostupnost: trolejbus č. 10 a 16 (zastávka Těšínská), autobus č. 30 (zastávka Ul. Družby)
Provozní doba: 17:00 – 07:00, So, Ne, svátky: nepřetržitě, Tel: 377 262 970, 377 263 965, 377 266 647
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne 20. 5.
2009 – RMO
Ing. Oldřich Roz- přijala celkem
šafný, 2. místo– 12
usnesení,
starosta MO Plzeň z nichž vybí2 - Slovany
ráme:
– schválila
– zapojení 10 % z přebytku hospodaření určených usnesením
ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 54/07 ze
dne 27. 11. 2007 na poskytování darů a dotací k posílení rezervy;
– návrh rozpočtového opatření
rozpočtu schváleného MO Plzeň 2
– Slovany na rok 2009 z důvodu aktuálního vývoje finanční a ekonomické krize – změna použití
prostředků FRR;
– jedná se o přesun finančních
prostředků do rezervy na případné krytí poklesu daňových příjmů
v objemu 2 360 tis. Kč.
– schválila uzavření dohody o
užívání sálu KD Šeříková pro občanské sdružení „Kapela 35. plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO“, Plzeň, Šeříková 13, Plzeň,
IČO: 26598825 do 31.12.2012.
Mimořádné jednání RMO dne
27. 05. 2009 – RMO přijala celkem
3 usnesení, z nichž vybíráme:
– schválila
a) poskytnutí dotací nezisko–
vým a příspěvkovým organiza–
cím, fyzickým osobám a práv–
nické osobě:
1. Pětibojařské sportovní cent–
rum, IČO: 26545896, Evropský
pohár mládeže
4.000,- Kč
2. Svaz tělesně postižených
v ČR, IČO: 75010968 10.000,- Kč
3. Svaz tělesně postižených,

IČO: 75009099
4.000,- Kč
4. Sbor dobrovolných hasičů
Hradiště, IČO: 66360129
20.000,- Kč
5. Miloslav Krist, IČO: 67887716
15.000,- Kč
6. Pomocné tlapky, o.p.s.,
IČO: 263226412
20.000,- Kč
7. Sbor dobrovolných hasičů
Božkov, IČO: 66360111
10.000,- Kč
8. Roska Plzeň, IČO: 64353729
6.000,– Kč
9. Eva Starcková,
nar. 25.08.1987
5.000,- Kč
10. Turistický oddíl ČR, TOM
4710 Saturn, IČO: 68785518
6.000,- Kč
11. 2. MŠ, U Hvězdárny 26,
IČO: 70940720
30.000,- Kč
12. Vojenské sdružení rehabi–
litovaných, IČO: 49279319
6.000,- Kč
13. Oblastní charita Klatovy,
IČO: 66388830
10.000,- Kč
14. Škola bojových umění Na–
rama, IČO: 49775383
5.000,- Kč
15. AV Pron, spol. s r.o., IČO:
26353181
10.000,- Kč
16. 89. MŠ, Habrová 8, IČO:
70940690 – Běžecká hvězdička
3.000,- Kč
17. Sportovní Ski Club Bohe–
mia, IČO: 68833440
3.000,- Kč
18. Masarykova ZŠ Plzeň, IČO:
68784589 – braněsportovní den
5.000,- Kč
19. Masarykova ZŠ Plzeň, IČO:
68784589 – sportovní vybavení
8.000,- Kč
20. Hospic sv. Lazara, IČO:
66361508
10.000,- Kč
21. Dělnická tělocvičná jedno–
ta, IČO: 66360234
3.000,- Kč

22. Hrákula, IČO: 27052451
30.000,– Kč
23. Český kynologický svaz,
IČO: 73731382
10.000,- Kč
24. Sdružení pěstounských ro–
din, IČO: 64326471
10.000,- Kč
25. Soukromá ZUŠ Trnka,
o.p.s., IČO: 26347687 10.000,- Kč
26. TJ Božkov, IČO: 45330972
6.000,– Kč
27. Římskokatolická farnost,
IČO: 45332487 – Prkule 6.000,- Kč
28. Římskokatolická farnost,
IČO: 45332487 – Člověk a příro–
da
8.000,- Kč
29. Římskokatolická farnost,
IČO: 45332487 – zahradní náby–
tek
10.000,- Kč
30. Český svaz bojovníků za
svobodu, IČO: 424218 4.000,- Kč
31. Středisko křesťanské po–
moci, IČO: 40524566
8.000,- Kč
32. Občanské sdružení Ty a Já,
IČO: 27007278
6.000,- Kč
33. Salesiánské středisko mlá–
deže, IČO: 519740
10.000,- Kč
34. Občanská poradna Plzeň,
IČO: 69460833
7.000,- Kč
35. Ocet, o.p.s., IČO: 28043499
5.000,– Kč
36. Sdružení přátel Zoologické
a botanické zahrady města
Plzn, IRIS, IČO: 26656931
10.000,– Kč
37. Mateřské centrum Slovany
„Jablíčko“, IČO: 26615088
10.000,- Kč
38. Junák – stř. Ichthys, IČO:
49777980 – sportovní vybavení
4.000,- Kč
39. Junák – stř. Ichthys, IČO:
49777980 – ekologie 10.000,- Kč
40. Junák – stř. Ichthys, IČO:
49777980 – materiálové

vybavení
10.000,- Kč
41. Junák –
Bohuslav Duda, 1.
stř. Stopa,
místostarosta MO
IČO:
Plzeň 2 – Slovany
49777963
4.000,- Kč
42. 1. FC Plzeň Junior s.r.o.,
IČO: 27966887
15.000,- Kč
43. Karotka, IČO: 22691057
5.000,– Kč
44. Klub vojenské historie – Le–
gionářský 35. čs. střelecký pluk
“Foligno“, IČO: 70871361
10.000,- Kč
45. Junák – stř. Jožky Knappa,
IČO: 49777955
15.000,- Kč
46. Český svaz včelařů, IČO:
49778030
10.000,- Kč
47. Občanské sdružení Krystal,
IČO: 26641194
10.000,- Kč
48. Sdružení obrany spotřebi–
telů, IČO: 75137267
neprojednána
49. Sport relax handicap Plzeň,
IČO: 26638959
5.000,- Kč
50. 25. ZŠ, Chválenická 17, IČO:
69972141
5.000,- Kč
b) poskytnutí finančního daru
neziskové organizaci:
Svaz důchodců ČR, IČO:
64353320
5.000,- Kč
– souhlasila s převodem (s prodejem za cenu 1,- Kč event. s darováním) nemovitostí – budovy
Sladkovského č. or. 16, čp. 428, pozemek parc. č. 1584, vše k. ú. Plzeň,
na současného vypůjčitele nemovitostí Městskou Charitu Plzeň, IČ
45334692, se sídlem Plzenecká 13,
Plzeň, vč. projektové dokumentace a stavebního povolení k rekonstrukci stavby.
Dokončení na str. 4

Infoschránky bezpečného města
V rámci projektu Bezpečné město Odbor
bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně ve spolupráci se Správou
veřejného statku města Plzně v průběhu
července instaloval na území města Plzně informační schránky. K jejich instalaci město
přistoupilo především proto, že ne každý občan má přístup na internet, kde může na
webovém portálu Bezpečného města využívat poradny a kde se také může dozvědět vše
o projektu Bezpečné město a o rozdělení města na jednotlivé policejní okrsky.
Na území města Plzně tak bylo v současnosti umístěno více než 60 infoschránek, to
znamená, že v každém policejním okrsku je
minimálně jedna. Ty jsou určeny všem obyvatelům Plzně i jejím návštěvníkům, kteří
mají nějaké náměty, připomínky či stížnosti
týkající se bezpečnosti v Plzni. Infoschránek
však lze využít i v případě nálezu dokladů,

klíčů, peněženek a podobně.
Na každé infoschránce se občan dozví název okrsku, spojení na příslušný úřad městského obvodu, obvodní oddělení Policie České republiky, služebnu městské policie a
spojení na Odbor bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně včetně
internetových stránek Bezpečného města.
O konkrétních místech umístění těchto
infoschránek se občané dozvědí na internetových stránkách www.bezpecnemesto.eu,
z informačních letáků a brožur Bezpečného
města, které budou distribuovány do poštovních schránek po letních prázdninách.
O umístění se také mohou občané dozvědět
z tiskovin jednotlivých městských obvodů.
O pravidelné vybírání infoschránek se bude
starat městská policie ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality a
jednotlivými úřady městských obvodů.

Infoschránky
v okrscích
MO Plzeň 2
Okrsek „A“ –
budova Policie
ČR v Železniční
ul. č. 12; Okrsek
„B“ – budova Pozemkového fondu České republiky na Náměstí gen. Píky č. 8; Okrsek „C“ – prodejna
drogerie Slovanská alej - Ruská ul.; Okrsek
„D“ – budova konečné stanice MHD, trolejbusu č. 12 v Božkově; Okrsek „E“ – prodejna
potravin – Nepomucká 133 na Čechurově;
Okrsek „F“ – budova ÚMO 8 - Veská 11, Černice; Okrsek „G“ – budova obchodu
„U Hrubých“ vedle schránky „Sokola“
v Hradišti.
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Zprávy z jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Dokončení ze str. 3
Jednání RMO dne 10. 6. 2009 –
RMO přijala celkem 14 usnesení,
z nichž vybíráme:
vzala na vědomí
1. rozbor hospodaření MO Plzeň
2 – Slovany za období leden – březen 2009
2. přehled rozpočtových opatření schválených RMO Plzeň 2 –
Slovany a ZMO Plzeň 2 – Slovany;
– schválila
1. Uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostorů na pronájem
nebytového prostoru č. 2029/16 v
majetku města Plzně – v přízemí
domu na adrese Plzeň, náměstí
Generála Píky 5, o celkové výměře
187,1 m² – prodejna drogerie, za
podmínek daných výběrovým řízení, se zájemci v tomto pořadí:
a) Lenka Lejdlová, IČ 87196263,
místo podnikání Na Pernikář–
ce 761/35, 160 00 Praha 6 – Dej–
vice, druh provozované čin–
nosti – bytové studio včetně rea–
litní činnosti, na dobu neurči–
tou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, s nájemným 1.500,- Kč/
m²/rok + roční míra inflace, za
podmínky, že uhradí před pod–
pisem smlouvy jistotu ve výši
tříměsíčního nájmu, tj. 70.162,- Kč;
b) Jitka Rážová, IČ 65585283,
místo podnikání Slovanská
2196/49, 326 00 Plzeň, druh pro–
vozované činnosti – drogerie,
kosmetika, bižuterie, módní
doplňky, oděvy pro starší a pl–
noštíhlé, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s nájemným 1.050,- Kč/m²/rok +
roční míra inflace, za podmín–
ky, že uhradí před podpisem
smlouvy jistotu ve výši třímě–
síčního nájmu , t.j. 49.113,- Kč;
2. Uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostorů na pronájem
nebytového prostoru, který se nachází v 1. NP domu na adrese Plzeň, Železniční č. or. 20, č.p. 239,
o celkové výměře 18,3 m², za podmínek daných výběrovým řízením, s tímto zájemcem:
– obchodní firma: MOREZ A.V.
spol. s r.o., IČ 40527883, se síd–
lem v Plzni, Radyňská 35, účel
pronájmu: rozšíření sklado–
vých prostor – elektromateriálu
– na dobu neurčitou s 1 měsíč–
ní výpovědní lhůtou, s nájem–
ným 250,- Kč/m²/rok + roční
míra inflace, za podmínky, že
uhradí před podpisem smlou–
vy jistotu ve výši tříměsíčního
nájmu, t.j. 1.143,- Kč;
3. Podání výpovědi z nájmu nebytových prostorů na drese Francouzská 15 v Plzni firmě T.O.P.S.
společnost s ručením omezeným,
IČ 40526364, se sídlem Staré Sedlo
28, Bor u Tachova, v souladu s § 10
zákona č. 116/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a s článkem

III. nájemní smlouvy uzavřené
dne 24. listopadu 1997;
4. Uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 2007/004041 uzavřené dne
18. 7. 2007 na základě usnesení
č. 121/07 Rady městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany s obchodní firmou Libor Ženíšek – OFFICE
PROJEKT, IČ 72288418, kterým se
mění čl. 1 ve znění:
1.1 Statutární město Plzeň (dá–
le jen „pronajímatel“) je podle
svého prohlášení výhradním
vlastníkem nebytových prosto–
rů – prodejna o výměře 20,40 m²
umístěných v přízemí domu
v Plzni, Koterovská 126, vede–
ného v katastru nemovitostí ja–
ko objekt bydlení se stavební
parcelou č. parc. 3138/10 o vý–
měře 286 m², vedenou jako za–
stavěná plocha v obci Plzeň
a katastrálním území Plzeň, jak
jest zapsáno v katastru nemovi–
tostí na listu vlastnictví č. 27508
u Katastrálního úřadu pro Pl–
zeňský kraj, Katastrální praco–
viště Plzeň-město.
takto:
1.1 Statutární město Plzeň (dá–
le jen „pronajímatel“) je podle
svého prohlášení výhradním
vlastníkem nebytových pro–
storů – prodejna o výměře
20,40 m² umístěných v přízemí
domu v Plzni, Koterovská 126 krček, vedeného v katastru
nemovitostí jako objekt byd–
lení se stavební parcelou
č. parc. 3138/11 o výměře 76 m²,
vedenou jako zastavěná plocha
a nádvoří v obci Plzeň a kata–
strálním území Plzeň, jak jest
zapsáno v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 u Kata–
strálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-město.
5. Uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 2008/004443 uzavřené dne
13. 10. 2008 na základě usnesení
č. 130/08 Rady městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany s panem Mgr.
Karlem Sykou, jehož předmětem
bude změna:
a) čl. 1 odst. 1. 1. Smlouvy ve
znění:
1.1. Statutární město Plzeň (dá–
le jen „pronajímatel“) je podle
svého prohlášení výhradním
vlastníkem nebytových prosto–
rů o celkové ploše 49,83 m²
umístěných v přízemí domu
Francouzská třída 22 v Plzni,
vedeného v katastru nemovi–
tostí jako objekt bydlení se sta–
vební parcelou č. parc. 3975
o výměře 380 m², vedenou jako
zastavěná plocha a nádvoří
v obci Plzeň a katastrálním
území Plzeň, jak jest zapsáno v
katastru nemovitostí na listu

vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj pro obec
Plzeň a katastrální území Plzeň.
takto:
1.1. Statutární město Plzeň (dá–
le jen „pronajímatel“) je podle
svého prohlášení výhradním
vlastníkem nebytových prosto–
rů o celkové ploše 49,83 m²
umístěných v přízemí domu
Francouzská třída 22 v Plzni +
nebytových prostorů o celkové
výměře 26,76 m² umístěných
v suterénu domu Francouzská
třída 22 v Plzni, vše vedené v ka–
tastru nemovitostí jako objekt
bydlení se stavební parcelou
č. parc. 3975 o výměře 380 m²,
vedenou jako zastavěná plocha
a nádvoří v obci Plzeň a kata–
strálním území Plzeň, jak jest
zapsáno v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Pl–
zeňský kraj pro obec Plzeň a ka–
tastrální území Plzeň.
Celková výměra předmětu
nájmu se tímto Dodatkem mění ze
stávající 49,83 m² na 76,59 m².
b) čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy
ve znění:
4.1. Nájemce se zavazuje platit
pronajímateli v souladu se sta–
noviskem RMO Plzeň 2 – Slova–
ny měsíční nájemné, jehož výši
si smluvní strany dojednávají
ve výši Kč 1.038,- (slovy: jeden–
tisíctřicetosmkorunčeských).
takto:
4.1. Nájemce se zavazuje platit
pronajímateli v souladu se
stanoviskem RMO Plzeň 2 –
Slovany měsíční nájemné, je–
hož výši si smluvní strany do–
jednávají ve výši Kč 1.595,(slovy: jedentisíctpětsetdeva–
desátpětkorunčeských).
Měsíční nájemné se tímto Dodatkem mění ze stávajících 1.038,Kč na 1.595,- Kč. Dodatek bude
uzavřen po realizaci oddělení suterénních nebytových prostorů ve
výši 26,76 m² a po kolaudaci upravených nebytových prostorů.
6. Nájemci Centrum sociálních
asistentů o.p.s., IČ: 25232151 změnu nájemní smlouvy nebytových
prostorů o celkové výměře 149,60
m² v přízemí domu v Plzni, Božkovská 20, uzavřené dne 6. 12. 1999
na základě usnesení RMO Plzeň 2
– Slovany č. 256/99 ze dne 30. 11.
1999 tak, že ruší čl. V. této smlouvy, kterým se výše nájemného a
záloh za služby každoročně k datu
1. ledna zvyšuje hodnotou inflačního koeficientu
– vzala na vědomí
– postup přípravy žádosti o
podporu na projekt „Obnova historické části obce Plzeň-Koterov“
z prostředků ROP NUTS II Jihozápad
– podmínku, že v případě obdržení dotace musí být minimálně

po dobu udržitelnosti projektu, t.j.
pět let od ukončení projektu a jeho
vyúčtování, zajišťována reklama,
propagace a fyzické pořádání kulturních akcí pro rozšíření cestovního ruchu v této oblasti
Jednání RMO dne 1. 7. 2009 –
RMO přijala celkem 15 usnesení,
z nichž vybírám:
– schválila použití investičního
fondu u 38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň
na provedení výtvar. barevného
nástřiku na fasádu budovy MŠ;
– vzala na vědomí předložené
podmínky pro zadávací řízení na
rekonstrukci bytu na třídu v 25.
MŠ, Ruská 83;
– schválila
1. a) prominutí pohledávky za
panem Josefem Vištejnem, pod–
nikající fyzickou osobou, IČ
15159931, s místem podnikání
Chomutov, Školní pěšina 5095,
ve výši 2.196 Kč za předpokladu,
že pan Josef Vištejn uhradí část
pohledávky ve výši 5.750,- Kč;
b) mimosoudní vyrovnání s pa–
nem Josefem Vištejnem, pod–
nikající fyzickou osobou,
IČ 15159931, s místem podni–
kání Chomutov, Školní pěšina
5095, za těchto podmínek: pan
Josef Vištejn uhradí část po–
hledávky ve výši 5.750,- Kč
vzniklé z titulu neuhrazení ne–
doplatku za vyúčtování služeb
spojených s užíváním nebyto–
vých prostorů o celkové výměře
120 m² umístěných v přízemí
budovy domu na adrese Plzeň,
Táborská 22 za rok 2000 – po
uhrazení bude stažena žaloba u
Okresního soudu v Chomutově;
2. Schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu nebytových prostorů
na pronájem nebytových pro–
storů v majetku města Plzně
o celkové výměře 80 m², nachá–
zející se v přízemí domu v Plzni,
nám. Milady Horákové 14, pro–
dejna masa, s novým vlastní–
kem části podniku s panem Mi–
chalem Holubem, se sídlem Ne–
bílovský Borek 17, Štěnovický
Borek, IČ 61164623, za stejných
podmínek jako byla uzavřena
nájemní smlouva s panem Ja–
roslavem Koubou dne 25. 4. 2005
včetně podmínky, že Michal
Holub uhradí jistotu ve výši
3 měsíčního nájmu před podpi–
sem nájemní smlouvy.
3. Prominutí poměrné výše ná–
jemného za rok 2009 v částce
10.000 Kč za reklamní plochy
ve sportovním areálu Škoda
Sport Parku společnosti STIG–
MA DISTRIBUTION s.r.o., se
sídlem v Plzni, Bolevecká 11,
IČO 25206338.
– schválila smlouvu s firmou
Panasonic AVC Networks Czech,
s.r.o., IČO: 648 33 054, se sídlem
U Panasoniku 1068/1, Plzeň.
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Než půjdeme k volebním urnám…
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Oznámení s uvedenými volebními místnostmi bude uveřejněno 15 dnů před volbami na Úřední desce MO Plzeň 2 – Slovany,
na
internetových
stránkách
http://umo2.plzen.eu a na budově Radnice
MO Plzeň 2 – Slovany. Místem konání voleb ve volebních okrscích č. 57 - 90 na území
MO Plzeň 2 – Slovany jsou místnosti pro
voliče podle místa jejich bydliště stejné,
jako ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2009.
Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací

lístky v modré obálce, na které je vyznačeno číslo volebního okrsku s adresou volební místnosti. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volič, který je přihlášen v obvodu Plzeň
2 – Slovany a nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (kde má trvalé bydliště), může požádat o vydání voličského průkazu osobně na
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, v kanceláři č. 209 –
II. patro nejpozději do 7. října 2009. Na voličský průkaz pak může volit v jakémkoli
volebním okrsku na území ČR, popřípadě
ve zvláštním volebním okrsku na zastupi-

telských úřadech mimo území ČR.
„O vydání voličského průkazu může také požádat písemně s ověřeným podpisem
(ověření podpisu je v tomto případě bezplatné), a to nejpozději do 2. října 2009 na
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor vnitřních
věcí, Koterovská 83, 326 00 Plzeň. Na žádosti je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště a adresu, kam máme voličský průkaz zaslat nebo zda si ho
volič vyzvedne osobně. Voličské průkazy
se začnou vydávat od 24. září 2009 do
7. října 2009 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme na
jím uvedenou adresu,“ uvedla Božena
Pavlíčková z Odboru vnitřních věcí. (red)

Ve městě, přesto
bez nudy!
Jednou z velmi oblíbených a
vyhledávaných prázdninových
aktivit školáků jsou tzv. příměstské tábory. Letošního, již
8. ročníku dětského příměstského tábora v KD Šeříková, se zúčastnilo rekordních 120 dětí.
S rostoucím zájmem dětí roste
i zájem sponzorů. Kromě již tradičních MO Plzeň 2 – Slovany,
města Plzně a Fontány Watercoolers, s. r. o., letošní tábor podpořily Lesy ČR, a. s., Muzeum
strašidel, Jiří Kokoška – rybářské potřeby, Zuzana Kubecová BESIP, Česká pojišťovna a. s. a
Auto CB, díky kterým byla činnost dětí ještě zajímavější a pestřejší. Kromě her, soutěží, výletů,
procházek a ukázek činnosti
dobrovolných spolků totiž letošní program tábora obohatily tzv.

Den s Českými lesy – poznávačka stromů.

„Dny s …“ .
Na „Den s Českými lesy“ si
lesníci pro děti připravili zajímavý program, v němž je seznámili se vším, co k lesu patří.
Pěstování stromů, těžba dřeva,
chov zvěře a ryb. Nezapomněli
ani na škůdce. Vše navíc doprovázely praktické ukázky, vědomostní kvíz a soutěže. Lesy ČR,
a. s. věnovaly dětem kromě dárků do soutěží i autobusový výlet
do Koněpruských jeskyní.
Neméně zajímavý byl „Den
s vodní záchrannou službou“.
Vodní záchranáři děti poučili,
jak se chovat u vody a čeho se vystříhat. Předvedli záchranu tonoucího pomocí psa a seznámili
je s nebezpečím, které číhá u jezu. Děti si vyzkoušely umělé dýchání a masáž srdce. Koterovští

Den s vodní záchrannou službou – společné foto.
hasiči je zase svezli na motorovém člunu.
Součástí „Dne s hasiči“ byla
cesta z Božkova do koterovské
hasičárny (pochopitelně pěšky),
kdy děti musely plnit řadu úko-

Den s hasiči – zakončený opékáním buřtů.

lů. V Koterově na ně už čekali
hasiči, kteří jim předvedli výcvik psa záchranáře, ukázali
svoji techniku a připravili kopec
pěny. Nechybělo ani oblíbené
opékání buřtů.
(úmo)
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Bezpečnost ve městě je pro nás
prioritou – www.bezpecnemesto.eu

Projekt Bezpečné
město

V lednu letošního roku začal
v Plzni fungovat ojedinělý projekt „Bezpečné město“, který navazuje na projekt vyhlášený Policií ČR „Každý zná svého policistu“. Město Plzeň a Policie ČR podepsaly spolupráci ve formě Koordinační dohody, díky které je
přesně definován vztah a systém
vzájemné součinnosti. Město Plzeň a Policie ČR se rozhodly naplnit Koordinační dohodu právě
spuštěním projektu „Bezpečné
město“, který vytváří zcela nový
systém spolupráce mezi všemi
zmiňovanými subjekty a občany.
Mezi plzeňskými obvody je
i obvod Plzeň 2, který začal tento
projekt naplňovat. I zde již fungují pravidelné bezpečnostní porady se zástupci samosprávy,
městské policie a Policie ČR
ohledně řešení bezpečnostní situace na Slovanech.

Internetový portál
Bezpečné město

Od března letošního roku plně
funguje
internetový
portál
www.bezpecnemesto.eu,
kde
můžete získat veškeré informace
k projektu, k jednotlivým okrskům,
bezpečnostní situaci a
spoustu dalších potřebných informací, aktualit a fotografií
z prostředí bezpečnosti na celém
území města Plzně. Můžete zde
také psát do poradny svoje náměty, připomínky či stížnosti

k bezpečnostní situaci v Plz–
ni. V červnu byla spuštěna na
portálu webová televize, kde
naleznete zajímavé reportáže,
prezentace PČR, Městské policie Plzeň atd.

Odbor bezpečnosti
a prevence
kriminality
Od 1. 4. 2009 začal na Magis- Ladislav Plochý, manažer projektu Bezpečné město.
trátu města Plzně fungovat
nový odbor bezpečnosti a
prevence kriminality, který za- ných infoschránek. Dále připra- stížnosti ohledně černé skládky
jišťuje komunikaci, spolupráci a vujeme informační brožury, ve u autoservisu Štádler se podařilo
koordinaci všech zainteresova- kterých se dočtete vše o projektu, vyřešit ke spokojenosti občanů.
Další dotazy a upozornění
ných složek s občany. Hlavním rozdělení Plzně na jednotlivé poposláním tohoto odboru je v pří- licejní okrsky, o služebnách v poradně MO Plzeň 2 se týkají
padě výskytu bezpečnostního městské i stání policie a spoustu autovraků, které zabírají již tak
problému aktivovat všechny dalších potřebných informací. málo parkovacích míst ve městě,
složky a orgány a vzniklý pro- Tyto nové letáky a informační bezpečnosti provozu a parkováblém řešit rychle a komplexně ke brožury budou po letních prázd- ní. Tato problematika je však
spokojenosti občanů.
ninách distribuovány do vašich podstatně složitější a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
poštovních schránek.
úzce spolupracuje na řešení
těchto problémů jak s magistrátem, ÚMO Plzeň 2, odborem dopravy, Policií ČR, tak i se SpráPro občany, kteří nemají přívou veřejného statku města Plzstup na internet, připravujeme
ně. Věřím tomu, že i tyto proinformační schránky. V každém
Mezi nejčastější dotazy v po- blémy se v rámci nejrůznějších
okrsku bude umístěna jedna
schránka na podněty, připomín- radně MO Plzeň 2 patří stížnosti preventivních, ale i represivky a stížnosti občanů k bezpeč- směřované k narkomanům, kteří ních opatření a samozřejmě i za
nostní situaci v jejich okrsku. Ve se nelegálně nastěhovali do ně- přispění všímavých občanů
spolupráci s ÚMO Plzeň 2 při- kolika bytů na Slovanech. Ve města Plzně podaří vyřešit ke
pravujeme informační letáky spolupráci Odboru bezpečnosti a všeobecné spokojenosti.
Bc. Ladislav Plochý,
k jednotlivým okrskům, které prevence kriminality, Policie ČR
manažer projektu Bezpečné
kromě spojení na jednotlivé poli- a správcem domu – Obytná zóna
město, Odbor bezpečnosti
cisty, strážníky a zástupce samo- Sylván se podařilo uvedené proa prevence kriminality
správy budou obsahovat infor- blémy vyřešit ke všeobecné spoMagistrát města Plzně
mace o umístění již zmiňova- kojenosti nájemníků, stejně jako

Co Bezpečné
město připravuje

Nejčastější dotazy
na portálu
www.bezpecnemesto.eu

Řeč čísel a naše pocity se různí
Dokončení ze str. 1
Respondenti byli dále dotazováni, v jakých
lokalitách se cítí nejméně bezpečně. Celkem
35 % dotázaných uvedlo, že se v blízkosti jejich
bydliště nachází místo, kterému by se z obav
o vlastní bezpečnost v noci raději vyhnuli.
Z výzkumu vyplynulo, že v MO Plzeň 2 se
jedná o tyto lokality: Mikulášské náměstí, Rubešova ulice, Barrandova ulice, Koterovská
ulice, Sladkovského ulice, park Homolka a
ubytovna Zahradní. Hned za nimi jsou obecně
bary a herny, ubytovny a supermarkety.
Z pohledu Policie ČR je však situace v ně-

kterých výše uvedených lokalitách jiná :
l Petrohrad, kam spadá Mikulášské náměstí, ulice Rubešova, Barrandova, Koterovská, Sladkovského, se celkově vyznačuje vyšším nápadem trestné činnosti v rámci obvodu
Plzeň 2. Jedná se jak o běžnou pouliční, tak
násilnou a drogovou kriminalitu.
l Park Homolka z pohledu policie není
kriminálně problémovou lokalitou. Parky
jsou všeobecně vnímány jako místa, kde lidé
nemají pocit bezpečí.
l Ubytovna v Zahradní ulici se díky migraci ubytovaných osob, zejména z řad cizin-

ců a mimoplzeňských, vyznačuje zvýšeným
nápadem trestné nebo přestupkové činnosti
běžného charakteru.
Největší strach, co se týče skupin obyvatel,
mají Plzeňané z cizinců a Romů. Následují
opilci, drogově závislí a bezdomovci.
Celou Analýzu postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni naleznete na portálu
www.bezpecnemesto.eu v sekci prevence pod
názvem Průzkum pocitu bezpečí. Zde si také
celou analýzu můžete stáhnout ve formátu
Bc. Ladislav Plochý,
PDF.
manažer projektu Bezpečné město
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U Bachmače se schyluje k finiši
V roce 2008 Správa veřejného statku města Plzně
(SVSmP) započala na Slovanech provádět kompletní rekonstrukci ulice U Bachmače, která byla vzhledem
k současně probíhající rekonstrukci křižovatky ul.
Koterovská a Habrmannova
rozdělena na dvě etapy. Důvodem bylo zabezpečení dopravní obsluhy v souvislosti
s již povolenými uzavírkami
ul. Koterovské včetně přilehlých ulic a schválenými objízdnými trasami. Přitom
I. etapa zahrnovala úplnou
uzavírku ul. U Bachmače
v úseku od okružní křižovatky k ul. Lužická, II. etapa
naproti tomu úplnou uzavírku v úseku od okružní
křižovatky k ul. Sudova.
Stavební činnosti spočívající v rekonstrukci kanalizace a vodovodu byly zahájeny

I. etapou 09/2008 – 01/2009
pražskou společností Čermák a Hrachovec a. s., práce
v rámci II. etapy se uskutečnily v termínu 02–06/2009. Po
jejich dokončení měla pokračovat rekonstrukce komunikací. Ostatní inženýrské sítě byly obnoveny
v předstihu. Protože však
společnost RWE Distribuční
služby, s. r. o., neměla včas
připravenou
projektovou
dokumentaci
na
rekonstrukci plynovodu včetně
přípojek, která byla nutná
vzhledem k tomu, že se měnilo umístění hlavního NTL
řadu ze zeleně do komunikace III. třídy, musela být stavba 06/2009 přerušena.
V současné době společnost STREICHER, spol. s r.o.,
která zastupuje společnost
RWE Distribuční služby,
s.r. o., požádala o povolení

úplné uzavírky ul. U Bachmače v úseku od okružní
křižovatky k ul. Lužická I. etapa, a to z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu
v termínu od 20. 7. do 30. 9.
2009. Po dokončení těchto
stavebních prací bude firma
Čermák a Hrachovec a. s.,
kterou vybrala SVSmP jako
zhotovitele, pokračovat ve
finální úpravě povrchů komunikací, zadlážděním a asfaltovou úpravou.
Zároveň bude pokračovat
i II. etapa rekonstrukce komunikací ul. U Bachmače
v úseku od okružní křižovatky k ul. Sudova, kde vzniknou také nová parkovací stání a nakonec proběhnou i sadové úpravy. Na dokončení
rekonstrukce ulice U Bach–
mače se mohou obyvatelé
Slovan těšit v listopadu 2009.
Odbor majetku a dopravy

PASOVÁNÍ
NA ŠKOLÁKY
Každý rok odchází z mateřské do základní školy několik dětí. Rozloučení s nimi proběhlo
12. 6. 2009 netradiční formou na zahradě
17. MŠ Plzeň, Čapkovo náměstí 4. „Nejprve
všem přítomným dětem, rodičům a přátelům
školy zatančila skupina tanečního mistra
P. Janeckého v provedení dětí – Pyžamový bál.
Do dávné historie nás zavedla zase skupina
historického šermu Menhir, která též jednotlivě pasovala předškoláky na školáky. Od MŠ
děti obdržely dárky na rozloučenou se slovy:
hodně štěstí a úspěchů ve škole,“ prozradila
Mgr. Dana Valdmanová, ředitelka školy. (red)

PTÁME SE ZA VÁS...

Čím se zabývá Skupina
prevence kriminality
Městské policie Plzeň?
„Hlavní pracovní náplní metodiků prevence
kriminality Městské policie Plzeň jsou preventivní aktivity ve vztahu k sociálně-patologickým jevům mládeže, zejména besedy
v mateřských, základních a středních školách. Tématem besed jsou například „Šikana“, „Bezpečné chování“, „Legální a ilegální
drogy“ a prezentace městské policie. Další
službou, kterou poskytuje Městská policie
Plzeň, jsou informační nástěnky uvnitř jednotlivých úřadů. Ty slouží jako komunikační prostředek pro občany města Plzně, kde
získají informace o činnosti MP Plzeň a nejdůležitější aktuality. Tato služba je zajištěna
ve spolupráci s jednotlivými ÚMO v rámci
města Plzně. Pod každou nástěnkou je instalována schránka pro dotazy, návrhy či sdělení občanů směrem k městské policii.
V současné době byla zřízena tísňová linka
pro neslyšící občany, kde je možná komunikace formou SMS, a to na telefonní číslo
737 489 118. Tato linka nahrazuje linku 156 a
je spojením na Operační oddělení MP Plzeň,“ sděluje Markéta Češková, metodik
prevence kriminality.
Metodici prevence kriminality se také
účastní různých kulturních akcí v rámci
obvodu, kde prezentují městskou policii.
Jako například „Dětský den“ ve Škoda parku. Na všech akcích pro veřejnost probíhají
ukázky profesní sebeobrany a ukázka psovoda Městské policie Plzeň.
(red)

Oslavy Dne české státnosti
Místo:Slovanskáradnice
Čas:28.září2009ve20:00hodin
Čeká Vás hudební program zakončený
ohňostrojem (náhrada za Den Slovan)

Kácet, nekácet… s povolením nebo bez něj?
Období vegetačního klidu začíná každoročně 1. říjnem, a tím
nastává také čas, v němž se obvykle provádí kácení dřevin.
K tomu je však nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, což
jsou na území Statutárního města Plzně jednotlivé úřady městských obvodů. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
„Na pozemcích ve vlastnictví
fyzických osob, jestliže pozemky
užívají, se takové povolení nevyžaduje u stromů o obvodu
kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí nebo
u souvislých keřových porostů
do celkové plochy 40 m². Ovšem

„podnikatelé“ musí mít povolení
ke kácení všech dřevin bez ohledu na obvod nebo plochu keřů,“
vysvětluje Ing. Drahomíra Sýkorová z Odboru životního prostředí.
Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém se dřeviny
rostoucí mimo les nacházejí. Žádost musí obsahovat:
– jméno a adresu žadatele,
u fyzických osob datum naro–
zení (žadatelé jsou všechny
osoby uvedené na výpisu z ka–
tastru nemovitostí nebo jiném
dokladu o vlastnictví pozemku);

– doložení vlastnického popří–
padě i nájemního vztahu žada–
tele k pozemkům a dřevinám
rostoucím mimo les;
– specifikaci dřevin rostoucím
mimo les, které mají být káce–
ny, zejména jejich druh, počet,
u stromů obvod kmene ve výš–
ce 130 cm nad zemí, u keřů ve–
likost plochy keřů, včetně si–
tuačního zákresu;
- podrobné zdůvodnění žádosti.
Lhůty pro vydání rozhodnutí
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les jsou stanovené jak
zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, tak i zákonem č. 114/1992, Sb,. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění poz-

dějších předpisů, a ve zvláště
složitých případech může orgán
ochrany přírody rozhodnout do
90 dnů od zahájení řízení. Kácení
dřevin rostoucích mimo les se
provádí zpravidla v období vegetačního klidu (od 1. 10. do 31. 3.)
a k tomu přihlíží orgán ochrany
přírody při vydání povolení ke
kácení dřevin. V rozhodnutí o
povolení kácení je ukládána žadateli přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin.
„Termín podání žádosti k povolení kácení není vázán obdobím vegetačního klidu, proto je
možné takovou žádost podávat
celoročně,“ dodává Ing. Sýkorová.
(red)
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Průběh stavby silnice I/20 K Dráze – Jasmínová
Předáním staveniště dne 6. 3. 2008 byla
zahájena stavba silnice I/20 v úseku ul.
K Dráze – Jasmínová, jejímž investorem je
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSDS ČR) společně se Statutárním městem Plzeň (město
Plzeň). Celkové náklady na stavbu jsou
předpokládány ve výši cca 333 667 914 Kč,
z toho ŘSDS ČR 274 256 130 Kč a město Plzeň
59 411 784 Kč. Zhotovitelem je BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň.
Stavba na začátku úpravy bezprostředně
navazuje na již dokončenou stavbu: „I/20 Plzeň D5-K Dráze“ a jako čtyřpruhová komunikace v kategorii MS 20/60 a MS4 21,5/50
pokračuje podél trati ČD směrem ke Koterovské ulici a odtud provizorně Koterovskou ulicí v kategorii MS 12,0/50 ke křižovatce s Jasmínovou ulicí. Odtud bude do doby realizace dalšího úseku Jasmínová –
Rokycanská, na který je v současné době
zpracovaná pouze studie, navazovat na stávající silnici I/20 – Nepomuckou. Vzhledem
k tomu, že stavba je limitována z jedné strany tratí ČD a z druhé strany stávající zástavbou, je většina trasy sevřena mezi opěrné a zárubní zdi. V rámci stavby je nutné
provést překládku celé řady inženýrských
sítí, řešit zásahy do stávající zástavby, jako
je oplocení, vjezdy, úprava napojení míst-

ních komunikací apod. V celé délce trasy
bude proveden oboustranný chodník a jednostranně cyklistická stezka, nové veřejné
osvětlení, zastávky MHD.
Podle požadavků Policie ČR nebude veřejný provoz po dobu stavby ve stávající trase přerušen. Současný obousměrný provoz
bude zachován a umožní tak úplnou obsluhu
všech přilehlých objektů. Lze připustit pouze místní omezení při úpravách nových napojení.
V rámci stavby dojde k demolici dvou rodinných domků a jednoho dvojdomku, jedna–
dvaceti garáží a kotelny.
V roce 2008 byly provedeny přípravné
práce, vykácení stromů a porostu, sejmutí
ornice, částečné odstranění povrchu vozovek a chodníků. Dále byly provedeny demoliční práce rodinných domů, garáží a kotelny, demontáž původních oplocení některých pozemků a provedení provizorního
oplocení. Během roku byla dokončena nebo
z velké části postavena většina opěrných a
protihlukových zdí podél stavby. Dále byla
dokončena přeložka vodovodu u Jasmínové
ulice, jehož část vede v hloubce až 6 m
(SO 303), byly dokončeny některé přeložky
elektrického vedení, telefonních kabelů a
veřejného osvětlení. Náklady činily cca za

objekty ŘSD ČR 90 692 313 Kč a objekty města 27 086 276,32 Kč.
V roce 2009 byly dokončeny práce na přeložce vodovodu SO 304 a zahájeny práce na
přeložce kanalizace v celé délce stavby
(SO 301.1, 301.2). Byla provedena a dokončena přeložka STL plynovodu SO 501. Dále
probíhají práce na přeložkách vedení ČEZ,
Telecomu a veřejného osvětlení. Byly zahájeny práce na novém oplocení jednotlivých
pozemků dle projektové dokumentace.
V letošním roce byly také zahájeny práce
na největších stavebních objektech SO 101.1
a SO 102, tedy na výstavbě nových komunikací a chodníků. Z tohoto důvodu byla doprava převedena na pravou stranu ve směru
do centra a na levé straně budou probíhat
stavební práce. Tato situace potrvá až do
března 2010, kdy se provoz přesune na levou,
již dokončenou polovinu komunikace a práce budou probíhat na pravé polovině. Náklady se předpokládají cca za objekty ŘSD
ČR 72 899 000 Kč a za objekty Města
9 500 000 Kč
V roce 2010 bude dokončena pravá polovina vozovky ve směru do centra, dopravní
značení, vegetační úpravy. Termín dokončení je plánován 31. 10. 2010.
Odbor majetku a dopravy
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Jupiter opět na Slovanech
Víte, jak velký je obvod Slunce? Dokážete
odhadnout, za jak dlouho byste takovou
vzdálenost ušli pěšky? K vytvoření představy je nutné mít často svoji zkušenost, proto
Techmania science center umístila model
sluneční soustavy přímo do ulic města Plzně.
Nevěříte? Tak se přijďte podívat, máte čas až
do 31. srpna 2009.
Model je v měřítku 1:1 000 000 000 nejen pro
vzdálenosti, ale i pro velikosti, což znamená,
že jeden metr na našem modelu odpovídá
jednomu milionu skutečných kilometrů,
a proto jsou např. „plzeňské“ Slunce s „plzeňským“ Neptunem od sebe vzdáleny 4,5 ki-

lometru. Pouze na tak velké ploše jako je
město je možné věrně znázornit modely sluneční soustavy. Pokud bychom chtěli vytvořit stejný model v místnosti, musely by planety být menší než zrnka prachu.
Základem modelu je Slunce, které má
průměr 1,4 metru. Dalších osm disků, představující jednotlivé planety, mají také průměr 1,4 metru. Na každém z nich je navíc
trojrozměrný model reprezentující danou
planetu, proto každý návštěvník může na
první pohled vidět rozdíl mezi velikostí planety a Slunce. Například průměr planety
Merkur v modelu je oproti modelovému
Slunci „velký“ pouze 4, 9 milimetrů. Představte si, že se díváte ze Slunce na Merkur ze vzdálenosti 50 metrů. Uvidíte ho?
„Chcete-li se dozvědět podrobné informace o sluneční
soustavě a máte-li to do plzeňských ulic daleko, anebo rádi
vše pozorujete z pohodlí svého
domova, navštivte
digitální
model na našich webových
stránkách
www.techmania.cz/digi. Tento
model vám dá odpovědi na další
otázky. Například, která planeta je v naší sluneční soustavě
nejtěžší? Jak dlouho trvá, než
oběhne Jupiter Slunce? Jaký
následek má tzv. vázaná rotace

Polohy stanovišť v ulicích
Plzně, vzdálenost od Slunce
(m) a průměr (mm)
Slunce: Kopeckého sady – 0 – 1 385, 0
Merkur: Anglické nábřeží – 46,0 − 69,8 – 4,9
Venuše: Kopeckého sady – 107, 5 − 108,9 – 12, 1
Země: Kopeckého sady – 147,1 − 152,1 – 12,8
Mars: Křižíkovy sady – 206,6 − 249,2 – 6,8
Jupiter: Mikulášské náměstí – 740,7 − 816,1 –
143, 0
Saturn: ul. Edvarda Beneše – 1 349,0 − 1 504,0 –
120,5
Uran: Masarykova ulice – 2 736,0 − 3 006,0 –
51,1
Neptun: Plaská ulice – 4 460,0 − 4 537,0 – 49,5
Měsíce? Tento projekt byl již realizován
v říjnu 2007 a v létě 2008, pro velký zájem veřejnosti se Techmania science center rozhodla pro opakování akce. Projekt byl finančně podpořen z grantu „Města Plzně –
univerzitní město“ a záštitu nad ním převzala radní pro oblast školství a sportu Mgr.
Petra Kacovská,“ sdělila Monika Kovandová
z plzeňského Techmania science center.
Prvotní myšlenka vytvořit zmenšený model sluneční soustavy vzešla z neformální
tvůrčí skupiny studentů a zaměstnanců ZČU
v Plzni. Dohled nad obsahovou stránkou zajistila Hvězdárna a planetárium Plzeň, odborným garantem projektu se stal Lumír
Honzík. Design všech exponátů a doprovodných materiálů vytvořili studenti z Ústavu
umění a designu ZČU v Plzni.

A léta běží, vážení…
Pamětníků ubývá a vzpomínky
blednou. To je situace, za které se
letos 16. března sešli bývalí nuceně
nasazení na práce za 2. světové
války u pamětní desky na hlavním
nádraží v Plzni při pietním vzpomínkovém aktu.
Na zahájení akce přišli tentokrát zahrát studenti konzervatoře
pod vedením profesova Mráze,
která zahrála k poslechu a po
slavnostních fanfárách začal
vlastní vzpomínkový akt, v jehož
úvodu položil starosta městského
obvodu Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner spolu s organizátorkou akce Annou Maurerovou k
památníku nuceně nasazených

krásný květinový dar. Před zahájením aktu zaujali u památníku
čestnou stráž krojovaní Sokolové.
Zavzpomínat přišlo asi 40 lidí.
Setkání dožívajících bývalých
nuceně nasazených se též zúčastnili vzdělavatel České obce sokolské a starosta Sokolské župy plzeňské Ing. Jiří Sobota, starosta
MO Plzeň – Radčice Ing. Švarc a
Ing. Jaroslav Lobkowicz z Plzně Křimic. Letošní akce se zúčastnilo
i 21 členů Sdružení obětí nacismu
z Karlových Varů, Chebu a Aše,
vedených bývalým předsedou pobočky dřívějšího Svazu nuceně
nasazených v Karlových Varech
Václavem Žandou. Přítomni byli i

zástupci správy plzeňského
nádraží,
kteří nám umožnili
setkání u „naší“ pamětní desky stejně
jako v předchozích letech.
Pamětníci
vzpomínkových událostí
ubývají,
tehdejším
nuceně nasazeným je
už dnes kolem 85 nebo 90 let, a tak
zdravotní stav většině z nich účast
na vzpomínkové aktu na plzeňském nádraží nedovolil. Písemná
či telefonická odezva nezúčastěných či jejich dětí nebo vnuků
nám ale potvrdila, že připomínání

doby nuceného nasazení tisíců
mladých Čechů na práce v Německu je i nadále žádoucí. Doufejme, že letošní vzpomínková akce nebyla tou poslední.
Anna Maurerová, Václav Žanda
František Herget

Upozornění na sběrný den v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
Svozy VKK budou konány dne 29. srpna 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.
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Velmi oblíbenou akcí rodičů z plzeňského obvodu Slovany je vítání nových občánků. V obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany se uskutečnil dne 9. 6. 2009 slavnostní obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“. Členka ZMO
Pravoslava Veverková popřála 26 nejmenším občánkům našeho obvodu hodně
štěstí do života a rodičům, aby jim děti dělaly pouze radost.

Dne 13. 6. 2009 oslavili zlatou svatbu manželé Luboš a Marie Kopeckých. Své
„Ano“ si řekli před padesáti lety na MNV v Plzni. K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřál druhý místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Oldřich Rozšafný.

Informace pro rodiče novorozenců

Svatby, na které se nezapomíná

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

Možná to ještě nevíte, ale pro občany s trvalým bydlištěm na území
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany organizuje Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady Rady městského obvodu Plzeň 2
– Slovany,

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu 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:

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

Trvalé bydliště:

..............………………………………………

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

Slavnostní obřady se ve druhém pololetí uskuteční v termínech: 22. 9. a
10. 11.

slavnostní obřady u příležitosti zlaté,
diamantové, platinové a briliantové svatby
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň. Pokud však někdo dává přednost komornějšímu a domácímu prostředí, je možné oslavencům předat blahopřání a dárek
k tomuto významnému životnímu jubileu na základě jejich přání také
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.

Jenom to je ztraceno,
čeho se sami vzdáváme!
Tomuto heslu jistě podřídil
svůj dosavadní život i mořeplavec David Křížek, který přijal
pozvání Svazu důchodců PlzeňSlovany a my jsme s ním prožili
nádherné odpoledne, kdy nám
vyprávěl o svých zážitcích. Když
ve čtyřech letech objížděl v lodi
plzeňské a české rybníky, jistě
netušil, že se jednou zapíše do
historie jachtingu. Jeho otec
totiž závodil na plachetnici FIN a
Davida vozil s sebou.
Sympatický Plzeňan se proslavil na různých kontinentech
ve světě, přesto hodně lidí

o tomto sportu mnoho neví.
Promítal nám asi hodinový film,
který nás velmi zaujal. Upozorňoval na to, že jediná chyba může být osudná. Důležitá je také
správně připravená strava od
odborníků a spánkový režim.
Před závodem chodil do spánkové laboratoře. Hlučnost lodi dosahuje až 80 decibelů.
Takže, Davide, senioři Vám
přejí hodně úspěchů, zdraví
i pověstného štěstíčka na dalších plavbách.
Ludmila Ševčíková,
Svaz důchodců Plzeň-Slovany
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Dne 18. 7. 1959 uzavřeli před MNV v Plzni sňatek manželé Miloslav a Stanislava Kubíkovi (na snímku vlevo) a Karel a Dagmar Maškovi (vpravo). K výročí jejich zlaté svatby jim poblahopřála mnoho štěstí a zdraví na další společné cestě životem členka ZMO Plzeň 2 - Slovany pí Pravoslava Veverková.

Upozornění pro jubilanty

Hrajeme jubilantům v Šeříkovce

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.

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

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

SVAZ DIABETIKŮ ČR, Územní organizace Plzeň

pořádá

v sobotu 17. října 2009 od 9.00 do 14.00 hodin
v Úřadu městského obvodu Plzeň 2, Koterovská 83, Plzeň - Slovany
(tramvaj č. 2 – Světovar, stanice Krejčíkova)

VIII. ročník výstavy

DEN ZDRAVÍ NEJEN PRO DIABETIKY
s prodejem dietních potravin, vitaminových doplňků a zdravotních
pomůcek. Po celou dobu výstavy bude prováděno měření krevního
tlaku, cukru v krvi (10 Kč), cholesterolu (20 Kč) a tělesného tuku, bude možné se poradit s lékařem a s odbornými zdravotními sestrami.
Zveme všechny zájemce o zdravý způsob života

”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.

NAPSALI JSTE NÁM...

Petr Čech zpět ve svém gymnáziu
Už je to tady! Ve
sportovní hale našeho gymnázia je
mezi námi nepřehlédnutelné napětí.
Jsme
nedočkaví.
Petr Čech se vrátil!!! Jsme tu všichni. Žáci, vyučující i
provozní zaměstnanci školy. A už do
sportovní
haly
vstupuje
mladý
sympaťák, kterého
většina z nás zná
jen
z televizních
přenosů. Petra Čecha vítá paní ředitelka Mgr. Milena Majerová a zástupce ředitelky pan PaedDr. Václav Kůda se ujímá konferování. Záhy poté Petr Čech zavzpomíná na léta, která prožil v naší škole jako
student čtyřletého gymnázia a rozpovídá se o tom, jaké byly jeho
sportovní začátky a jak ho tatínek jako sedmiletého chlapce přivedl k
fotbalu. Následují naše dotazy na hráčské zkušenosti i soukromí Petra a Martiny Čechových. Dozvídáme se, že Petr a Martina spolu studovali na sportovním gymnáziu ve stejné třídě, mají spolu dcerku
Adélku a nyní čekají narození syna, jehož jméno je ale zatím tajemstvím. Naše setkání, kdy se mnohým z nás splnil dětský sen setkat se
s takovou osobností, jakou i přes své mládí Petr Čech je, končí autogramiádou. Jsme rádi, že jsme měli možnost poznat zblízka tak skvělého a ochotného člověka, který na „svoje“ sportovní gymnázium nezapomněl.
Jana Houhová, 2.B
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
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 na internetových stránkách www.plzen.eu.
Termíny výběrového řízení v r. 2009, které budou průběžně vyvěšeny na úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany:
I. kolo: již uzavřeno
–
II. kolo: již uzavřeno
III. kolo: již uzavřeno
–
IV. kolo: 10. 8. – 18. 9. 2009
V. kolo: 21. 9. – 30. 10. 2009
Upozorňujeme 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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Znovu v práci s novými vědomostmi
Od začátku září zahájí Občanské sdružení STUDNICE výuku
v rámci projektu Znovu v práci.
Je určen všem ženám na nebo po
rodičovské dovolené, které si
chtějí zvýšit svoji kvalifikaci
před návratem do zaměstnání
či mají zájem aktivně trávit svůj volný čas.
„Navazujeme na úspěšné projekty z minulých let zaměřené rovněž na cílovou skupinu
žen na rodičovské dovolené“ sdělila manažerka projektu Hana Kotková. „Právě velký
zájem o nabízené služby nás motivoval k tomu, připravit nový projekt, který bude obohacen o další vzdělávací aktivity.“
Na co se tedy mohou maminky těšit?
V rámci projektu Znovu v práci lze studovat
vzdělávací kurzy z oblasti počítačových dovedností, ekonomie, managementu, psychologie, komunikace a jazykové kurzy anglického a německého jazyka. „Velký zájem
očekáváme právě o jazykové kurzy zaměřené na uplatnění angličtiny a němčiny v komerční praxi,“ dále uvedla Kotková. Součástí vzdělávací nabídky je i akreditovaný
rekvalifikační kurz „Základy obsluhy
osobního počítače“, po jehož absolvování
obdrží studentky osvědčení s celostátní
platností.
Projekt bude realizován do června 2011

a zájemkyně o něj se mohou
hlásit průběžně. Studium je
kombinované s využitím moderních forem výuky, zejména e-learningu. Teoretickou
část výuky si budou moci klientky nastudovat samy ze
speciálně vytvořených elektronických
interaktivních
učebnic. Studovat lze na jakémkoliv PC nebo přímo
v učebně Domu vzdělání o. s.
STUDNICE ve Skvrňanské 12
v Plzni, kde je k dispozici i vyškolená studijní asistentka.
Teoretická výuka je pak doplněna o praktické lektorované hodiny pod vedením odborníků na danou oblast. Celé
studium je zakončeno závěrečnými testy,
po jejichž úspěšném složení je klientkám vystaven certifikát o absolvovaných kurzech.
Novinkou v nabídce služeb o. s. STUDNICE je možnost absolvovat
krátkodobou pracovní stáž
a vyzkoušet si tak fungování rodiny při zaměstnání
obou rodičů. V rámci projektu bude rovněž vytvořen
portál flexibilních pracovních příležitostí, kde budou
moci zájemkyně zadávat
svůj pracovní inzerát či vyhledávat mezi nabídkou
zkrácených
pracovních
úvazků.
Velkým lákadlem pro
účastnice projektu je možnost ponechat po dobu výuky své děti v nedávno nově
zmodernizovaném dětském
centru, které je součástí
Domu vzdělání o. s. STUDNICE, kde se jim o potomky

postará vyškolený personál. Samozřejmostí
je možnost využít internet a knihovnu odborné literatury umístěnou rovněž v prostorách Domu vzdělání.
Díky spolufinancování akce z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR je účast v projektu pro studující
bezplatná.
Projekt Znovu v práci je realizován
v partnerství s Centrem dětí a rodičů
(CEDR) a část vzdělávacích aktivit bude
probíhat v prostorách partnera.
„Tuto možnost ocení zejména maminky,
které již do našeho centra docházejí na různé
aktivity s dětmi. Nyní budou mít možnost
věnovat se nejen svým dětem, ale udělat něco
i pro sebe“ zdůrazňuje Hana Pudelská, předsedkyně CEDRu.
Bližší informace o projektu lze nalézt na
webových stránkách www.matky.cz nebo
přímo ve Vzdělávacím centru v Plzni,
Skvrňanská
12,
tel.:
378 229
490,
602 255 786, e-mail: info@matky.cz

Stříbro je obrovským úspěchem
V neděli 7. června 2009 se náš florbalový
tým mladších žáků vydal na oblastní přebor
ZÁPAD do Tyršova domu v Praze. Do této
soutěže se kvalifikovalo celkem 9 týmů ze
všech českých krajů. V základní skupině jsme
se postupně utkali s týmy TJ Sokol Choceň a
TJ Sokol Cerhovice. Po výhře a prohře jsme
postoupili do skupiny týmů, které se umístily
na 2. místě a mezi nimiž se rozhodovalo o čtvrtém, tedy posledním semifinalistovi.
Oba zápasy jsme vyhráli a zaslouženě tak
postoupili do semifinále. V něm jsme narazili
na TJ Sokol Žďár nad Metují, který nám ale
činil minimální problém, a tak jsme se dostali
do vytouženého finále! Tam na nás však čekal
soupeř ze všech nejsilnější – obávaný TJ So-

kol Dalešice u Třebíče, který doposud ani jednou neprohrál a všechny týmy porazil rozdílem několika tříd! Finále pro nás začalo výborně, postupně jsme se dostali do dvoubrankového vedení a po poločase jsme dokonce
vedli 3:1. Hned po začátku 2. poloviny však
soupeř snížil a minutu a půl při oslabení před
koncem vyrovnal na 3:3. Došlo na obávané
penalty, ve kterých byl protivník méně nervózní a zaslouženě vyhrál. Ovšem 2. místo je
pro náš “malý sokol“ obrovským úspěchem.
Všichni hráči do toho dali vše, co mohli, za
což bych jim chtěl moc poděkovat!
Hráči, kteří si vybojovali stříbrné medaile:
Martin Hucl, Jan Krsek, Petr Brejcha, Tomáš
Kosnar, Pavel Šimeček, Milan Lukeš, Lukáš

Janouškovec, Tomáš Dvorský, Radek Zápal,
Petr Háže a nehrající brankář Vojta Horák,
který tým vydatně celý den povzbuzoval.
Honza Schejbal, trenér
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, v současné době si mnoho z Vás užívá zaslouženou dovolenou. Protože ale i dny dovolených a prázdnin jednou skončí a mnoho společenství vlastníků bude řešit otázku uspořádání shromáždění vlastníků, připravili jsme pro vás do tohoto čísla zpravodaje informace týkající se problematiky konání výročního shromáždění vlastníků. Od září do prosince je budou svolávat ta společenství vlastníků, která v letošním roce dosud svá shromáždění nepořádala. Rádi bychom Vám v tomto čísle zpravodaje praktickými
radami a informacemi pomohli co nejlépe a nejefektivněji takové shromáždění vlastníků uspořádat.
Otázky k dnešním tématům, ale i do příští Poradny, můžete zasílat 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 náměty můžete obrátit i osobně, a to na Klientském centru pro oblast Slovany, Doubravka na výše uvedené adrese.
Všem čtenářům přeji za Klientské centrum Částkova příjemné prožití letních dnů.
Monika Polánková, manažerka oblasti, Klienstké centrum Částkova

Příprava shromáždění
Schůzi shromáždění vlastníků obvykle svolává a její průběh
připravuje výbor společenství,
případně pověřený vlastník.
Podle vzorových stanov (příloha
k nařízení vlády č. 371/2004 Sb.)
se shromáždění schází nejméně
jednou za rok. Mohou je také svolat vlastníci, kteří mají čtvrtinu
hlasů. Obvykle se tak děje při
nečinnosti výboru nebo pověřeného vlastníka. Před shromážděním vlastníků je důležité, aby
výbor společenství zajistil místo
konání této schůze, může to být
například zasedací místnost
v některém kulturním středisku, ale také kočárkárna nebo sušárna přímo v objektu společenství vlastníků.
Pokud ze stanov společenství
vyplývá, že na schůzi shromáždění vlastníků musí být přítomen notář, je nutné s dostatečným předstihem zajistit jeho přítomnost a seznámit ho s programem shromáždění. O konání
shromáždění musí být informováni všichni vlastníci bytových
a nebytových jednotek dotčeného objektu, a to písemnou pozvánkou, která je doručena všem
vlastníkům a současně je vyvěšena v domě na domovní vývěsce
společenství. Pozvánka musí být
doručena vlastníkům a zároveň

vyvěšena nejméně 15 dnů před
konáním shromáždění.
Obsahem pozvánky na shromáždění vlastníků by měl být
termín a místo konání, program
schůze, přílohou mohou být
podklady k nejdůležitějším bodům jednání, případně může být
na pozvánce uvedeno, kde se
mohou vlastníci s těmito informacemi seznámit.
Pro zjištění, zda je shromáždění vlastníků usnášení schopné, tedy zda je přítomna nadpoloviční většina vlastníků, je důležité mít připravenou prezenční
listinu s vyznačenými podíly
jednotlivých vlastníků, na které
všichni vlastníci svým podpisem
stvrdí účast na shromáždění
vlastníků. Jednoduchým výpočtem je okamžitě možné zjistit,
zda je shromáždění vlastníků
usnášení schopné. Zároveň může být tato prezenční listina použita pro vyznačení hlasování
k jednotlivým bodům programu
shromáždění. Pro přípravu takovéto prezenční listiny by měl
mít výbor společenství k dispozici aktuální výpis z katastru
nemovitostí.

ven zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Pokud je na
shromáždění vlastníků dle stanov společenství nutná účast notáře, tento zápis vyhotovuje notář přítomný na tomto shromáždění. Ze zápisu musí být patrné,
že shromáždění vlastníků je
schopné usnášení, musí obsahovat údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a
výsledky hlasování. Přílohu tohoto zápisu tvoří prezenční listina a písemné podklady k jednotlivým bodům jednání. Zápis
podepisuje zapisovatel a předsedající. Vzor zápisu ze shromáždění Vám poskytneme v našem

Klientském centru Částkova.
Všichni klienti společnosti
Plzeňský servis, s. r. o., mohou
požádat o radu a pomoc při pořádání shromáždění vlastníků.
Jako správce Vám poskytneme
veškeré informace, připravíme
potřebné podklady pro jednání
shromáždění, zajistíme vhodné
prostory pro konání schůze a
účast notáře, připravíme prezenční listinu. Samozřejmostí
je také možnost účasti našich
zaměstnanců při konání shromáždění vlastníků, kde můžeme být nápomocni např. při
prezenci vlastníků nebo při odpovědích na dotazy.

Průběh shromáždění
O průběhu schůze shromáždění vlastníků musí být vyhoto-

Knihovna města Plzně v souvislosti s celostátní anketou Kniha mého srdce a Týdnem
knihoven vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem „Knihovna mého srdce“
Podmínky soutěže:
j Soutěž je určena neprofesionálním fotografům západních Čech

bez věkového omezení.
Přijímají se fotografie černobílé i barevné, ne však starší 5 let.
Doporučený formát je 15 x 21 cm.
Jeden autor může přihlásit max. 3 snímky.
Každá fotografie musí být označena na zadní straně názvem snímku,
jménem a věkem autora.
j Do přihlášky autor uvede názvy snímků, jméno a příjmení, rok narození,
kontaktní adresu, případně telefon a e-mail. Připojí písemný souhlas
s pravidly soutěže a podpis
j Pořadatel si vyhrazuje právo vybrané fotografie vystavit a v rámci propa–
j
j
j
j

gace soutěže publikovat na webových stránkách či v tisku bez nároku
autorů na honorář.
j Práce je možné odevzdat osobně v kterékoli knihovně KMP, nebo je zaslat
na adresu: Knihovna města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň.
j Uzávěrka soutěže je 15. září 2009.
j Snímky bude hodnotit porota sestavená z odborníků v oblasti fotografie
a pracovníků KMP, p. o.
j Vyhlášení vítězů, předání cen a vernisáž výstavy fotografií se uskuteční
v pondělí 5. října 2009 v 17:00 hodin v Polanově síni KMP, p. o.
j Po skončení soutěže a výstavy budou autorům, kteří o to požádají, foto–
grafie vráceny. Ostatní zůstanou v majetku knihovny pro další vystavování
j Bližší informace: Naděžda Tomanová, tel.: 378 038 210,
e-mail: sekretariat@plzen.eu, www.knihovna.plzen.eu.
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V loňském roce byly na
území našeho obvodu nainstalovány
sportovní
prvky pro všechny, co již
odrostli dětským hřištím
se zvláštním zaměřením
na seniory. Prvky mají
procvičovat tělo stejně
jako
v
posilovnách,
ovšem s tím rozdílem, že
nabízejí možnost zacvičit
si venku. I když je na každém prvku názorný obrázek, jak jej použít, budeme
vám postupně představovat sérii cviků vhodných
nejen pro seniory. Vyzkoušet je můžete na hřišti ve vnitrobloku náměstí
generála Píky, Částkova,
Lužická a ve ŠKODA
SPORT PARKU.
Připravili jsme proto
pro vás, naše čtenáře, sérii článků a námětů, jak
na takových sportovních
prvcích správně cvičit,
abychom udělali dobře
svému tělu a nepřivodili
si zbytečné zdravotní
problémy.
Potěší nás, když nám
napíšete svůj názor.
Ing. Jana Kolářová
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Sportovní prvky pro
dospělé aneb jak cvičit?

Díl I.:
Každému cvičení by mělo
předcházet rozehřátí těla
chůzí nebo mírným klusem po
trávníku. Při všech cvičeních
je nutné dodržovat následující zásadu: při pohybu, kdy se
svaly stahují (tzv. zabírají),
vdechujete, při pohybu zpět
do výchozí polohy, kdy svaly
uvolňují napětí, vydechujete!
1. Běh (obrázek vlevo) – kmitejte nohama na stroji minutu
a 10 až 15 sekund vydržte
s jednou nohou v přednožení
a druhou v zanožení. Dbejte
na plynulé dýchání, zpevněné
tělo, rovná záda. Opakujte
4 x. Posilujete především
svalstvo dolních končetin
a spodní část břicha. Jako alternativní postup můžete
provádět rychlou chůzi s delšími kroky (1 minutu), přerušovanou pauzami v mírných
výpadech na jednu a druhou
nohu.
2. Posilování zad – (obrázek
vpravo) – sedněte si na trenažér, nohy jsou v přednožení. Uchopte madla a přitahujte dolů. Nesmíte se prohýbat.
V příštím čísle budeme pokračovat ve cvičení na dalších prvcích
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Garanti projektu ESF rokovali
V rámci plnění úkolů projektu
Gymnázium - vstupní brána na
vysokou školu, který se realizoval v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl podpořen Evropským sociálním fondem, se uskutečnilo setkání realizačního týmu s garanty jednotlivých oblas-

tí společné části státní maturitní
zkoušky. Konalo se 17. června
2009 v prostorách Sportovního
gymnázia v Plzní na Slovanech.
Účastníci setkání se domluvili
na tom, že v rámci předmětových
komisí projednají s pedagogickými pracovníky zapojenými do
projektu úkoly související s pří-

pravou a tvorbou didaktických
nestandardizovaných testů. Zároveň garanti požádají vyučující
v rámci předmětových komisí,
aby zapůjčili zpracovatelům metodického materiálu pro práci s
nestandardizovanými testy jako
pomocné podklady didaktické
testy, které se již osvědčily v jed-

notlivých předmětech včetně jejich bodového či procentuálního
hodnocení.
Tvorba metodického materiálu pro práci s nestandardizovanými testy je jednou z klíčových
aktivit projektu.
Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

Jeden bronz a dvě stříbra,
to je ovoce tvrdé dřiny
V polovině června se v Praze po 30 letech konalo Mistrovství republiky v boxu mužů a žen.
Na tomto vrcholu české boxerské sezóny se sešlo 62 mužů a 22 žen. Ženy vůbec poprvé boxovaly podle nových pravidel 4 x 2 min. Finálové zápasy byly umístěny do prostor Kongresového
paláce v hotelu Hilton v Praze. Hymnu tam zazpíval zpěvák Daniel Hůlka a mezi VIP hosty
byli např. Petr Nárožný, Miluše Voborníková
či Petr Spálený. Trenéři BC Star Plzeň Radek
Seman a Petr Lukeš na toto mistrovství odjeli
se třemi děvčaty. Ve váze do 57 kg nastoupila
Pavlína Zubačová, která přijela na turnaj z anglického Manchasteru, ve váze do 60 kg stálice
oddílu Tereza Lukešová, bylo to její již sedmé
mistrovství republiky, a ve váze do 75 kg Zuzana Vraštilová.
Pavlíně Zubačové určil los do prvního zápasu Hanku Hlavatou z Boxing Gauner Jihlava.
Pavlína bojuje velmi silově a od začátku zápasu
vedla vysoko na body. Zasahovala většinou háky hlavu soupeřky. Čekali jsme, že zápas bude
díky těžkým úderům ukončen předčasně, ale
jihlavská závodnice byla odolná a doboxovala
zápas do konce. Zubačová vyhrála více než o
deset bodů a zajistila si tak účast ve finále. Tam
se proti ní postavila Kamila Duricová z SKB
Praha. Obě závodnice měly podobný styl, byly
silové, pohyblivé a s dobrou fyzickou kondicí.
Duricová z Prahy boxovala přece jen taktičtěji
než naše Pavlína a dokázala bodovat jednotlivými direkty. Zubačová zápas prohrála 6 : 13 na
body a přestože odvedla v ringu dobrou práci,
musela se spokojit s druhým místem a připojila
tak ke svému bronzu z roku 2006 kvalitnější
stříbrnou medaili. Je skvělé, že se do Prahy dostavila a pro sebe i oddílové barvy vybojovala
takový úspěch. Váha do 57 kg v ženské kategorii měla nejvyrovnanější sportovkyně.
Tereza Lukešová sice těsně před mistrovstvím skládala zkoušky na VŠ pedagogické, kde
studuje druhým rokem angličtinu, ale na turnaj přijela dobře fyzicky i technicky připravena. Dokonce i její váha byla dobře načasovaná.

V prvním zápase se střetla s
houževnatou
Adrianou
Lechmanovou z SKB Praha. Terezka v tomto utkání
odboxovala svůj standart a
zaslouženě zvítězila 9 : 3 na
body. Ve finálovém utkání
v boji o zlato se střetla opět
se svou největší sokyní s 31
letou Danuší Dilhofovou z
SK Lady Box Brno. Dilhofová je sedminásobnou mistryní republiky v řadě a v
naší republice není váhově Na snímku zleva trenér Petr Lukeš, Tereza Lukešová – stříbrná ve váze do
odpovídající soupeřka, kte- 60 kg, Pavlína Zubačová – stříbrná ve váze do 57 kg a trenér Radek Seman.
rá by ji kdy porazila. Dokonce na minulém Mistrovství světa v Indii dokázala těžce po- Prahy, který řídil celé utkání velmi zkušeně a s
trápit několikanásobnou mistryni Evropy a citem.“
„Zápasu Zuzany Vraštilové předcházely posvěta Katie Taylor z Irska, se kterou prohrála
pouze o jediný bod. Naše Lukešová byla dobře divné události. Její soupeřka Lenka Dudková z
nahecovaná a šla do zápasu s tím, že nemá co BC Gambare Ostrava se do ringu pro nás z neztratit. Dilhofová od prvních vteřin dala naje- známých důvodů nedostavila, a proto byla naše
vo, že chce Terezku srazit k zemi těžkým úde- Vraštilová správně podle pravidel vyhlášena
rem a doslova do ní vlétla a zasypávala ji často vítězkou,“ říká trenér Petr Lukeš. „O to větší
nečistými ranami. První kolo Terezka prohrála překvapení pro nás bylo, že nám bylo oznámeo 5 bodů, ale bylo vidět, že úřadující mistryni no, že se zápas bude opakovat, což je proti prasvým odhodláním nabourala psychiku. Druhé vidlům. Protestoval jsem, ale bylo nařízeno, že
kolo už pro Lukešovou dopadlo lépe, dokázala zápas bude. Vyžádal jsem si proto u jury a řediDanuši několikrát pěkně zasáhnout levým i tele turnaje, abych toto nařízení dostal písempravým direktem a kolo prohrála jen 4 : 2! ně, jinak že se budu odvolávat na původní výDilhofová ve třetím kole boxovala až přehnaně sledek.“ Naneštěstí v den zápasu neměla Zuzaagresivně, dokonce byla ringovým rozhodčím na svůj den. Nic jí nevycházelo a přesto, že ostupozorněna na nesportovní chování. Po jedné ravská závodnice byla k poražení, Zuzana již od
sérii úderů rozhodčí zápas ukončil raději před prvního kola namohla dohnat vysokou bodolimitem, aby naši závodnici uchránil před pří- vou ztrátu. Ve čtvrtém kole se vzchopila a snapadným zraněním. Trenér a otec Lukešové se k žila se rozhodnout alespoň těžkým úderem, ale
tomuto zápasu vyjadřuje: „Terezku jsem po- Dudková si svůj náskok uhlídala, a tak se musechválil, protože se svou neadekvátní oponent- la Vraštilová spokojit s bronzovou medailí.
kou bojovala opravdu bez respektu, byla zdravě Celkově výpravu hodnotíme jako velmi kvalitvyhecovaná a přesto,že jí nebylo umožněno do- ní. Tři závodnice, které získaly jeden bronz a
bojovat do konce, předvedla jeden ze svých nej- dvě stříbra, to je ovoce tvrdé dřiny a tréninků
lepších výkonů. Také bych chtěl poděkovat které děvčata musela absolvovat.
ringovému rozhodčímu Tomáši Müllerovi z
Petr Lukeš
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Povídání nejenom o Koterovu, ROPkách a tak …
V minulém čísle jsem vás stručně seznámil
s tím, že i my natahujeme ruce po evropských
dotacích z Regionálního operačního programu Jihozápad. Z oněch čtyř projektů, na které
jsme zpracovali a podali žádost, se chci podrobněji věnovat tomu nejzajímavějšímu,
jenž se týká Koterova.
Už když si přečtete název skříně (prioritní
osa 3 - rozvoj cestovního ruchu) a přihrádky
(oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek
a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu), ve které tyto peníze leží, možná se začnete ptát, oč tu vlastně běží. Jak z názvu vyplývá, jde o zvýšení cestovního ruchu
a provedení potřebných stavebních prací na
Koterovské návsi a jejím nejbližším okolí je
pouze splněním části zadání. Než se pustím do
záležitostí týkajících se cestovního ruchu, tak
pár slov o plánovaných stavebních úpravách.

ván jednotný systém. Přestože by ještě letos
měla být zahájena výstavba úslavského kanalizačního sběrače, je jasné, že pokud bude
stavba na Koterovské návsi provedena v roce
2010, nebude ještě možné napojení koterovské
kanalizace na městkou čistírnu. Tento fakt
ovlivní budování kanalizačních přípojek.
S ohledem na nové povrchy hledáme společně
s místními obyvateli nejvhodnější způsob, jak
v rámci naší stavby provést alespoň veřejnou
část přípojek. Zbytek připojení na domácí
svody by se uskutečnil až po přepojení kanalizace na dobudovaný úslavský sběrač. Do té
doby poteče vše i nově vybudovanou kanalizací tak jako nyní, tedy do řeky. Právě otázka
kanalizace nám dá ještě pořádně zabrat.

Historický Koterov zatím čeká
Příprava rekonstrukce Koterovské návsi je
již pěkně vousatá, ideový záměr v podobě studie „Obnovy historického jádra obce Plzeň –
Koterov“ byl zpracován v roce 1998. V roce 2001
bylo vydáno územní rozhodnutí, v roce 2003
pak stavební povolení, jehož platnost jsme nechali v roce 2005 prodloužit o další dva roky.
V závěru roku 2007 jsme jeho platnost již neobnovovali, protože se nám po celou tu dobu
nepodařilo stavbu zahájit. Důvodem bylo především nedořešené odkanalizování Koterova.
Naděje sice vysvitla v roce 2006 v podobě možnosti financování z tzv. Norských fondů, ale
zde jsme neuspěli. Letos v souvislosti s přípravou žádosti o dotaci z ROPek jsme zadali
aktualizaci projektové dokumentace. Nové
stavební povolení bychom měli mít na podzim.
Stavební úpravy zahrnou nejen vlastní Koterovskou náves, ale i část směrem k mostu
včetně křižovatky s ulicí Pod Chalupami, na
druhé straně pak křižovatku s ulicemi Ke Kolešovce a Na Hradčanech. Z hlediska nových
povrchů komunikací nám situaci zkomplikoval fakt, že se nacházíme ve vesnické památkové zóně. Po dlouhých jednáních se nám podařilo prosadit alespoň to, že hlavní průjezdná
komunikace z hlediska bezpečnosti bude mít
asfaltový povrch. Zbylé zpevněné povrchy na
návsi (pojízdná plocha pod sokolovnou, příjezdové cesty k jednotlivým stavením, parkovací stání a chodníky) budou z kamenné dlažby. Obnoveny budou stávající plochy zeleně
a veřejné osvětlení bude přizpůsobeno charakteru návsi.

Co se skryje pod zemí
Pod povrchem bude kompletně vyměněn
vodovodní řad včetně přípojek. A dostávám se
ke kanalizaci. Od doby, kdy byla zpracována
původní projektová dokumentace, proteklo
Úslavou hodně vody, ta se mnohokrát vylila
z břehů, jednou tak, že už z toho šla všem hlava kolem, a taky se změnil generel kanalizace
města. V roce 2006, podotýkám. Pro Koterov
s tím důsledkem, že stávající jednotný systém
je nutné předělat na oddílný. Náš zaktualizovaný projekt s tímto již počítá, takže položíme
dvě roury, jednu pro dešťovou vodu, druhou
pro splašky. V současnosti ale probíhají jednání o tom, zda by v Koterově mohl být zacho-

Dočkají se Koterovští opravené návsi již v příštím roce?

Ruch, avšak nikoli stavební
A teď ke druhé části tohoto projektu, k cestovnímu ruchu. Už jsme tady dělali všelico,
ale tohle ještě ne. Záměrem provedených stavebních úprav je zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti Koterova nejen ostatními obyvateli Plzně, ale především mimoplzeňskými návštěvníky, a to i ze zahraničí. Postupně vykrystalizovala naše představa, jak se k tomuto
zadání postavit. Vycházíme z toho, že se zde
jedná o vesnickou památkovou zónu.
Chtěli bychom tedy prezentovat Koterov
jako samostatnou obec vesnického charakteru ještě se zachovalou ucelenou původní zástavbou. Druhou součástí zvýšení atraktivity
Koterova pro jeho návštěvníky by mělo být
pořádání různých společenských akcí, výstav,
případně specifických trhů.
Co se týká prezentace zdejších památkových objektů, představujeme si, že před každým zdejším stavením bude informační cedule s popisem jeho historie. Ve středu návsi
u kapličky pak bude velká informační tabule
o celkové historii Koterova. V minulosti odsvěcenou kapličku chceme upravit na informační centrum, ve kterém budou vystaveny
historické fotografie a dokumenty.
Součástí této aktivity budou i tištěné materiály, které budou k dispozici jak na místě, tak
v informačních centrech města a kraje, jako i
na vybraných veletrzích cestovního ruchu v
tuzemsku i zahraničí. Prohlídku Koterova
bychom chtěli nabídnout také zdejším základním školám jako součást výuky.
V zahraničí se zaměříme především na Holandsko, neboť Holanďané patří k nejpočetnějším návštěvníkům u nás.

Nabídneme Koterov i okolí
Další prezentace se zaměří na trávení volného času nejen v Koterově, ale i v jeho blízkém okolí. V materiálech budeme chtít návštěvníkům nabídnout i druhou naši vesnickou památkovou zónu v Božkově, dále pak
o něco vzdálenější Starý Plzenec s Radyní
a Šťáhlavy s Kozlem. Pro cykloturisty připravíme speciální trasy i s mapkami, některé zase osloví možnost vyhlídkových letů pořádaných Aeroklubem v Letkově. Ten se navíc stal
vedle agentury cestovního ruchu CzechTourism, zdejšího Sokola a hasičů naším dalším
smluvním partnerem při přípravě celého projektu. Dále mě napadá například pořádání vyjížděk na koních po okolí. Jak jsem si všiml,
tak v Koterově určité aktivity s koňmi již existují, o dalších vím ve Starém Plzenci.
K oživení života v Koterově by měly napomoci i různé společenské akce pořádané místními spolky a občanskými sdruženími při příležitosti různých svátků či výročí. Jako další
vhodné aktivity bychom zde přivítali například výstavy zaměřené na zdejší vesnický
charakter – např. drobného zvířectva, skalniček a kaktusů, apod. Mohli bychom podporovat i pořádání specifických trhů zaměřených
na zemědělskou produkci, a to jak nepravidelných – např. medový trh (med a veškeré
možné výrobky z něj), tak pravidelných, kdy
by např. jednou týdně bylo možno prodávat zeleninu z vlastní produkce. Myslím, že zrovna
něco takového by mohlo oslovit mnohé Plzeňany, jež neuspokojuje stávající nabídka
v obchodní síti na pohled překrásných cizokrajných výpěstků, ovšem nevalné chuti a
vůně. Anebo taky úplně něco jiného …

Nejen peníze, ale i nápady
V předchozích řádcích jsem se vám pokusil
poodhalit všechna zákoutí, která jsou spojena
s případnou dotací na rekonstrukci Koterovské návsi, jejímž smyslem je zvýšit cestovní
ruch. Popsaná opatření a navrhované akce
nelze brát jako nějaké dogma, jde pouze o naše
náměty, jak tuto záležitost řešit. Záležet však
bude především na místních, jak se k dané věci
postaví, zda je přijmou za své, anebo nás
všechny překvapí dalšími zajímavými nápady. Ze zmíněné dotace totiž nebudou hrazeny
pouze stavební práce, ale po dobu tzv. udržitelnosti, tzn. pěti let, i náklady především na
propagaci. Tato doba je tak akorát na to, aby se
prokázalo, zda ta která akce zapustila kořeny a
stala se žádanou a vyhledávanou.
Vše, co jsem zde již napsal, bude platit tehdy,
bude-li nám 9. listopadu tohoto roku žádaná
dotace přidělena. Držte nám palce! A pokud by
vše dobře dopadlo, realizace stavebních prací
by pak proběhla v průběhu let 2010 - 2011. Druhá fáze projektu, tedy ono požadované zvýšení
cestovního ruchu, by se pak nastartovala v roce 2011. Pokud se na nás štěstí neusměje, jediným dopadem pro nás bude to, že se uvažovaná
rekonstrukce Koterovské návsi zpozdí do té
doby, než se na ni najdou peníze z jiného zdroje. Samozřejmě v takovém případě by již nebyly k dispozici prostředky k rozvoji cestovního
ruchu. Otázkou zůstává, zda by se některá
z uvedených opatření nestala životaschopnými i bez finanční injekce z dotace. Co vy na to?
Vladimír Černý, investiční odbor
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SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

Zub času je neúprosný, a tak výzdoba Chvojkových lomů se musí obměňovat. Ve dnech 29. května až 1. června uspořádal MO Plzeň 2 – Slovany společně s Muzeem
strašidel sochařské sympozium. Návštěvníci v těchto dnech mohli sledovat, jak z obrovských špalků vznikají pohádkové bytosti.
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DEN SLOVAN
Již při přípravách 6. ročníku Dne Slovan pořadatelé s obavami
sledovali předpovědi meteorologů. Vždyť zábava pod širým nebem se
těžko pořádá v dešti a toho nám letošní léto dopřává vrchovatě. Nakonec se ty nejhorší předpovědi rosniček nenaplnily, a tak nám počasí zmařilo až v závěru vystoupení skupiny Desperados a tradiční ohňostroj. O ten ale nepřijdete, jak hned ten večer pořadatelé oznámili.
Bude odpálen 28. září ze Slovanské radnice.

Návštěvníci si to užívali.

Mezi děti zavítal i starosta MO Plzeň 2 -Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner.

Bude pršet. Foto ke Dni Slovan P. Černý

Akvabely se představují

Dopoledne patřilo dětem.

Je to již šest let, co při Plaveckém klubu Slávia VŠ Plzeň
vznikl oddíl synchronizovaného plavání. Dnes má bezmála
50 členek, a to od přípravky
až po juniorky. Děvčata se
pravidelně zúčastňují celorepublikových závodů ve všech
kategoriích, kde dosahují
velmi slušných výsledků. Každoročně také připravují při
různých příležitostech několik
exhibičních vystoupení, která
můžete shlédnout v bazénu na
Slovanech. Že synchronizované plavání je pořádná dřina,
ale i plnohodnotný sport, můžete nejlépe zjistit, navštívíte-li slovanský bazén ve dnech 17. - 22. srpna, kdy zde
bude probíhat letní soustředění akvabelek se závěrečným vystoupením 22. srpna v
15.30 hodin. Provoz bazénu pro veřejnost tím nebude nijak přerušen. V září pak
chystáme nábor nových členek. O jeho přesném termínu, stejně tak o možnosti získat podrobnější informace a kontakty na trenérky, se dozvíte z informačních plakátů přímo v areálu bazénu Slovany.
MUDr. Simona Zunová, trenérka akvabel

iZ – informační Zpravodaj městského obvodu Plzeň 2 – Slovany • Vydavatel: Městský obvod Plzeň 2 – Slovany • Redakční rada: Ing. Lumír Aschenbrenner, Bohuslav Duda, Ing. Oldřich Rozšafný, Ing. Miroslav Němec, JUDr. Petr Triner, Gabriela Levorová, šéfredaktor: JUDr. Martina Žabková, e–mail: zabkova@plzen.eu •
Inzerce pro podnikatele: Alena Mertlová, tel. 37 803 6216, e–mail: mertlova@plzen.eu • Adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, tel. 37
803 1112, fax: 37 803 6262 • Technická redakce: Blanka Šafaříková, Vydavatelství Vltava–Labe–Press, a. s. • Tiskne: Novinové centrum, Podnikatelská 17, Plzeň •
Vychází: šestkrát ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 19 000 výtisků, distribuce do schránek občanů a firem na území MO Plzeň 2 – Slovany ZDARMA •
Upozornění čtenářům: Za pravdivost informací v inzerátech odpovídají pouze inzerenti • Registrační číslo: MK ČR E 12440

