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ZDARMA

j Projekt Bezpečné město umožní občanovi vyhledat j Hospodaření MO skončilo k 30. 9. 2009 rozdílem j Studenti střední průmyslové školy elektrotech–
policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného
výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému
nické v Plzni na Slovanech zavítali do areálu
financování ve výši 11 534 000 Kč
koncentračního tábora Flossenbürg
- str. 14
za problematiku konkrétní lokality
- str. 3
- str.5

Vážení a milí spoluobčané, chtěli bychom vám
touto cestou poděkovat za vaši pomoc,
spolupráci, náměty a nápady, jimiž nám pomáháte
při správě a řízení našeho obvodu Slovany.
Věříme, že se nám takto společně bude vést
i v následujícím roce, do kterého vám přejeme
jenom to nejlepší. Přijměte proto od nás přání
spokojených svátků vánočních
a šťastný nový rok 2010.

Malý krok pro Plzeň,
velký skok pro Koterov
Parafrází
slov
amerického astronauta Neila Armstronga by se dala
okomentovat událost z počátku letošního listopadu,
kdy bylo oznámeno, že Regionální
rada schválila udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad – 5. výzvy
jednomu ze čtyř
námi
podaných
projektů, a to „Obnově
historické
části obce Plzeň Koterov za účelem
zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření
cestovního
ruchu“. Jsme velice rádi, že alespoň tímto způsobem můžeme umazat část velkého dluhu, který máme vůči Koterovu a jeho obyvatelům. Naše
snaha alespoň nějakým způsobem řešit zdejší problémy, dlouhodobě narážela vedle nedostatku financí hlavně na technickou
nepřipravenost území. O všech
našich krocích jste byli celá ta lé-

ta informování jak prostřednictvím tohoto informačního Zpravodaje, tak při veřejných projednáváních s vedením obvodu.
Provedení této stavby, která je
naplánována na období let 2010 –
2011, chápeme jako první krok, po
kterém by mělo následovat odkanalizování Koterova připravovaným úslavským kanalizačním

sběračem. Tolik v této chvíli ke
Koterovu a jeho návsi. Mnohem
obsáhlejší materiál k této stavbě
připravujeme do následujícího
čísla, v plánech je i veřejné projednání s místními občany a jejich seznámení s veškerými
okolnostmi stavby.
Vladimír Černý,
investiční odbor

Slovo úvodem
Vážení čtenáři, dnešní
úvodník
bych rád věnoval
významné události, kterou
v našem obvodu považujeme za obrovský vánoční dárek.
Mám na mysli skutečnost,
že se nám podařilo získat dotaci na obnovu historické
části obce Plzeň – Koterov.
Tyto peníze použijeme samozřejmě v souladu s projektem
na zachování kulturního a
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu této
části Slovan, která si to jistě
zaslouží. Už proto, že se dlouho nedařilo dostat sem takové
finance, které by stačily na
investice ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel.
Nyní mohu s hrdostí prohlásit, že naše snaha byla po
několika letech konečně korunována úspěchem, což považujeme za jakýsi předčasný
vánoční dárek nejenom občanům Koterova. Více si přečtete v samostatném článku nazvaném Malý krok pro Plzeň,
velký skok pro Koterov. Samozřejmě vás budeme o průběhu celé akce pravidelně a
podrobně informovat. Věřím,
že si budeme vzájemně držet
palce, abychom celý projekt
zdárně ukončili a peníze z regionálního operačního programu účelně a bezezbytku
využili.
A protože se letos takto setkáváme naposledy, dovolte
mi popřát vám všem spokojené a šťastné Vánoce a hodně
úspěchů v roce 2010.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2
Jednání
ZMO
dne
24. 11. 2009 –
ZMO přijalo
celkem 10 usnesení, z nichž vybírám:
– schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden
– září 2009;

– schválilo návrh rozpočtu
MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2010;
– schválilo přijetí daru od firmy Panasonic AVC Networks
Czech, s.r.o. ve výši 85 tis. Kč na
likvidaci černých skládek v MO
Plzeň 2 – Slovany;
– schválilo plán práce Zastu-

pitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2010;
– vzalo na vědomí informativní zprávy:
– Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany;
– Přiznání dotace 5. výzvy

Oslava dne veteránů
Tak jako každoročně
se dne 11. listopadu setkali občané Plzně a žijící členové Československé obce legionářské a Sdružení válečných veteránů ČR u
Pomníku padlým v boji za mír a demokracii
na Náměstí Milady
Horákové v Plzni Slovanech na tradiční
oslavě Dne válečných
veteránů. Právě 11. listopad je mezinárodním svátkem všech válečných veteránů bez
ohledu na politickou
orientaci a státní zřízení a tento den byl
přijat na paměť ukončení 1. světové války.
Dnes se slaví po celém
světě a pamětníci si
jistě připomenou, s jakou úctou
byl slaven i v předválečné Československé republice. Naštěstí se
k tomuto svátku opět vracíme i
my.

Účastníci oslav, většinou ozdobeni rudými vlčími máky, si připomněli význam tohoto svátku a
po slavnostních projevech předsedy ČsOL v Plzni pplk. v. z. Ing.

Památce válečných veteránů se u Pomníku padlým v boji za mír a demokracii na
Náměstí Milady Horákové v Plzni - Slovanech poklonili starosta druhého obvodu Ing. Lumír Aschenbrenner (na snímku vpravo) a Miroslav Hus.

I. Čiliaka, ředitele Krajského vojenského velitelství plk. gen. št.
Ing. R. Kučery a poslance Parlamentu České republiky RSDr. V.
Šlajse uctili památku padlých v 1.
světové válce, ve 2. světové válce
i v bojích za mír a demokracii posledních let, mj. i památku plzeňského občana rotného Martinova, který padl před několika měsíci v Afghánistánu.
Za záslužnou činnost v organizacích bývalých bojovníků a za
hájení jejich zájmů byli dále vyznamenaní medailemi a čestnými odznaky ČsOL - SVV ČR aktivisté těchto sdružení, a to pplk.
v. z. J. Kašpárek, pplk. v. v. V.
Strejček, por. v. v. V. Suremka,
prap. J. Dragoun a prap.
A. Vranovský. Na závěr pietního
aktu a oslav zazněla státní hymna
a tklivá večerka na památku padlých.
A proč byli účastníci slavnosti
ozdobeni rudými vlčími máky?
Právě jako připomínku krutých
zákopových bojů ve Flanderech
za 1. světové války.
(hus)

ROP Jihozápad na akci
„Obnova historické části obce
Plzeň – Koterov za účelem
zachování kulturního a histo–
rického dědictví a rozšíření
cestovního ruchu.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Zjednosměrnění
ulice Blatenská
a Na Celchu
Začátkem listopadu 2009
bylo zrealizováno usnesení
Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 131/09
z 29. 7. 2009 na řešení změny
organizace dopravy Blatenské ulice a ulice Na Celchu.
Obousměrný provoz v Blatenské ul. vzhledem k šířkovým poměrům MK a k vysokému počtu neukázněných
řidičů při parkování vozidel
způsoboval každodenně několik velmi nebezpečných
dopravních situací.
Na základě požadavku většiny obyvatel všech SVJ v
Blatenské ulici na změnu organizace dopravy v Blatenské ul. (zjednosměrnění) byla
Správou veřejného statku
města Plzně vypracována
studie, která rovněž navrhla
zjednosměrnění ulice Na
Celchu, aby byla zachována
kontinuita dopravy i v přilehlých ulicích.
Ulice Blatenská je nyní
jednosměrná od ulice Sušická po ul. Sladovnická, přičemž vodorovným dopravním značením je zákaz stání
vozidel po pravé straně ve
směru jízdy. Provoz ulice
Blatenská mezi ul. Koterovská a Sladovnická je obousměrný, ul. na Celchu je jednosměrná od ul. Sladovnická
po ul. Sušická.
Úřad městského obvodu
Plzeň 2-Slovany vybízí občany ke zvýšené opatrnosti při
jízdě či chůzi po ulicích Blatenská a Na Celchu, pro
mnohé řidiče je ještě nová
změna organizace dopravy
nezažitá a stále dochází vlivem nedodržení předepsaného dopravního značení k nebezpečným situacím.
odbor dopravy a majetku
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Projekt Bezpečné město vás chrání
Hlavní cíle projektu:
1. Zlepšit bezpečnostní situaci
na území města Plzně a zvýšit
pocit bezpečí občanů v Plzni.
2. Koordinace Policie ČR,
městské policie Plzeň, samo–
správ na úrovni ÚMO
a Magistrátu města Plzně při
řešení bezpečnostní situace
na území města Plzně.
Za tímto účelem byly jednotlivé městské obvody rozděleny na
policejní okrsky, o které se stará tým složený ze zástupců
Městské policie, Policie ČR a zastupitelů daného městského
obvodu, kteří znají konkrétní
lokality města. Zajišťují tak
kompetentní pokrytí problematiky příslušného městského obvodu.
Jaký má tento projekt praktický přínos?
Umožní občanovi vyhledat
policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.
Poskytne odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo
kontaktovat zástupce daného
policejního okrsku.
Kde občan získá další informace a jak může vznášet své
dotazy a podněty?
1. na portálu
www.bezpecnemesto.eu
2. telefonicky nebo e-mailem
Policisté: telefon: 974 325 392,
e-mail:
policista.slovany@bezpecne
mesto.eu
Strážníci: telefon: 378 036 920,
e-mail:
straznik.slovany@bezpecne
mesto.eu
Zastupitelé: telefon: 378 031 112,
e-mail:
zastupitel.slovany.E@bezpec
nemesto.eu
3. telefonicky pomocí bezplatné linky 800 100 802
4. písemně prostřednictvím
infoschránek
5. podrobné informace poskytne Informační brožura
Bezpečné město, která je k dispozici na Úřadu městského obvodu
Uvedená telefonní čísla nenahrazují tísňové linky 158 a 156
a touto formou ani nelze podat
trestní oznámení.
MO Plzeň 2 – Slovany je rozdělen do sedmi okrsků A – G:

Teritoriální
vymezení okrsku A
Barrandova, Božkovská, Guldenerova, Houškova, Jablonského, Koterovská, Lobezská,
Mikulášská, Mikulášské náměstí, Plzenecká, Radyňská,
Rejskova, Rubešova, Sladkovského, Slovanská, Oslavská, Železniční
Policista: pprap. Fekete
Strážník: str. Brabcová,
str. Koranda
Zastupitel: ing. Karel Kvit
Infoschránka: Policie ČR, Železniční 12

Teritoriální
vymezení okrsku B
Božkovská, Částkova, Drážní,
Farského, Gruzínská, Guldenerova, Habrmannova, Hlavanova, Houškova, Jablonského, Jiráskovo náměstí, Jugoslávská,
Klášterní, Kostelní, Koterovská,
Kyjevská,
Lobezská,
Lužická, Na Cihlářce, Náměstí
generála Píky, Nohova, Plzenecká, Radyňská, Slovanská,
Stanko Vodičky, Sudova, Suvorovova, Táborská, U Bachmače,
U Lomů, Oslavská, Vyšehradská, Wolkerova
Policista: pprap. Bokůvka
Strážník: str. Čada,
str. Kšanda
Zastupitel: Gabriela Levorová, ing. Václav Brousek
Infoschránka:
Pozemkový
fond ČR, Nám. gen. Píky 8

Teritoriální
vymezení okrsku C
Brojova, Čapkovo náměstí,
Částkova, Francouzská třída,
Chválenická,
Jasmínová,
K Dráze, K Hornovce, Kapitána
Jaroše, Koterovská, Krejčíkova, Kyjevská, Mezi Silnicemi,
Na Bořích, Na Průtahu, Náměstí generála Píky, Náměstí Milady Horákové, Nepomucká, Neumannova, Nová, Ořechová,
Ruská, Rychtaříkova, Skladová, Sladová, Slovanská, Slovanská alej, Spojovací, Strnadova,
Šeříková, Topolová, U Hvěz–

dárny, U Pumpy, U Seřadiště,
U Školky, V Polích
Policista: prap. Havlíček
Strážník: str. Bečvář,
str. Voves
Zastupitel: Mgr. Petra Kacovská
Infoschránka: prodejna drogerie, Nám. M. Horákové 11

Teritoriální
vymezení okrsku D
Barákova, Blatenská, Božkovské náměstí, Břidlicová,
Buksická, Cukrářská, Částkova, Čedičová, Ječná, Jiráskova,
Jubilejní, K Bukové, K Dráze,
K Hrádku, K Jezu, K Sadu,

Ke Milešovce, Koterovská, Koterovská náves, Kristinovská,
Krokova, Tetkovská, Libušínská, Lobezská, Meruňková,
Na Břehu, Na Celchu, Na Dílcích, Na Hačkách, Na Hradčanech, Na Lipce, Na Nivách, Na
Příčce, Na Růžku, Na Spojce,
Na Špitálkách, Na Vyhlídce,
Nade Vsí, Náměstí generála Píky, Okružní, Palírenská, Pastýřská, Petřínská, Pivovarská,
Pod Chalupami, Pod Kopcem,
Poříční, Rumburská, Sládkova,
Sladovnická, Strmá, Sušická,
Švestková, U Krytu, U Křížku,
U Mlýna, U Památníku, U Pošty,
U Seřadiště,
U
Světovaru,
U Včelníku, Údolní, V Závrtku,
Ve
Višňovce,
Velenická,
Vřesinská, Zahradnická, Žulová
Policista : prap. Mačas
Strážník : str. Matas,
str. Šlajs
Zastupitel: Roman Andrlík
Infoschránka: vestibul radnice, Koterovská 83, konečná
MHD Božkov, Sušická ul.

Teritoriální
vymezení okrsku E
Barvínková, Chrpová, K Dráze, K Hůrce, K Rozhraní, Mezi
Ploty, Na Brázdě, Na Líše, Na
Mezi, Na Výsluní, Nepomucká,
Pěnkavova, Plaménková, Podélná, Společná, Šafránová,
U Staré hospody, V Kamení,
V Zahradách.
ČERNICE: Písecká
Policista: nstžm. Zhřívalová

Strážník: str. Sadílek,
str. Czázsta
Zastupitel: Vladislav Mařík
Infoschránka: prodejna potravin, Nepomucká 133

Teritoriální
vymezení okrsku F
Buková, Cyklistická, Habrová, Hluboká, Hradišťská, Jasanová, Javorová, Jedlová, Jetelová, Kaštanová, Květná, Liliová, Malostranská, Mikulášská,
Modřínová, Motýlí, Na Skalce,
Olšová, Papírnická, Pod Hájem,
Pod Homolkou, Polní, Příkrá,
Slovanská, Srázná, U Ježíška,
Vřesová, Zahradní.
ČERNICE: Do Haček, Do Kopce, Gen. Lišky, Heřmánková,
Jeřabinová, K Brdci, K Cihelnám, K Ležení, K Losiné, K Lutové, K Plzenci, K Pomníku padlých, K Řečici, Ke Kačí louži,
Konvalinková,
Kopretinová,
Letní, Mezi Zahradami, Na Kovářské stráni, Na Vápenicích,
Na Vrabčárně, Nepomucká,
Pampelišková, Pod Radyní, Pod
Valíkem, Přední cesta, Rozkvetlá, Růžová, Selská náves,
Slunečnicová,
Sněženková,
Studniční, Štefánikova, Tulipánová, U Staré kovárny,
U Školy, U Vody, Veská
Policista: prap. Vejskal
Strážník: str. Linhart
Zastupitel: Mgr. Pavel Janouškovec
Infoschránka: ÚMO Plzeň 8,
Veská 11, Černice

Teritoriální
vymezení okrsku G
Do Zámostí, Fialková, Hlohová, K Češníkům, K Parku, K Řece, K Řečišti, K Starým valům,
K Vodojemu, Karafiátová, Kostincova, Lomená, Malostranská, Na Bajnerce, Na Bradavce,
Na Drahách, Na Rychtě, Nad
Hradištěm, Nad Údolím, Nad
Zátokou, Náměstí Milady Horákové, Nepomucká, Osadníků,
Plzeňská cesta, Pod Bručnou,
Pod Hradem, Postranní, Přední
cesta, Sporná, Strážní, Střední
cesta, Štefánikova, U Českého
dvora, U Stezky, Úslavská,
V Bezinkách, V Olších, Za Homolkou, Za Vodárnou, Zadní
cesta, Zelenohorská
Policista: prap. Vejskal
Strážník: str. Příhoda,
str. Kantořík
Zastupitel: ing. Petr Sova
Infoschránka: obchod U Hru–
bých, Na Rychtě, Hradiště
Ing. Zdeněk Červený
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne 7. 10.
2009 – RMO
Ing. Oldřich Roz- přijala celkem
šafný, 2. místo– 7
usnesení,
starosta MO Plzeň z nichž vybí2 - Slovany
ráme:
– schválila
zaslání výzvy 3 zájemcům dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek na MO Plzeň 2 – Slovany k podání nabídky a prokázání splnění
kvalifikace na zajištění služby
„Provozování košů na psí exkrementy na území MO Plzeň 2 – Slovany“, seznam vyzvaných firem,
složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise včetně
náhradních členů;
– schválila novou organizační
strukturu Úřadu městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany s účinností od 01.01.2010;
Jednání RMO dne 21. 10. 2009
– RMO přijala celkem 8 usnesení, z nichž vybíráme:
– schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „Rekonstrukce 25. MŠ, Ruská 83“ v
souladu s podmínkami výběrového řízení s uvedenými společnostmi v tomto pořadí:
1. Stavební společnost SIPA
s. r. o., Skvrňanská 52, 301 17
Plzeň, IČO: 14704668, cena:
1 880 789 Kč vč. DPH;
2. S+V Stavo s. r. o.,Hradiště,
Plzeňského 18, 332 02 Starý Pl–
zenec, IČO: 26354292, cena:
1 907 722 Kč vč. DPH;
3. SK INTERIER PLZEŇ s. r. o.,

Žižkova 63, 301 00 Plzeň, IČO:
27964221, cena: 1 992 321 Kč
vč. DPH;
Jednání RMO dne 11. 11. 2009
– RMO přijala celkem 18 usnesení, z nichž vybírám:
- souhlasila s návrhem rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2010 a s výhledem na roky
2011 – 2013;
– souhlasila s darovací smlouvou – přijetím finančního daru od
firmy Panasonic AVC Networks
Czech, s.r.o., IČO: 648 33 054, se
sídlem U Panasoniku 1068/1, 320
84 Plzeň, ve výši 85 000 Kč;
– schválila smlouvy s vybranými veterinárními lékaři na čipování psů na území Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro ob-

dobí od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010;
– schválila Bc. Bohuslav Duda,
doplnění
1. místostarosta MO
usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany
Plzeň 2 – Slovany č. 154/09, 155/09 a 156/09 ze
dne 16. 9. 2009 (pronájem pozemků) o navýšení ceny nájemného o
příslušnou sazbu DPH;
– souhlasila s darovací smlouvou – přijetím daru od VODÁRNY PLZEŇ a. s., IČ 25205625, se
sídlem Malostranská 2/143, 317 68
Plzeň;
– schválila vypsání grantů pro
rok 2010 v souladu s Kritérii pro
poskytování dotací
a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany, s
termínem předložení požadavků
do 15. 3. 2010.

Granty opět čekají na své zájemce
Každoročně vypisuje Městský obvod Plzeň 2
– Slovany finanční granty, jimiž pomáhá zabezpečit rozličné činnosti v různých oblastech
společenského a sportovního života. Nejinak je
tomu i pro příští rok, a to v souladu s Kritérii
pro poskytování dotací a finančních darů. „Rada našeho městského obvodu schválila návrhy
na vypsání grantů pro rok 2010 tak, jak je předložily jednotlivé komise pro výchovu a vzdělávání, pro sport a mládež, komise sociální, životního prostředí i bezpečnosti. Termín pro
předložení požadavků byl stanoven do 15. března 2010,“ uvedl Bc. Bohuslav Duda, 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany. Jednotlivé vypsané
granty, které budou zveřejněny na úřední desce
a internetových stránkách MO Plzeň 2 – Slovany do 31. 12. 2009, se týkají těchto oblastí:

1. Komise pro výchovu a vzdělávání RMO
Plzeň 2
a) Volnočasové aktivity předškolních dětí;
Volnočasové aktivity dětí školního věku;
Volnočasové aktivity dospělých;
b) Herní a okrasné prvky v areálech jeslí,
mateřských školek a škol;
c) Udržování a rozšiřování historického
povědomí a kulturních tradic obvodu;
2. Komise pro sport a mládež RMO Plzeň 2
a) Obvod pro sport, sport pro mládež;
b) Sportovní reprezentace obvodu a jeho
propagace;
c) Více sportu, více pohybu v obvodu;
3. Komise sociální RMO Plzeň 2
a) Projekty prevence kriminality mládeže;
b) Služby seniorům a zdravotně postiženým;

4. Komise životního prostředí RMO Plzeň 2
a) Ekologická výchova dětí, mládeže
a dospělých, osvěta veřejnosti (vzdělá–
vací program, přednášky atd.);
b) Zířata v nouzi;
c) Ochrana biodiverzity;
d) Ochrana přírody v praxi, včetně konkrét–
ního ekologického vzdělávacího pro–
gramu, ochrana přírody a revitalizace
městské a příměstské krajiny;
5. Komise bezpečnosti RMO Plzeň 2
a) Prevence kriminality pro mládež;
b) Prevence kriminality pro seniory;
V loňském roce se o granty přihlásilo 107 zájemců, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany rozdělil mezi úspěšné žadatele celkem 1 140 000 korun.
(red)

Senioři, buďte opatrní a pozorní!
Slovanští policisté se od 1. srpna
do 8. listopadu letošního roku zabývají 12 případy okradených seniorů. Některé z nich kvalifikovali
jako trestné činy krádež, jiné jako
loupežná přepadení. Všechny
skutky mají ale jedno společné staršího občana, který během chvíle přišel o vše, co měl u sebe.
Vzhledem k takovému počtu případů provedli policisté z obvodního oddělení Plzeň – Slovany ve
svém teritoriu několik opatření, do
kterých byla zapojena asi stovka
strážců zákona. Cílem těchto opatření bylo snížení nápadu trestné
činnosti právě na starších spoluobčanech a odhalení pachatelů.
Přestože při akcích policisté neobjasnili tolik případů, kolik chtěli,

budou v jejich řešení i nadále pokračovat.
Policisté by také rádi apelovali
na všechny seniory, aby byli opatrní. Bohužel, spadají do věkové
kategorie těch, ve kterých potencionální pachatelé vidí snadnou kořist. Základem je, aby u sebe nenosili větší finanční hotovost nebo
různé cenné věci. Určitě by také
neměli sami chodit ven po setmění
či si sedat na různých odlehlých
místech, kde se v případě potřeby
jen těžko dovolají pomoci. Pokud
už jsou nuceni za tmy opustit svá
obydlí nebo z nějakého důvodu
procházet odlehlými místy, měli
by požádat někoho z příbuzných,
aby je doprovodil. Určitě také není
od věci pořídit si různé slzotvorné

prostředky. Pokud je v případě
nouze použijí, získají tím drahocenný čas k přivolání pomoci.
Policisté se setkávají i s případy,
kdy podvodníci oslovili na ulici
některé seniory. Pod různými záminkami je poté okradli o celoživotní úspory. Jejich fígle spočívají
v tom, že se postaví do role obětí,
které nutně potřebují peníze. Slíbí,
že jakmile svůj údajný problém vyřeší, vyzvednou v bance peníze a
okamžitě je vrátí. Nejen děti, ale i
starší lidé jsou hodně důvěřiví a
každý je může takříkajíc obalamutit. Proto by měl být každý ze seniorů opatrný a nevěřit cizím lidem.
Samozřejmostí pak zůstává i to, že
si neznámé návštěvníky nebude
zvát domů. Stejně tak by neměli

otevírat nikomu, koho neznají. Policisté evidují také případy, kdy na
seniory zazvonili nějací lidé s tím,
že jsou pracovníky elektrárny,
plynárny či sociálního úřadu a přišli jim vrátit přeplatky. Pro některé spoluobčany je možná novinkou, že každá z takových institucí
vrací přeplacené částky ze záloh
prostřednictvím pošty či bankovních ústavů. V každém případě je
ale potencionální zaměstnanec povinen na požádání předložit průkaz. Objasnění takových případů
je velmi obtížné. Zlodějům nahrává to, že si starší spoluobčané většinou ničeho nevšimnou a nedokáží je popsat.
npor. Ing. Bc. Martin Černý,
vedoucí OOP 2
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Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 9. roku 2009
Hospodaření MO skončilo k 30. 9. 2009 úsporou výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému financování ve výši

11.534 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany:

21.151 tis. Kč

Příjmy daňové:
Správní poplatky
Poplatek ze psa
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Výtěžek z VHP
Ostatní daně a poplatky

13.047 tis. Kč
4.212 tis. Kč
1.099 tis. Kč
1.122 tis. Kč
613 tis. Kč
3.713 tis. Kč
2.283 tis. Kč
5 tis. Kč

Příjmy nedaňové :
V těchto příjmech jsou obsaženy příjmy z pronájmu nebytových prostor, pronájmu pozemků, z pokut, poskytnutých služeb
a přijaté příspěvky a náhrady za sběr separovaného odpadu

8.104 tis. Kč

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

22.177 tis. Kč
32.773 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace:
Na výkon státní správy
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP
Na příspěvek na péči
Na ostatní sociální dávky
Na volby do EP a ostatní

57.388 tis. Kč
4.807 tis. Kč
1.989 tis. Kč
38.093 tis. Kč
11.823 tis. Kč
676 tis. Kč

Příjmy MO za 1. pololetí 2009 celkem 133.489 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 84,13%.
Objem výdajů za období 1. – 9. roku 2009 celkem:

151.145 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je propad - 17.656 tis. Kč . V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany za období 1. – 9. roku 2009 byly zapojeny
prostředky z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 29.190 tis. Kč jako financování,
kterým je kryt schodek mezi příjmy a výdaji MO Plzeň 2 – Slovany a které ovlivnilo hospodaření k 30. 9. 2009.
K 30. 9. roku 2009 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:
NEINVESTIČNÍ výdaje :
Úklid komunikací a chodníků
Likvidace nebezpečného odpadu
Likvidace komunálního odpadu
Péče o zeleň
Příspěvky sociální pomoci občanům
Provoz MŠ, jeslí
Údržby a opravy v deseti MŠ
Vydávání informačního Zpravodaje +propagace
Bezpečnost - hasiči
Poskytnuté dary na sport, pro mládež a další obč. sdružení, církev. org.
Služby pro občany (provoz WC, akce pro důch., vítání občánků atd)
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP
Čipování psů, deratizace, desinsekce
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje

118.271 tis. Kč
7.406 tis. Kč
111 tis. Kč
6.408 tis. Kč
7.952 tis.Kč
47.424 tis. Kč
8.713 tis. Kč
1.340 tis. Kč
231 tis. Kč
825 tis. Kč
971 tis. Kč
617 tis. Kč
2.189 tis. Kč
197 tis. Kč
33.887 tis. Kč

INVESTICE
Plnění k rozpočtu je na 90,85 %.
Byly proplaceny faktury za: Vypracování proj. dokum. na realizaci investičních akcí na úseku komunikací, odpadních vod, budov MŠ:
OZ ul. Pod Hradem, K Řečišti (Hradiště), obnova historické návsi v Koterově, VNB NGP, Lužická, Habrmanova, rekonstr. Petrohradu,
OZ Bručná II. část ul. Na Výsluní, kanalizace v Božkově, zateplení budov včetně výměny oken u 4 budov MŠ, rekonstrukce ZTI a bytu
u 89. MŠ, Habrová ul., rekonstrukce bytu ve 25.MŠ, Ruská.
Za realizaci byly proplaceny faktury za: rekonstr. VNB Ruská-Slovanská alej, vícepráce na rekonstrukci OU Vřesinská, opěrná zeď
– kanalizace ul. Ve Višňovce, protipovodňová úprava břehu v Koterově, zateplení a výměna oken u 5. MŠ, Zelenohorská ul.,
17. MŠ, Čapkovo nám., 21. MŠ, Na Celchu, 38. MŠ, Spojovací ul., rekonstrukce ZTI a bytu v 89. MŠ, Habrová ul., Rekonstrukce bytů
v uvedených MŠ jsou prováděny proto, aby se rozšířila kapacita MŠ a bylo možné přijmout do předškolních zařízení více dětí.

32.874 tis. Kč

Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany z rozpočtu roku 2009 je k 30. 9. 2009 na 78,32 %.
Ekonomický a organizační odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany
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Změny ve vyhláškách města od 1. 11. 2009
Vyhláška statutárního
města Plzně č. 6/2009,
kterou se mění vyhláška
statutárního města
č. 19/2006,o některých
povinnostech chovatelů
psů
Vyhláška se změnila v příloze
č. 1 – mapový zákres území, kde
je zakázáno volné pobíhání psů.
Stávající zákres byl nahrazen
novým zákresem, který zahrnuje rozšíření území, kde je zakázáno volné pobíhání psů na území města Plzně o další lokality.
Nově jsou do území se zákazem volného pohybu psů zahrnuty zejména tyto oblasti – historická část Borského parku
(zhruba severozápadní polovina), část parku Homolka přiléhající k Nepomucké třídě, náměstí
Milady Horákové, Mikulášské
náměstí, Lochotínský park (východní část), městské hřbitovy

(centrální hřbitov, Mikulášský
hřbitov, hřbitov U Všech svatých, býv. židovský hřbitov v Lidické ulici) a dále pláže u některých rybníků – pláž na Ostende,
Rampa na Velkém Boleveckém
rybníku, pláž u Seneckého rybníka, pláž u Šídlovského rybníka.
Navíc došlo k rozšíření území
se zákazem volného pohybu psů
o nově zastavěné oblasti města,
týká se to např. lokality Sylván
nebo nově zastavěných ploch v
Plzni – Lhotě, v Plzni – Černicích.
Přesné vymezení území se zákazem volného pohybu psů je
vyznačeno v mapové příloze
k vyhlášce, která je pro veřejnost ve fyzické podobě k dispozici na všech úředních deskách
všech městských obvodů a též na
internetové stránce města na adrese: http://mapy.plzen.eu.

Vyhláška statutárního
města Plzně č. 7/2009,

kterou se mění vyhláška
statutárního města
č. 33/1997, o rekreačních
oblastech města
Vyhláška týkající se vymezení
rekreačních oblastí byla novelou
rozšířena o tři další rekreační
oblasti, a to:
Dubová hora – navazuje na
České údolí v oblasti Lhoty a Litic
Valcha – navazuje na České
údolí, je tvořena lesním komplexem mezi Novou Hospodou a
Valchou
Pytel – jedná se o oblast od
Červeného Hrádku a Letkova
směrem k Božkovu
Přesné vymezení a zobrazení
jednotlivých lokalit je možné si
prohlédnout na odboru životního prostředí a dále potom na adrese http://aplikace.plzen.eu/vy
hlasky.
Ing. Hana Morávková
odbor životního prostředí

Umístění včelstev
oznamujeme včas!
Pro zabezpečení ochrany včel v souladu se zákonem o rostlinolékařské
péči (326/2004 Sb.) a vyhlášky o
ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin (327/2004 Sb.) jsou chovatelé
včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající
se stanovišť včelstev a hromadného
letu včel.
Právnická nebo fyzická osoba, která
je chovatelem včel, oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce
února umístění trvalých stanovišť
včelstev.
Nové umístění stanovišť včelstev,
včetně kočovných, chovatel včel
oznamuje písemně obecnímu úřadu
nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí
chovatel jednoduchý situační náčrtek
s označením stanoviště včelstev. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí
umístěním
žlutého rovnostranného
,
trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.
(mor)

7. Adventní zpívání
Adventní zpívání 2009
Datum

Hodina vystoupení

Soubor

30. 11. 2009

16.30
17.00

Meteláček ZUŠ Chválenická
Broučci – Band

2. 11. 2009

16.30
17.00

Hvězdičky
21. ZŠ Slovanská alej

7. 12. 2009

16.30
17.00

MŠ a ZŠ Plzeň – Božkov, Vřesinská
SG Táborská

9. 12. 2009

16.30
17.00

MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici
Masarykova ZŠ Jiráskovo náměstí

14. 12. 2009

16.30
17.00

25. ZŠ Chválenická ul.
SVČ Petřínská

16. 12. 2009

16.30
17.00

Smíšený pěvecký soubor CANTICORUM
GREY DONKEYS – Církevní gymnázium

21. 12. 2009

16.30
17.00

20. ZŠ Brojova
DUO ELTHIN

Ve chvíli, kdy se k vám dostává toto poslední vydání Informačního zpravodaje roku 2009, je
naše každoroční Adventní zpívání u živého nazdobeného vánočního stromu před slovanskou
radnicí v plném proudu. První zájemci se na zpívání ptali už v září,
což nás velmi těší, a tak se letos
opět zpívá, již posedmé v řadě za

sebou. Máme radost, že se podařilo pokrýt všechny termíny a že
se přihlásilo tolik zájemců (účinkujících letos bude opět zhruba
400!). Možná jste si všimli i plakátů, které jsme se snažili vylepit na
místa, jež jsou dobře dostupná a
kam se hodně chodí, ale pro přehled ještě uvádíme celou (zbývající) programovou nabídku. Pří-

padné změny v programu vždy
včas oznamujeme na tabulce s
programem, která je po celou dobu zpívání přímo u stromku.
Takže ještě jednou vás srdečně
zveme, abyste se uprostřed předvánočních příprav na chvíli zastavili, nejlépe před naší radnicí,
a přišli si poslechnout, jak se malí
i velcí zpěváci snaží navodit tu

správnou atmosféru blížících se
nejkrásnějších svátků roku.
Každé vystoupení má mnoho
posluchačů nejen z řad nejbližší
rodiny vystupujících dětí, ale někteří lidé chodí pravidelně jen
tak si na chvíli poslechnout několik koled. Přijďte k nám i vy a můžete si koledy také zazpívat!
Odbor životního prostředí
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Zlatou svatbu oslavili 21. listopadu 2009 v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany
manželé Václav a Libuše Desortovi. K tomuto významnému životnímu jubileu
jim poblahopřála členka ZMO Plzeň 2 – Slovany Bc. Gabriela Levorová.
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

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

..............………………………………………

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO
Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm na území
MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady.

„Setkání důchodců“ v Kulturním domě v Šeříkové ulici
(v roce 2010: 27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 29. 9., 27. 10., 24. 11.)
blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více,
slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové,
platinové a briliantové svatby
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, Plzeň, či blahopřání v rodině.

...............……………………………………..
Trvalé bydliště:

V říjnu oslavili diamantovou svatbu manželé Václav a Božena Pavlíčkovi. Manželský slib věrnosti si dali před Děkanským úřadem v Líšťanech dne 15. 10.
1949. Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti na další společné cestě životem jim
popřála členka ZMO Plzeň 2 - Slovany Bc. Gabriela Levorová.

..............………………………………………

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

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení 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,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.
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. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2010: 16. 2., 20. 4., 8. 6., 14. 9., 9. 11.
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.

Vítání občánků do života 10. 11. 2009

Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........
…………………………
Podpis
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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 zveřejněno pod č. 3/2009 na internetových stránkách města Plzně http://aplikace.plzen.eu/vyhlášky/ .

PŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
BUDOU POSKYTNUTY
V ROCE 2010
NAPOSLEDY
„Fond rozvoje bydlení“ (dále
jen FRB) slouží k poskytování
půjček na zvelebení bytového
fondu, obytných budov a jejich
staveb, na území městského obvodu Plzeň 1 – 10.
Prostředky fondu je možno
používat výhradně k poskytování půjček na uvedené účely dle
vyhlášky, při nejnižším úroku
3% ročně a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla
půjčka poskytnuta žadatelům.
Žadatelé půjček z FRB mohou být:

a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy, bytové domy nebo byty na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a podmínek.
b) společenství vlastníků jednotek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek a použijí prostředky fondu na opravy a modernizaci společných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž
úpravy a rekonstrukce je půjčka
z FRB požadována, musí být
starší 5 let. Je – li půjčka poskytnuta za účelem zřízení kanalizační, vodovodní, plynovodní
nebo elektrické přípojky, ome-

Ocenění za statečný život

Významné životní jubileum, 90 let věku, oslavila malířka Alena Koenigsmarková, členka Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Její
manžel, básník, prozaik a dramatik, byl z důvodu členství v podzemním hnutí za 2. světové války vězněn a v 50. letech politicky perzekuován. Paní Koenigsmarková v minulém režimu nesměla pracovat ve
výtvarném oboru, ani vystavovat, rehabilitována byla až v 90. letech.
Za vytrvalou uměleckou tvorbu a statečný občanský postoj v období
totalitního režimu udělil v říjnu 2009 primátor města Plzně Pavel
Rödl paní Aleně Koenigsmarkové Městskou historickou pečeť. K významnému životnímu jubileu popřál oslavenkyni, občance MO Plzeň 2
– Slovany, hodně zdraví a uměleckého elánu druhý místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany Ing. Oldřich Rozšafný.
sociální odbor

zení stáří stavby na nejméně
5 let se nepožaduje.
Jednotlivé půjčky se poskytují
na základě výběrového řízení.
Podmínky a termíny výběrových řízení na příslušný kalendářní rok budou vyvěšeny na
úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Výběrová řízení na r. 2009
jsou již uzavřena.
Žádosti o půjčku z FRB se i nadále mohou podávat průběžně do
konce roku 2009 a během roku
2010. Poté se provede vyhodnocení ve výběrovém řízení dle
stanovených podmínek a žádosti
se předloží v nejbližším termínu
ke schválení orgánům městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Podmínky a termíny výběrového řízení na rok 2010 budou

vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany nejdéle do
31. ledna 2010.
Žádosti jsou projednávány v
rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro
rozvoj obvodu a investic. Poté
musí být schváleny Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a
Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a následně jsou odsouhlasené žádosti postoupeny na MMP – 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
tel. č. 378 036 244, Straková Irena.

Naše poděkování
Svaz diabetiků ČR, ÚO Plzeň,
děkuje pracovníkům ÚMO 2 Plzeň Slovany za zapůjčení prostor
úřadu a významnou spolupráci
při pořádání 8. ročníku „Dne
zdraví nejen pro diabetiky“.
Den zdraví jsme pořádali v sobotu 17. 10. 2009 v prostorách
Úřadu městského obvodu 2 Plzeň
– Slovany a navštívilo jej na 300
účastníků. Také bylo přítomno
sedm vystavovatelů se zdravotnickými pomůckami. Představeny byly nové glukometry pro měření hladiny cukru v krvi, dále
protetické a ortopedické pomůcky. Velký zájem byl o turistické
hole
„Nordic Walking“.
Návštěvníci mohli
ochutnat
různé speciality a zájem byl i
o potravinové
doplňky
a
zdravotní pomůcky. Měření cholesterolu si nechalo
provést
92
účastníků,

glykemie 125, krevního tlaku 98 a
tuku 65 spoluobčanů.
Přesto, že náklady na Dny
zdraví se zvýšily, bylo veškeré
měření zdarma. Zásluhu na tom
měla účast naší územní organizace v soutěži „Prazdroj lidem“,
kde umístěním na předním místě
získala finanční prostředky na
podobné akce. Letošní 8. ročník
Dne zdraví nejen pro diabetiky
2009 byl úspěšný a posloužil lidem, kteří chtěli udělat něco pozitivního pro své zdraví.
Olga Beránková,
jednatelka organizace
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Likvidace
černých
skládek stála
desetitisíce!
Společnost Panasonic AVC Networks
Czech, s. r. o., darovala Městskému obvodu
Plzeň 2 – Slovany finanční dar ve výši
85 000 Kč na zneškodnění nepovolených
skládek ve volné přírodě, ale i v centrální
části obvodu.
Likvidace těchto nepovolených skládek
se uskutečnila ve dnech 11. 8. až 14. 9. 2009 a
prováděla ji firma Rumpold – R Rokycany,
s. r. o., která nejenom odstranila odpady,
ale zajistila také rekultivaci.
Nepovolené skládky se nacházely konkrétně v těchto lokalitách:
skládka č. 1 – ulice Lutová 1
skládka č. 2 – ulice Lutová 2
skládka č. 3 – Olympie pod mostem 1
skládka č. 4 – Olympie pod mostem 2
skládka č. 5 – Olympie pod mostem 3
skládka č. 6 – Olympie pod mostem 4
skládka č. 7 – spojka Koterov
skládka č. 8 – ulice Velenická – garáže 1
skládka č. 9 – ulice Velenická – garáže 2

Ulice Velenická – garáže

Ulice Velenická – garáže – po úklidu

Celkem bylo odvezeno :
Pneumatiky: 5 ks
Beton: 2,88 t
Směsné stavební a demoliční odpady:
2,46 t
Směsný komunální odpad: 1,02 t
Objemný odpad: 24,6 t
Zástupci Městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany tímto děkují společnosti Panasonic
AVC Net– works Czech, s. r. o. za finanční
pomoc, která nemalou měrou přispěla ke
zlepšení životního prostředí v městském
(red)
obvodu.

Olympie – pod mostem

Olympie – pod mostem – po úklidu

Ulice Lutová

Olympie – pod mostem

Ulice Lutová – po úklidu

Olympie – pod mostem – po úklidu
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Poradna bytového správce – Plzeňský servis s.r.o.
Vážení čtenáři, v poslední době se setkáváme s dotazy, co je vlastně fotovoltaika. Protože se tyto otázky stále častěji opakují, pokusíme se vám v následujících řádcích přiblížit a vysvětlit tento pojem, který využívá k výrobě energie energii sluneční, a proto je v současné době považován za jeden z nejčistějších
způsobů výroby elektrické energie.
Dotazy k dnešním tématům 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 pod heslem „Poradna bytového správce“. Samozřejmě se na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Klientském centru pro oblast Slovany, Doubravka na výše uvedené adrese.
Monika Polánková, Manažerka oblasti, Klientské centrum Částkova

Co je fotovoltaika?
Technický obor zabývající se procesem
přímé přeměny světla na elektrickou energii. Název je odvozen od slova foto (světlo) a
volt (jednotka elektrického napětí).
Proces přeměny probíhá ve fotovoltaickém článku. Fotovoltaiku objevil Alexander
Edmond Becquerel v roce 1839 a v roce 1958
se poprvé použilo fotovoltaických článků
pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou
součástí.

Jak probíhá výroba energie ve
fotovoltaickém článku?
Jedná se o fotoelektrický jev, při němž dopadem fotonů na polovodičový p-n přechod
dochází k uvolňování a hromadění volných
elektronů. Pokud je p-n přechod doplněn o
dvě elektrody (anoda a katoda), můžeme hovořit o fotovoltaickém článku. V takovémto
článku potom může protékat elektrický
proud. Fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející odvětví.
V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek
38%. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je
15%.

Kam se dají fotovoltaické
panely umístit?
Fotovoltaické panely lze umístit na zelenou louku, na střechu rodinného domku a
samozřejmě také na střechu obytných domů.
K fotovoltaické elektrárně patří také konstrukční prvky a kabeláž. Umístění panelů
musí být takové, aby záření slunečních paprsků nic nebránilo. Ideální orientace panelů je na jižní směr s maximálním odklonem
10 až 15°.

Co jsou fotovoltaické panely?
Fotovoltaické články, které jsou seskupené
do fotovoltaických panelů různých velikostí a
výkonů, jsou základem fotovoltaického systému. Nejvíce rozšířené fotovoltaické panely
v současné době jsou křemíkové. Různým
zpracováním křemíku lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické články. Monokrystalické buňky mají
větší účinnost než polykrystalické, ale využití plochy modulu není vzhledem k tvaru tak
dokonalé - v konečném výsledku jsou oba typy modulů výkonově obdobné. Účinnost polykrystalických modulů je 12 až 14%. Účinnost monokrystalických modulů je 12 až 16%.

Co s vyrobenou energií?
Takto vyrobená elektrická energie může
být spotřebována samotným výrobcem nebo
může být dodávána do veřejné distribuční
sítě, přičemž dodávaná energie do veřejné sítě má garantovanou výkupní cenu.

Co je ve fotovoltaickém systému
„střídač“?
Střídač (také nazýván měnič nebo investor) je řídícím centrem celého systému, který podává informace o vyrobené energii a
provozním stavu systému pomocí GSM nebo internetu. Ve fotovoltaických panelech
dochází k výrobě stejnosměrného proudu,
který je potřeba přeměnit pro dodávku do
distribuční sítě na proud střídavý.
Střídač musí dodávat co nejvyšší výkon.
To je zajištěno především odstraněním
transformátoru s následným snížením tepelných ztrát a užitím zařízení pro sledování bodu max. výkonu (MPP), které změnou
vstupního odporu zajišťuje optimální chod
střídače. Na dlouhou životnost střídačů má
mimo jiné vliv i speciální konstrukční řešení - chlazení přirozenou cirkulací vzduchu
bez použití ventilátoru.

S podzimní písničkou

S programem pro seniory a tělesně postižené, nazvaným „S podzimní písničkou“, se vydaly již tradičně děti a učitelky 17. mateřské školy, Čapkovo
nám. 4, zazpívat a zahrát do Městské charity Plzeň, denního stacionáře na Slovanech. Vlídné uvítání, slzy dojetí obyvatel stacionáře po zpěvu dětí, předávání vlastnoručně vyrobených dárků dětmi , milá slova všech a následné rozloučení se slovy: přijdeme za vámi na Vánoce. I tak může vypadat pěkně
strávené dopoledne pro předškoláky a seniory.
Mgr. Dana Valdmanová, ředitelka 17. MŠ Plzeň.
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Poradna bytového správce
Tentokrát odpovídáme na dotazy o účetních závěrkách Společenství vlastníků jednotek
Co má účetní závěrka SVJ obsahovat
podle zákona a z jakých dokladů se sestavuje?
Pokud má SVJ úroky ze spořícího účtu, poplatky z prodlení nebo příjmy z pronájmu, předkládá
daňové přiznání, jehož součástí
jsou účetní výkazy /rozvaha, vý-

kaz zisků a ztrát/ a příloha k
účetní závěrce.
Kdy může být závěrka hotova a předložena nejdříve a kdy nejpozději?
SVJ sestavuje pouze roční závěrku k datu 31. 12. každého roku,
a protože není auditovanou práv-

nickou osobou, je třeba ji vyhotovit nejpozději do 31. března následujícího roku.

Tuto povinnost má statutární
orgán SVJ – zpravidla volený výbor.

Kdo má povinnost předložit účetní závěrku SVJ shromáždění spolu se správou o hospodaření a správě domu
za uplynulý rok?

Kdy by měli být s obsahem účetní závěrky seznámeni vlastníci jednotek?
Až při shromáždění?
Vlastníci mají být seznámeni
s celkovým hospodařením uplynulého roku před, tedy před
shromážděním a hlasováním.
Kdo účetní závěrku SVJ schvaluje?
Schválení účetní závěrky uplynulého roku patří výlučně do působnosti shromáždění vlastníků.
Kam a do jakého termínu se účetní závěrka zasílá?
Účetní závěrku za uplynulý rok
je třeba předat nejpozději do 31.
března následujícího roku
na příslušný finanční úřad
a předsedovi výboru společenství. Dále pak se účetní výkazy
/rozvaha a výkaz zisků a ztrát/
posílá v elektronické podobě
na rejstřík vlastníků jednotek ke
zveřejnění nejpozději do
30. dubna.
Je možné schvalovat roční závěrku
s ročním zpožděním, třeba i za dva
roky najednou?
Ne. Účetní závěrku za uplynulý
rok, s ní i roční hospodaření, by
mělo SVJ schválit každý rok, a to
nejpozději do 30. června následujícího roku.

Metropilitní univerzita podává ruku...
Moderní bezbariérová aula
univerzitního střediska Metropolitní univerzity Praha (MUP) byla
za účasti celé řady hostů slavnostně otevřena 10. listopadu 2009
v areálu bývalé školní jídelny
VOŠ a SPŠE Plzeň v Částkově ulici 58. Její rekonstrukce probíhala
od června do října letošního roku
a celkové náklady, plně hrazené
MUP, se vyšplhaly na 11 milionů
korun. „Metropolitní univerzita
Praha využívá k výuce prostory
naší školy již třetím rokem.
Vzhledem k tomu, že učebny této
školy postačují kapacitně maximálně pro 60 žáků, rozhodla se
MUP vybudovat na vlastní náklady v prostorách jídelny posluchárnu větší, a to pro 150 studentů,“ uvedl ředitel VOŠ a SPŠE
Vladimír Šípek.
Ojedinělým a obdivuhodným
faktem na celém projektu je skutečnost, že MUP nabídla nezištně

veškeré prostory včetně rekonstruovaného sociálního zařízení a
společenského zázemí k užívání i
dalším vzdělávacím subjektům,

jejichž zřizovatelem je město Plzeň a Plzeňský kraj, tedy nejen
studentům a pedagogům VOŠ a
SPŠE Plzeň, a to podle slov ředi-

Slavnosti k otevření nové auly metropolitní univerzity se zúčastnili ředitelka
Metropolitní univerzity Praha Mgr. Anna Benešová společně s rektorem prof.
PhDr. Michalem Klímou, M.A., CSc. a 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany
Bc. Bohuslav Duda (vlevo).

telky MUP Mgr. A. Benešové
opravdu zcela bezplatně. „Aula
tak bude sloužit každodenní výuce, konferencím a jiným vzdělávacím akcím v kraji,“ uvedla paní
ředitelka.
Posluchárna je také doslova
nabita moderním multifunkčním
a multimediálním vybavením,
jehož samozřejmou součástí je
např. kvalitní ozvučení, výkonný
dataprojektor, bezdrátové připojení na internet, nová vzduchotechnika, automatické ovládání
žaluzií, skvělá akustika a odhlučnění atd. Můžeme si tak jen přát,
aby takovýchto investic do výuky, které spojují střední, vyšší
odborné a vysokoškolské vzdělávání, jen přibývalo a aby se informace o novém reprezentačním
kongresovém sále donesly k uchu
nejširší veřejnosti co nejdříve,
aby jej mohla začít brzy plnohodnotně využívat.
Aleš Adámek

12

prosinec 2009

Pozvání do římskokatolické
farnosti Plzeň – Slovany
Milí přátelé, zdravíme vás z
kostela Panny Marie Růžencové
na Jiráskově náměstí!
Řekněme si, co se v naší farnosti
na podzim odehrávalo a ještě
odehraje.
Opět u nás každý měsíc probíhaly přednášky spojené s diskuzí
z cyklu „Člověk a příroda“. Promluvil zde např. na téma „Křesťanství a enviromentální etika“
P. Marek Orko Vácha - biolog a
katolický kněz.
Dále pak na téma „Je kultura
pokračováním přírody jinými
prostředky?“
hovořil
Prof.
RNDr. Stanislav Komárek, Dr. –
český biolog, filozof a spisovatel.
Úspěšně se každý měsíc koná
Filmový klub, kde jsou postupně
promítány jednotlivé filmy z polského souboru zvaného „Dekalog“ (každý film je vždy o jednom
přikázání z Desatera, příběhy
jsou velice poutavě a originálně
zpracovány).
Každou středu v 19.15 hodin se
v sále kláštera scházejí zájemci o
diskuzi nazvanou „Setkání pro
hledající“,
za
přítomnosti
P. RNDr. Jana Rajlicha OP.
Jak jistě všichni víte, nastala
doba Adventu. Název tohoto období je odvozen z latinského slova
„advenio“ a znamená „přichá-

zet“. My všichni se v tomto čase
připravujeme na Vánoce, na pokojné dny trávené v kruhu rodinném. Pro křesťany je advent
především přípravou na „příchod - narození Ježíše“. A jak jinak bychom se připravovali na
narozeniny pro nás blízkého člověka nežli tím, že si pro něj připravíme ten nekrásnější dárek.
Pro Krista je tím darem naše otevřené srdce, které chce s Ježíšem
být v jednotě a touží tak nalézt
pravý Mír a Pokoj.
V tomto období u nás proběhnou následující akce:
Uskutečnila se další přednáška
z cyklu Člověk a příroda, a to
26. 11. od 19.30 hodin promluvil
Tomáš Popp na téma „Když se
řekne BIO...“ a 17. 12. od 19.30
hodin uvítáme Lenku Černou,
M.A., absolventku Institutu sociálních studií v Haagu s dvouletou
pracovní
zkušeností
přímo
z Ugandy, která bude hovořit na
téma „FAIR TRADE ze všech
stran“.
Dále každou středu od 19.15 hodin můžete přijít do sálu kláštera
na diskuzi nazvanou „Setkání
pro hledající“.
Za přítomnosti P. RNDr. Jana
Rajlicha OP byl též rozsvícen vánoční strom pro obvod Plzeň –
Slovany, a to 29. 11. v 16.00 hodin.

Letos jsme nezapomněli ani na
„Advent v klášteře, adventní rekolekce a Mikuláše“, vše se konalo dne 5. 12. 2009. V tento den po
mši sv. v 8.00 hodin jsme uvítali
všechny na rekolekcích (přednáška – 9. 00 hodin + možnost svátosti smíření a adorace – 10.00 hodin + shrnutí – 11.00 – 11. 30 hodin). Od 14.00 hodin proběhla výstava sdružení Exodus v prostorách kláštera, při níž byla možnost za pomoci výtvarnice vyrobit vánoční přáníčko. Týž den v
17.00 hodin ještě navíc čekal v
přednáškovém sále na malé děti
Mikuláš.
Náš kostel v tomto období mohou opět navštívit děti ze ZŠ a
účastnit se prohlídky s komentářem, ve dnech 7. - 11. 12. a 14. 18. 12. 2009, vždy od 8.00 do 14.00
hodin. Lze se přihlásit telefonicky na 377 241 660.
Pro širší veřejnost bude prohlídka kostela komentována
Mgr. Irenou Hamzovou Pulicarovou (dramaturgyní z Divadla J.
K. Tyla v Plzni), a sice 25. 12. od
16.30 hodin. Na Štědrý den v
16.30 hodin zazní tradičně v našem kostele na Jiráskově nám.
Mše Jakuba Jana Ryby v podání
farního sboru.

Program o Vánočních
svátcích:

24. 12. – mše v 17.00 a ve 24.00
hodin.
25. 12. – mše v 7.30, 9.00 a 18.00
hodin.
26. 12. – mše v 9.00 a v 18.00 hodin.
Na Silvestra 31. 12. bude od
19. 00 do 22.00 hodin v sále kláštera Silvestrovská zábava pro
všechny generace, od 22.00 hodin
jste zváni na Adoraci a ve 24.00
hodin na mši.
Dále pak 1. 1. 2010 v 01.00 hodin
uvítáme Nový rok ohňostrojem
(svépomocí) – aneb „Slavíme s
Londýňany“ a mšemi v 7.30 hodin (Missa Tridentina), v 9.00 a v
18.00 hodin.
Upřesnění akcí bude zveřejněno na www.plzen.op.cz.
Již nyní připravujeme bohatý
kulturní program na oslavu 100
let farnosti, která byla založena
30. 4. 1910.
Těšíme se na setkání s vámi na
některé z našich akcí! Krásné adventní a vánoční chvíle vám za
celou farnost přeje
Mgr. Lucie Bartásková
pastorační asistentka
ve farnosti Plzeň-Slovany.

13

prosinec 2009

Holubi – věc veřejná, ovšem
problematická
Protože na podzim se holubi ve
větších počtech stahují z vnějších
lokalit do okrajových částí města
a nejenom do nich, zvyšuje se počet občanů, kteří se na náš úřad
obracejí s dotazy týkajícími se
„problematiky holubů“. Jak se lze
s tímto pro většinu z nás nepříjemným a obtěžujícím problémem vypořádat, bychom Vám
zkusili ozřejmit v následujících
řádcích.
Nejprve několik důležitých a
vysvětlujících slov. I přesto, že
mluvíme o „městských“ holubech, samotné město Plzeň a tudíž
ani městský obvod s nimi nemá
nic moc společného. Ze zákona
máme v souvislosti s touto problematikou stejné povinnosti jako všechny právnické a fyzické
osoby.
Městští holubi či „věžáci“ jsou
totiž dnes již x-stou generací původně holubů domácích, uniklých (ulétlých) ze zájmových chovů. Jde o velice adaptabilní a přizpůsobivé ptáky, ve své podstatě
druhově samostatnou skupinu,
která nepatří ani mezi volně žijící
druhy ptactva ČR, ani mezi zvířata, která by měla svého majitele.
V praxi to znamená, že ze zákona
nejsou ani města, ani státu, ani
orgánů ochrany přírody, zrovna
tak jako například potkani a další
zavlečené, zdivočelé druhy. Jediné, co se na ně vztahuje, jsou platné veterinární předpisy jako například zákon na ochranu zvířat
proti týrání atd. Těmito předpisy
je pak jasně dáno, kdo a jak smí
s holuby manipulovat a jakým
způsobem se dá problematika řešit.
Všeobecně však populaci městských holubů limitují dva důležité a základní faktory:

A. Hnízdění a hnízdní
možnosti
Nejúčinnějším prostředkem k
potlačení populace městských holubů je úbytek hnízdních možností. Zabezpečení a úklid pro holuby
přístupných půd, zasíťování balkonů a výtahových šachet panelových domů, osazení protidosedacích ostnů na fasády budov, zasíťování památek, zabezpečení
provozoven a objektů proti nežádoucímu hnízdění atd. Komplexní, většinou mechanická opatření
v podobě ochranných sítí, pletiv a
speciálních prvků. Ale i uklizené
balkony, cílená a plošná likvidace

hnízdišť, kolonií a hnízdních
možností. Zodpovídají, řeší a hradí vlastníci konkrétních nemovitostí, domů, objektů a provozoven!!!

B. Potrava a potravní
možnosti
Dalším důležitým faktorem
ovlivňujícím početnost populace
městských holubů jsou potravní
zdroje. V tomto případě jsou myšleny zejména velké potravní
možnosti, sklady obilovin
a potravin, sila, sýpky, překladiště.
Dále pak zemědělské objekty, silážní jámy, výsypky, pole a biomasu spalující teplárny. Zde je
třeba zabezpečit a minimalizovat
tyto krmné zdroje tak, aby pokud
možno nedocházelo k volnému
přikrmování holubů. Opět zodpovídá a řeší původce problému,
provozovny, zemědělci, firmy!!!
Pozor! Hejna holubů však létají za
potravou i hodně daleko, a proto
by se tento problém měl řešit i
mimo Plzeň.
Tyto dvě základní věci jsou nejdůležitějším a prvotním krokem,
který je třeba při potlačování populace městských holubů učinit.
Město Plzeň a městské obvody pro
to mohou udělat pouze to, že v duchu těchto zásad zabezpečí a ošetří do své péče svěřený majetek
(nemovitosti, památky, mosty a
domy). Všechno ostatní je hlavně
na vlastnících dalších nemovitostí, společenstvích bytových jednotek i jednotlivcích.
A jak se na tuto dlouholetou problematiku dívá Karel Makoň, vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni?
„Je mi jasné, že občany napadnou v souvislosti s možnou likvidací holubů další, poměrně často
diskutované metody. Pojďme si
jich proto alespoň několik vyjmenovat a zamyslet se nad nimi. Tak
například,“ říká K. Makoň.

Trávení (otrávené
zrní, jedy a podobně)
Nelze, neetické, velice nebezpečné a není povoleno. Dovedete
si představit ty stovky mrtvých
ptáků napadaných do světlíků,
okapů a dvorů? Nebo v rozkladu
se povalujících na balkonech a
sídlištích. Co potom děti, psi, nákazy, zápach a jiné volně žijící živočišné druhy? To samé platí i o

již v minulosti užívané antikoncepci pro holuby – nelze zaručit,
že nebude sterilizovat i jiné druhy
živočichů a hlavně se musí podávat opakovaně.

Vypouštění dravců,
plašících a lovících
holuby, případně
sokolníci v ulicích
Vypouštění sokolů stěhovavých, jestřábů lesních, rarohů
velkých a holuby lovících dravců
zpět do volné přírody je z ochranářského hlediska a posilování
populace vzácných dravců zcela
určitě záslužnou věcí. Myslíte si
ale, že Vám za nemalé finanční
prostředky, které do tohoto minimálně účinného projektu investujete, bude po městě létat
dravec či dokonce několik dravců
s mapou v pařátech a seznamem
ptáků, které má lovit?

Odstřel, odlov
V zástavbě a na soukromých pozemcích bez souhlasu vlastníka
nelze. Jediný reálný je odlov brokovou zbraní v otevřené krajině,
na zemědělských kulturách a v
mysliveckých honitbách. To však
pouze na speciální povolení, pověřenými střelci za jasně stanovených podmínek, nákladů a pravidel.

Odchyt a humánní
likvidace (utracení)
Speciální povolení, speciální
pasti, speciální obsluha, speciální
oblek, speciální transportky,
denně čerstvá voda, dostatek krmení a každodenní kontrola.
Náročné a hlavně velice nákladné. Výsledek? Určitě zajímavý předmět k podnikání (10 holubů minimálně za 10.000 Kč)!!!
Mimo jiné poslední dvě uvedená
řešení lze realizovat pouze v případě prokázaného přemnožení
populace holubů (sám nevím, co
to je?) a hlavně až po naplnění
dvou základních podmínek regulace populace holubů, což znamená minimalizace hnízdních možností a potravních zdrojů.
Co dodat závěrem?
Cílem tohoto příspěvku nebylo
a není se vymlouvat či tvrdit, že
věci nejdou řešit.
Snažili jsme se Vám pouze nastínit několik základních argumentů a skutečností, jak je vidíme a vnímáme my.
„Netvrdím, že mám patent na
rozum, ale věřte, že kdyby opravdu existoval reálný a účinný způsob, jak tento problém vyřešit,
budu první, kdo ho bude na trhu
nabízet a za nemalé finanční prostředky i řešit,“ říká pan Makoň.
Více na www.desop.cz.

(HaM)
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Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu
Informace z 2. monitorovací zprávy v průběhu měsíců červenec - září 2009
V období červenec – září 2009
jsme ve Sportovním gymnáziu
Plzeň, Táborská 28, plnili další
úkoly projektu Gymnázium vstupní brána na vysokou školu,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Naším cílem
je vytvořit vlastní učební pomůcky, výukové materiály a pro
třídy získat vybavení novou
učební technikou. Chceme, aby
škola byla pro žáky modernější,
zajímavější a přitažlivější.
V červenci 2009 jsme proto vybrali vhodné předměty k publici-

tě projektu. Zhotovenými samolepkami jsme označili pracoviště
zaměstnanců zapojených do projektu a doklady související s prací na něm. V srpnu správce počítačové sítě nainstaloval zakoupené programy Creativ suit 4
WEB Premium CZ a Toner Photo
Studio 11 Profesional na školní
server.
V září jsme reagovali na výzvu
k podání nabídky a zadávací dokumentace na nákup výpočetní
techniky dle projektu. Oslovili
jsme pět firem, doručeny však byly pouze dvě nabídky. Hodnotící

komise ale po důkladném posouzení obě nabídky pro neúplnost
vyřadila.
V souladu s rozpočtem projektu jsme v září zakoupili interaktivní učebnice a interaktivní cvičení k i-učebnicím z nakladatelství Fraus. Pro zvýšení kompetencí v oblasti ICT jsme zakoupili
program Adobe Acrobat 9 Pro a
zaměstnanec ICT Ing. Petr Vočadlo vypracoval k tomuto programu pro zájemce z řad zpracovatelů projektu osnovu školení.
V období červenec – září 2009
zpracovatelé projektu započali

práce na tvorbě nestandardizovaných didaktických testů, testových úloh a pracovních listů
pro jednotlivé předměty. Pokračovala také práce na tvorbě metodického materiálu na téma Nestandardizované didaktické testy
a jejich užití ve školní praxi. V
období červenec – srpen byl také
vytvořen výukový program Biochemie v aplikaci Microsoft Office PowerPoint a v září 2009 byl
připraven k ověřování pro žáky 4.
ročníků.
Mgr. Milena Majerová,
hlavní manažer projektu

My jsme přežili, ostatní tady však zůstali!
Ve dnech 23. a 30. září 2009 vybraní studenti druhých, třetích a
čtvrtých ročníků střední průmyslové školy elektrotechnické společně se svými pedagogy, Mgr. Jiřím Špetkou, Mgr. Petrou Kropáčkovou a Mgr. Alešem Adámkem, a ve spolupráci s PRO TRAVEL CK, s. r. o , zavítali do areálu
koncentračního tábora Flossen–
bürg (viz též: http://www.gedenk
staette-flossenbuerg.de) v bavorské příhraniční oblasti kraje
Oberpfälzer Wald, aby se seznámili s pohnutou historií této lokality v letech 1938 – 1945.
„Naši němečtí partneři pro nás
přichystali nabitý program, který
studentům umožnil vrátit se proti
proudu času a znovu tak v názorné podobě spoluprožít kus tragické, ovšem společné minulosti,”
říká Mgr. J. Špetka.
„Exkurze začala návštěvou
kamenolomu, ve kterém se
dodnes těží zdejší kvalitní žula,
jež měla v období nacistické třetí
říše posloužit jako materiál pro
stavbu plánovaných monumentů
zvráceného totalitního režimu,
např. v Norimberku. Přestože tyto plány nebyly realizovány, vězni zde pracovali v nepředstavitelně krutých a drsných podmínkách. I po tak dlouhé době areál
na studenty velmi zapůsobil, protože jsou zde dochovány některé

původní dřevěné stavby, strážnice i schody, které věznitelé z řad
SS využívali pro týrání, ponižování a zabíjení vězňů,” dodává
Mgr. Aleš Adámek a pokračuje:
„Poté jsme se přesunuli do administrativního centra celého
památníku, kde studenti zhlédli
úžasnou filmovou projekci: My
jsme přežili, ostatní tady zůstali.
Tento dokument, sestavený ze
vzpomínek přeživších vězňů, je
velice působivý a emocemi nabitý
sál byl plný otázek, na které pracovníci památníku Wolfgang Polack a Alexander Schmidt se zaujetím odpovídali.”

To nejdůležitější však na studenty ještě čekalo. S česky hovořícími průvodkyněmi se poté vydali na prohlídku celého areálu,
ve kterém nebo v některých z jeho
poboček, z nichž mnohé se nacházely i na území dnešního Plzeňského a Karlovarského kraje, bylo v průběhu let 1938 – 1945 vězněno zhruba 100 000 mužů a žen z třiceti evropských a světových zemí,
z nich pak cca 3800 bylo českého
původu. Na následky útrap věznění, mučení, fyzické likvidace a
v posledních týdnech války také
během tzv. pochodů smrti zahynulo v táboře samotném a ve

všech jeho pobočkách nejméně 30
000 vězňů. Působivé pietní místo
bylo těmto obětem vybudováno
bezprostředně po skončení 2. sv.
války v části tábora příznačně nazvané: údolí smrti. Zejména dochovaná budova krematoria,
včetně rampy na svážení mrtvých
těl, na všechny mocně zapůsobila.
„Šokovala nás také informace,
že popel ze spálených těl končil v
jímací nádrži, do které ústily odpadní a kanalizační stoky celého
tábora. Zkrátka, nacisté ponižovali své oběti i poté, co je
zavraždili,” povzdechne si další z
organizátorů exkurze Mgr. P.
Kropáčková.
Na závěr celého odpoledne studenti společně se svými pedagogy
ještě navštívili vynikající expozici Flossenbürg 1938 – 1945, která je
umístěna v jedné z dochovaných
budov původního areálu, neboť
prostor dnešního památníku
kromě žulové budovy tehdejší
komandantury SS ztratil svoji
původní, autentickou podobu, a
poněkud kontroverzně se stal
součástí po válce nově zbudované
vilové zástavby rodinných domků. I to je jeden z důvodů, proč
bychom si měli tuto bolestnou a
tragickou kapitolu přeshraniční
historie společně připomínat a
umožnit současné mladé generaci
její zprostředkovaný prožitek. (iz)
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Den pro zdraví byl užitečný

V pátek 2. října 2009 jsme měli
ve sportovním gymnáziu netradiční výuku. Pro nás, žáky, kteří
jsme ve škole prvním rokem, byl
připraven Den pro zdraví.
Během dopoledne jsme se ve
sportovní hale našeho gymnázia
vystřídali v pořadí tříd 1. B, Prima a 1. A u stanovišť záchranářů
– studentů 2. ročníku a jejich
„praktikantů“ z 1. ročníků Fakulty zdravotnických studií ZČU
v Plzni.
Naše třídy se rozdělily vždy na
tři skupiny, abychom v menším

počtu žáků mohli projít jednotlivá stanoviště. A co všechno jsme
viděli a co jsme se učili?
U stanoviště kardiopulmonální resuscitace nám záchranáři
ukázali, co dělat, pokud se setkáme s člověkem, u něhož došlo
k náhlé zástavě oběhu. Pověděli
nám, jak poznat, že člověk nedýchá a jak bychom měli postupovat při oživování. Také jsme si
vše na sobě prakticky vzájemně
vyzkoušeli.
U druhého stanoviště zlomenin
jsme se učili, jak bychom měli

správně ošetřit různé typy zlomenin. Zkusili jsme si předstíranou zlomeninu na jednom
z nás zafixovat a obvázat. Když
se nás záchranáři zeptali, jaké je
číslo k přivolání záchranné
služby, hasičů nebo policie, ne
každý z nás si byl úplně jistý. Ale
nakonec jsme to společně zvládli. Čísla už víme a budeme si je
pamatovat!
Užitečné rady jsme získali také
u třetího stanoviště krvácení.
I tady jsme se dozvěděli, jak rozpoznat druhy krvácení a hlavně,

jak se zachovat a jak správně krvácející ránu ošetřit. Když jsme
na rozvrhu četli Den pro zdraví,
ještě jsme netušili, jak zajímavá
akce to pro nás bude. A hlavně,
jak bude poučná. Proto děkujeme studentům z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, že
k nám na sportovní gymnázium
přišli. Děkujeme i za jejich kamarádský přístup a pochopení
pro naše – možná i všetečné – dotazy.
Neonila Panasyuk,
žákyně 1.B,
Sportovní gymnázium Plzeň

TJ ČSAD Plzeň – oddíl mládeže vodního slalomu
Rádi sportujete ?
Chcete sportovat v dobrém
kolektivu,
v atraktivním prostředí?
Je vám 8-14 let?
Přivítáme kluky i dívky,
plavce....
Pak je tu právě pro vás

Co děláme?
Od jara do podzimu trénujeme pod vedením zkušených
trenérů pod Borskou přehradou a po nabytí základních
zkušeností, jezdíme na závody.
V zimě chodíme do tělocvičny a
do bazénu,vylepšujeme kondici, učíme se eskymácké obraty.
Sídlíme v Plzni, v loděnici „pod
papírnou“ na pravém břehu
řeky Radbuzy

Koho kontaktovat?

VODNÍ SLALOM

Trenéra Miloslava Fišeru tel.
602 452 898,
informace:web.stránky
www-cadici.org.cz/?/
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Škola se k zimnímu
spánku neukládá
Čas běží jako voda. Zdálo by se,
že se teprve nedávno žáci ze 13.
základní školy Plzeň v Habrmannově vrátili po prázdninách do
lavic a už je tu Mikuláš! Školní
chvíle si děti společně s jejich učiteli zpříjemňují pořádáním tématických projektů a kreativními
činnostmi. A protože nezahálejí,
ani se nenadějí a budou tu další
prázdniny!
Ponuré podzimní dny si žáci na
prvním stupni zpříjemnili různými aktivitami. Oslavili například den stromů, vytvořili knížku o skřítcích podzimáčcích,
skládají básně. Zimu pak již tradičně přivítají v ďábelských kostýmech a budou se učit v čertí
škole.
Během podzimních měsíců ale
nezaháleli ani žáci druhého
stupně. Kromě zajímavých činností, které jim připravili jejich
vyučující v rámci daného před-

mětu, navíc rozběhli celoroční
projekt s názvem „Renesance a
baroko v našem regionu“. Své
zkoumání zahájili podzimní exkurzí po zámcích v okolí Plzně.
Třídenní výjezd absolvovali
hned na začátku roku šesťáci. Pobyt měl žákům nejen pomoci navázat lepší vzájemné vztahy mezi
sebou, ale i poznat jejich nové
třídní učitelky a celkově jim
usnadnit přechod na druhý stupeň.
Ve škole ale nezapomínáme
ani na ty, kteří se jejími žáky teprve stanou. Zábavné odpoledne
pojmenované „Hrajeme si na školu“ uspořádala 13. ZŠ na začátku
listopadu. Děti, které do školních
lavic teprve usednou, si mohly
vyzkoušet, jak to ve škole chodí a
co se tam dělá. Rodiče se seznámili především s organizací a činností školy. Kdo nestihl návštěvu
školy nanečisto, nemusí věšet

hlavu, do školy se totiž může zajít
podívat kdykoliv jindy.
Opravdu se do školy zapsat pak
předškoláci se svými rodiči mohou přijít v lednu. Na všechny se
těšíme 18. a 19. ledna 2010, kdy ve

13. základní škole v Habrmannově ulici budou probíhat zápisy do
prvních tříd na příští školní rok
2010/2011.
Mgr. Zdeňka Vrátníková,
ředitelka školy
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Společně jsme to zvládli hravě ...
...takto
zhodnotilo 20
studentů SPŠE
v Plzni třídenní pobyt v sousedním
Bavorsku se studenty partnerské školy v
Chamu. Sešli
se ve vzdělávacím středisku pro mládež
ve Waldmün–
chenu, kde na
ně čekal bohatý, ale i fyzicky
náročný program.
Po příjezdu
pro ně byla
připravena
zábavná
seznamovací hra
Bingo, která
všem
záhy
rozpletla jazyky a zjistilo se,
že s tím dorozumíváním to

... hlavně nespadnout, říkal si leckterý ze studentů kráčejících po laně

... když už jsme byli tak dobrý tým, společné grilování bylo pro nás hračkou.

vůbec nebude tak těžké, jak se
na začátku předpokládalo. Vedle němčiny byla totiž slyšet i
angličtina.
Po prohlídce vzdělávacího zařízení, ubytování se a samozřejmě vydatném obědě následoval další program se zaměřením na týmovou spolupráci bez
ohledu na jazykové bariéry s cílem připravit žáky na následující den, kdy byla naplánována
návštěva lanového centra.
Lanové centrum se nachází
uprostřed přírody na okraji lesa v bezprostřední blízkosti jezera Perlsee.
Žáci byli rozděleni do několika skupin a společně pak museli projít několika stanovišti.
Některá stanoviště byla fyzicky
velmi náročná, kdy nejodvážnější studenti se rozhodli vylézt
po tzv. „nebeském žebříku“ do
výšky téměř 14 m. Samozřejmě
byli vybaveni helmami, ale jištěni a navigováni byli svými
kolegy.
„Zde bylo velmi zajímavé pozorovat jejich schopnost dorozumět se, zvolit strategii výstupu, protože lezli po dvou a
museli si navzájem pomáhat.
Bez toho by totiž nebylo možné
překážku zvládnout. Zdánlivě
jednoduché stanoviště, které
tvořila padlá kláda na zemi, dalo žákům mnohdy více zabrat
než pohyb a plnění úkolů v několika metrové výšce nad ze-

mí,“ sdělil jeden z dozírajících
pedagogů Mgr. Jiří Špetka.
Bylo zajímavé pozorovat, jak
se v každé skupině vykrystalizují 2 –3 vůdčí osobnosti, které
se snaží s celou skupinu vést.
Snad nejzajímavější ze stanovišť byla 4 m vysoká stěna, kterou musela zdolat celá skupina.
Zde bylo hned na začátku nutné
promyslet strategii postupu,
protože jakmile už někdo překážku překonal, nesměl se vrátit, aby pomáhal svým kolegům.
Co bylo cílem návštěvy lanového centra? Ukázat účastníkům, jak důležitá je týmová
práce. K tomu, aby tým mohl
fungovat, je nutná sociální
kompetence a vzájemné uznání.
A co bylo nejdůležitější pro
samotné účastníky při práci ve
skupině? Vzájemná pomoc a
důvěra, komunikace a spolupráce, brát ohled na nejslabší,
vymyšlení základní strategie,
získání zdravého sebevědomí a
radost ze splněných úkolů.
Zda se akce podařila či nikoliv, o tom hovoří slova studenta
2. C, Martina Špánka, který po
příjezdu řekl své třídní učitelce:
„Paní učitelko, jestli se pojede
příště na nějakou podobnou akci, tak si mě tam už teď určitě
zapište.“
Mgr. Petra Kropáčková
učitelka VOŠ a SPŠE Plzeň
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Proměna budovy církevního
gymnázia
Z vašich dopisů
Milí čtenáři, v minulosti jsme
vás již několikrát informovali o
dění na Církevním gymnáziu v
Plzni. Dnes bychom se chtěli tak
trochu pochlubit. Po náročných
letních úpravách byly totiž v
naší škole dne 1. 9. 2009 slavnostně otevřeny čtyři nově rekonstruované třídy.
Je to především odborná učebna fyziky s kabinetem, která
umožňuje našim nadšeným fyzikářům opravdu moderní názornou výuku na nejvyšší úrovni. Zajímavým pracovištěm se

stala také rekonstruovaná učebna
literatury.
Velmi
příjemné
studijní
zázemí tvoří pro žáky současné 2. B jejich
kompletně
opravená a nově vybavená
kmenová
učebna. Všechny tyto úpravy interiérů
v hodnotě téměř za
dva miliony korun
mohla škola realizovat pouze díky dotaci EU poskytované
Regionálním
operačním programem
Jihozápad a také
díky
finanční
sbírce rodičů.
Otevření
nových výukových
prostor se kromě
členů pedagogického sboru a studentů školy zúčastnily
významné osobnosti veřejného života – hejtmanka
Plzeňského kraje
MUDr.
Milada
Emmerová, náměstek primátora Ing. Petr Náhlík a zástupce zřizovatele, biskupský vikář pro
školství Ing. Voj-

těch Soudský, OP.
Program zahájení provozu
učeben byl poučný i zábavný. Za
asistence vyučujících fyziky měli hosté možnost poprvé prakticky použít řadu nových pomůcek, zhlédnout napínavé fyzikálně - hudební vystoupení a poslechnout si školní pěvecký
sbor. Nálada byla nejen slavnostní, ale i veselá, místy až rozverná.
Starší dáma, kterou budova
našeho Církevního gymnázia
bezesporu je, vždy byla moderní
vzdělávací institucí svým duchem a výukovým programem.
Věříme, že se postupně stane
moderní institucí i svým kompletním vnitřním vybavením.
Redakční rada
Církevního gymnázia

25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením
na badminton a basketbal
Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2010/2011
Vážení rodiče, půjde vaše dítě ve školním roce 2010/2011 do první třídy?
Chcete rozvíjet jeho talent ve sportovních nebo uměleckých aktivitách?
Výuka v 1. ročnících na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího
programu ,,Škola Fair Play“. Žákům se zájmem o sportovní vyžití nabízíme od
1. ročníku rozšířenou výuku tělesné výchovy se všeobecným zaměřením.
Jako novinku od 1. 9. 2010 otevíráme od 1. ročníku třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Děti mají dále možnost v odpoledních hodinách rozvíjet hudebně výtvarné vzdělávání i na 4. základní umělecké škole,
která sídlí v budově naší školy - Plzeň, Chválenická 17.
V obou oborech, sportovním i uměleckém, je zajištěna návaznost na 2.
stupeň základní školy (třídy s rozšířenou výukou tělesné, výtvarné a hudební
výchovy).
Proč si vybrat 25. ZŠ v Plzni? • Provoz školní družiny je zajištěn od 6,00 do
17,00 hodin • Povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku • Možnost

zapojení žáků 1. ročníku do těchto zájmových kroužků: výtvarný kroužek, šikulky, badminton, basketbal, informatika • Možnost využití školní logopedky
• Sportovně ozdravné pobyty a pobyty s uměleckým zaměřením (5 dnů – pondělí - pátek, jaro) • Pro sportovní vyžití mají žáci k dispozici dvě tělocvičny a
sportovní hřiště s umělým povrchem • Pro hudební obor bude k 1. 9. 2010 nově otevřen koncertní sál v budově školy • Pro výtvarný obor bude k 1. 9. 2010
otevřena učebna výtvarné výchovy • Nově zrekonstruovaná budova školy z
přidělených finančních prostředků ROP NUTS II Jihozápad (evropské fondy)
a města Plzně • Bezbariérový přístup do základní i základní umělecké školy •
Organizování sportovních dnů pro všechny žáky • Využití nového relaxačního
centra v budově školy již od 1. ročníku (vířivky)
Pokud máte zájem navštívit vyučování v jednotlivých třídách, rádi vás, vážení rodiče, přivítáme na ,,Dni otevřených dveří “, který se koná ve čtvrtek
7. 1. 2010 od 8,00 – 12,00 hodin.
Informace o škole a prohlídka školy bude probíhat od 14,00 - 17,00 hodin. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 se uskuteční v pátek 15. 1.
2010 od 13,00 – 17,00 hodin a v sobotu 16. 1. 2010 od 8,00 – 12,00 hodin v
budově školy. Podrobnější informace získáte na webových stránkách naší
školy: www.zs25plzen.cz, email: skola@zs25.plzen-edu.cz, tel. 378 028 470,
fax: 378 028 486
Mgr. Petr Pavel, ředitel školy
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Na chvíli knihovníkem

Oblíbený podzimní bazar knih odstartoval v knihovně na Slovanech ve dnech 5. - 9. října 2009 již 13. ročník Týdne knihoven. Knížek byla spousta a zájem
čtenářů o ně velký. Pouze pro děti pak byla připravena jednodenní akce „Na chvíli knihovníkem“. Každý předem přihlášený dětský čtenář dostal hrací
kartu, na níž bylo 12 úkolů, které se týkaly jednodušších knihovnických prací. Děti se musely orientovat v knihovním fondu, založit správně různé druhy
knih, zabalit a spravit knížku, najít knihu podle oboru, názvu i autora. Splnění každého úkolu bylo potvrzeno razítkem. Každý, kdo získal všech 12 razítek, dostal od knihovnic na oplátku odměnu a titul Malý knihovník či Malá knihovnice. Nutno poznamenat, že některým dětem se knihovnická práce natolik zalíbila, že pomáhaly v knihovně dobrovolně i po skončení akce až do večera.
Za obvodní knihovnu Slovany Ingrid Posoldová, foto: Irena Zahoříková

Volejbalisté se sešli v Šeříkovce
Již podeváté patřila Šeříkovka
volejbalistům, kteří se zde sešli
k vyhodnocení a předání cen za
umístění v městských soutěžích
ročníku 2008 – 2009.
Předseda MěVS Plzeň město
Josef Bohuslav předal třem nejlepším kolektivům v každé kategorii diplom, Putovní pohár,
Pohár vítězů a finanční odměnu.
V jednotlivých kategoriích se
družstva umístila v tomto pořadí:
Mladší žákyně 1. SK 15. ZŠ Plzeň A, 2. SK 15. ZŠ Plzeň B, 3. SK
15. ZŠ Plzeň C.
Starší žákyně 1. SK 15. ZŠ Plzeň A, 2. Sokol Vejprnice, 3. SK
15. ZŠ Plzeň B.
Ženy 1. Slavoj Stod, 2. Sokol
Letná, 3. Sokol Plasy.
Muži 1. TJ Vodní stavby Plzeň,
2. Sokol Košutka A, 3. USK Slavia Plzeň E.
V kategorii „Seniorek“ bylo
vyhlášeno pouze vítězné družstvo Sokol Doubravka. Oceněni
byli také trenéři Lokomotivy Plzeň manželé Dana a Pavel Plzákovi za umístění jejich družstva
kadetek na 3. místě v Přeboru

Předseda MěVS Josef Bohuslav blahopřeje jubilantce Táně Benešové.

ČR, a trenéři Aleš Straka a Václav Vlasák, jejichž družstvo Přebor ČR žákyň vyhrálo.
Finanční odměny za umístění
těchto družstev a příkladnou reprezentaci města obdrží volejbalový oddíl dodatečně.
Nezapomnělo se ani na ocenění těch, kteří napomáhají či dříve podstatně napomáhali rozvoji volejbalu v našem městě a v letošním roce oslavují svá životní
jubilea.
Z rozhodčích to byli Bohuslav
Zaplatílek, Milan Koutský, Jitka
Valešová, funkcionář Pavel Krpejš, Jiří Nový, Milada Nováková, Jiří Pitule, Heinz Kőnig a
trenérky Jitka Levá a zejména
Táňa Benešová, která s národním družstvem reprezentovala
na ME a MS. Po ukončení aktivní činnosti se stala výbornou
trenérkou, která vychovala řadu dobrých volejbalistek.
Po skončení oficiální části následovala volná zábava s tancem, ke kterému hrál hudební
soubor „Originál“ Miloše Chaloupky.
Josef Bohuslav
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Dominikánský pohár získali FC
Fotbalisti
Až prodloužení rozhodlo napínavé finále
jubilejního 10. ročníku fotbalového turnaje
Dominikánský pohár. Ze zisku putovní trofeje se poprvé v historii raduje tradiční
účastník tým FC Fotbalisti.
Hráči šesti týmů oslavili 91. výročí vzniku
samostatného Československého státu fotbalem. Za krásného počasí se na hřišti v
klášterní zahradě u kostela P. M. Růžencové
na Jiráskově náměstí v Plzni nejprve odehrálo šest zápasů ve skupinách. Semifinálové brány zůstaly překvapivě uzavřeny oběma loňským finalistům, Dominikánům a
Chlupatici, jejíž hráči se ze zisku trofeje radovali v loňském roce.
První semifinále mezi Špinavým tenisákem a FC Fotbalisti nabídlo vyrovnaný souboj. Do vedení šli poměrně brzy Fotbalisti,
když se prosadil Pavel Borovský. Pak přišlo
mnoho nevyužitých šancí na obou stranách.
Ve druhém poločase mohl vyrovnat Václav
Šašek, trefil ale pouze tyč a z protiútoku Jan
Douša definitivně rozhodl o postupu FC Fotbalisti. O jejich finálovém soupeři se rozhodovalo v souboji Moe´s a FC Maffiozo. Fyzická převaha zelených Moe´s se projevila záhy
a ti po dvou gólech Hajného a Kepky dokráčeli k celkem bezproblémové výhře 4:2.
Do zápasu o bronz vstoupili mnohem lépe
mladí fotbalisté FC Maffiozo a také rychle
vedli 2:0. Špinavej tenisák ale předváděl v
turnaji velké obraty a i tentokrát dokázal zabrat a otočit na konečných 5:2 ve svůj prospěch.
Finále bylo důstojným vyvrcholením jubilejního desátého ročníku turnaje. Tým FC

Vítězný tým FC Fotbalisti.
Fotbalisti nezačal svůj desátý pokus o zisk
slavné trofeje dobře a první poločas po gólu
Hajného prohrál 0:1. Právě Míra Hajný se
stal nakonec s 8 brankami nejlepším kanonýrem Dominikánského poháru. Také ve
druhém poločase padl jediný gól. Protože jej
zaznamenali FC Fotbalisti, bylo po 16 minutách základní hrací doby nerozhodné skóre
1:1. Na řadu tak přišlo prodloužení a v něm
doslova brankostroj FC Fotbalisti. Ti dokázali hned třikrát skórovat a po 9 letech se tak

konečně dočkali triumfu na tomto turnaji.
Konečné pořadí 10. ročníku Dominikánského poháru:
1. FC Fotbalisti
2. Moe´s tým
3. Špinavej tenisák
4. FC Maffiozo
5. Chlupatice
6. Dominikáni
Vladislav Janouškovec

MOSTY 2009
budou v Plzni
Právě v těchto dnech končí
nominační část 7. ročníku udílení cen Mosty 2009. Nominovat
může jakýkoliv subjekt či jednotlivec. Ocenění uděluje každým rokem Národní rada osob se
zdravotním
postižením
ČR
(NRZP ČR) navrženým subjektům za mimořádný čin, projekt
nebo akt ve prospěch občanů se
zdravotním postižením. Tento
rok se bude slavnostní předávání cen konat v Plzni pod patronací Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň a pod záštitou

první dámy Livie Klausové. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 10. února 2010 v 15.00 v Měšťanské besedě. Tato akce je volně
přístupná pro veřejnost.
Vyhlášené kategorie:
1) Pro instituci veřejné sprá–
vy.
2) Pro nestátní subjekt.
3) Pro osobnost hnutí osob
se zdravotním postižením.
4) Zvláštní cena NRZP ČR.
Do dnešního dne dorazilo více
než 70 návrhů na ocenění.
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