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ZDARMA

NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j V Habrové ulici
do nové třídy

- str. 8

j V Božkově od září
do nové školky

- str. 9

j Sto let farnosti
na Slovanech

- str.10

j Velká cena Plzně
j Singltrek také
v zápase ve volném stylu - str. 14
v Plzni

Časy se mění, informace
jsou na dosah ruky!
Dříve spojovatelky na
staré telefonní ústředně
pouze přepojovaly hovory. Nyní je na domovském
webu města strukturovaný telefonní seznam, kde
si najdete přímo číslo volané osoby a pracoviště
spojovatelek je povýšeno
na pracoviště Kontaktního Centra.
Město Plzeň zřídilo ze
staré telefonní ústředny
nové Kontaktní Centrum,
kde jsou operátorky připravené vám spojit hovor
a navíc vám podat první
pomoc při řešení problémů (tzv. „životní situací“)
z různých oblastí, například občanský průkaz,
cestovní pas, evidence občanů, dále oblast registru
řidičů a vozidel, oblast
správní, finanční, atd.

Upozornění pro
žadatele o dotace
a finanční dary
Vzhledem k organizačním změ–
nám, které nastaly od ledna
2010 na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, došlo také ke změně v podávání žádostí o poskytnutí
dotace nebo finančního daru.
Veškerá agenda týkající se výše uvedeného je v letošním roce přesunuta na odbor ekonomický a poplatkový. Žádos–
ti o dotaci je možno vyzvednout u p. Marxové, ÚMO Plzeň
2 – Slovany, Koterovská 83,
2. patro, č. dv. 222. Žádosti je
nutno předložit nejpozději do
15. 3. 2010.
odbor ekonomický a poplatkový

Obecně se jedná o pomoc
při styku s úřadem. S operátorkou
Kontaktního
centra se můžete spojit
prostřednictvím telefonu,
SMS nebo elektronické
pošty a operátorky vám
jsou schopny poradit, na
koho a na jaký úřad se
můžete obrátit, kde se
úřad nachází a jaké jsou
jeho úřední hodiny, jaké
doklady a formuláře si
musíte připravit, jaké poplatky budete platit a jaké
jsou lhůty pro vyřízení.
Také Vám poradí jednoduchý způsob a postup řešení a další informace. Na
vyžádání také zašlou
emailem potřebné formuláře k žádostem nebo Vás
objednají na přepážku. Od
1. 1. 2010 je pracovní doba
od 7.00 do 18.00 hodin.

Největším
přínosem
pro občana na rozdíl od
webových stránek je to, že
ke všem informacím má
přístup „z jednoho místa“
a nemusí pracně vyhledávat platnost informací.
Vše má aktuální a prostřednictvím operátorky
shrnuté do podstatných
informací.

Jak Kontaktní
centrum
komunikuje?
j Příchozí telefonické

hovory: 37 803 1111
j SMS brána: 72 000 1483
j Email info@plzen.eu
j Zpětná volání a sms
http://www.plzen.eu/zivotv-plzni/vyridte-si-na-uradu/

- str.15

Slovo úvodem
O peníze jde vždy až na prvním
místě. Tuto pravdu vám jistě potvrdí asi mnohý člověk, natož
pak starosta v současné ekonomické situaci. O to víc zamrzí,
když jde o peníze, které se horko
těžko vybojují a ony pak mávnutím několika (ne)zvednutých
rukou téměř zmizí.
Naštěstí nikoli nenávratně, jak
by se mohlo na první pohled do
stránek tisku zdát. O čem, že to hovořím? Přece o 17
milionech korun, které vloni náš obvod po několikaměsíčním tvrdém vyjednávání získal z městské
kasy na zlepšení životního prostředí. Stalo se však,
že je naše zastupitelstvo na svém posledním loňském mimořádném jednání nebylo „schopno“ přijmout. Abych nebyl „chytán za slůvka“, přesněji řečeno, někteří zastupitelé požadovali, aby tyto peníze
byly použity na investice, což by však bylo v rozporu
se záměrem dojednaným s vedením Města Plzně.
Dnes je již jasné, že o 17 milionů korun Slovany nepřijdou, město letos v lednu znovu uvolnilo peníze
ze svého Fondu rezerv a rozvoje s jasným cílem –
použít je na pravidelné čištění komunikací a celoroční péči o zeleň v našem obvodu.
Zastupitelstvo obvodu pak tyto prostředky do svého
rozpočtu přijalo na svém prvním letošním zasedání
dne 26. 1. 2010.
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta

Sportem proti
drogám a obezitě
Na základě smlouvy o partnerství v oblasti sportu a zdravého životního stylu uzavřené vedením
škol mezi Masarykovou základní
školou v Plzni a Masarykovou základní školou a mateřskou školou v
Žihli jsme uspořádali vánoční
sportovní turnaj. Akce se uskutečnila dne 16. prosince v hale Lokomotivy Plzeň a v kolektivních
sportech jako je házená, basketbal,
fotbal, florbal a vybíjená soutěžilo
z obou škol více jak 130 žáků 3. až 9.
ročníků.
Celé organizace turnaje se ujali
učitelé a žáci Masarykovy základní
Pokračování na str. 5
školy v Plzni.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2
Jednání
ZMO dne 26. 1.
2010 – ZMO
přijalo celkem
9 usnesení, z nichž vybírám:
– vzalo na vědomí zánik man–
dátu člena ZMO Plzeň 2 – Slo–

vany pana Ing. Václava
Brouska ke dni 31. 12. 2009
a stanovení náhradníka pana
Pavla Kurky za člena ZMO Pl–
zeň 2 – Slovany ke dni
1. 1. 2010;
– schválilo provedení roz–

počtového opatření rozpočtu
schváleného MO Plzeň 2 – Slo–
vany na rok 2010 ve výši
17 mil. Kč pro oblast životního
prostředí;
– schválilo plán investiční vý–
stavby MO Plzeň 2 – Slovany

(vyjma MŠ) na rok 2010;
– schválilo plán rekonstrukcí
a údržby objektů mateřských
škol v MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2010.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Plzeňské ´greenways´
začaly na Slovanech
Plzeň sbírá v poslední době jedno ocenění za
druhým v oblasti budování infrastruktury pro
cyklisty. Nejdříve byla Nadací Partnerství
oceněna propojená síť cyklostezek na Slovanech, poté byly v belgickém St. Vidth oceněny
plzeňské ´greenways´. Zelené stezky podél plzeňských řek postupně vytvoří systém propojený lávkami a umožní pohodlné cestování po
městě na kole mimo motorizované komunikace. Ti, kteří jezdí na kole déle, ale vědí, že první
stezka pro cyklistky kolem řeky vznikla v
Plzni právě na Slovanech. I teď je slovanská síť
cyklostezek nejucelenější v Plzni.
Je známo, že cesty podél řek jsou pohodlné,
bez převýšení, a tak je pěšky i na kole zvládají
všichni od dětí až po seniory. Údolí řek bývají
často i ve městech oázami zeleně, a to zejména
v místech nivních luk, na kterých se voda rozlévá v době povodní. A protože Plzeň leží na
soutoku hned čtyř řek, má kilometry říčních
údolí a také spoustu mostů a lávek umožňujících spojení z jednoho břehu na druhý. Právě v
říčním údolí vznikla v letech 1993-5 jedna z
prvních cyklostezek, jež se stala základem sítě,
kterou město každým rokem rozšiřuje.
„Když jsme tento úsek na počátku devadesátých
let budovali, naráželi jsme na spoustu problémů,
zejména s pozemky. Podařilo se je ale vyřešit a spojit tak centrum podél vody se Slovany až k vodárně,“ říká náměstek primátora Petr Náhlík, který v té době byl místostarostou na Slovanech.
Již po čtvrté udělovala Evropská asociace
Greenways ceny zeleným stezkám. Zelené
stezky nebo také greenways představují komunikace se specifikací schválenou Evropskou asociací greenways (EGWA) na jednání v
Lille: „Komunikace vyhrazené jen pro nemotorovou dopravu, integrálně včleněné do okolního pro-

storu, mají zlepšit životní prostředí i kvalitu života. Tyto stezky by
měly splňovat parametry šířky,
sklonu a povrchu vhodné k bezpečnému a příjemnému používání
všemi skupinami uživatelů.” Do
soutěže se mohou přihlásit
všechny organizace ze států EU,
které přispívají k rozvoji zelených stezek. Ceny se udělují ve dvou kategoriích Udržitelný rozvoj a cestovní ruch a Mobilita a uděluje je odborná porota.
Plzeň měla své želízko v ohni - přihlásila do
soutěže síť sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských řek, kterým se přezdívá plzeňské greenways. Jedinečný projekt, který nemá
v rámci České republiky obdoby, na sebe upoutal pozornost i v konkurenci projektů ze západní Evropy a jako vůbec první projekt z východního bloku byl oceněn v sekci Mobilita.
Území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
leží mezi dvěma řekami a práce na dobudování
cest kolem řek i jejich vzájemné propojení pokračují. „Jako první je třeba vždy řešit vlastnictví
pozemků. Teprve, když pozemky vlastní město,
můžeme začít projektovat. Z hlediska pohybu v
údolních nivách jsou velice důležité lávky. I menší
lávka je však z pohledu obvodu velkou investicí,
proto se snažíme získat finanční prostředky z různých fondů a dotací. Před dvěma lety tak byla pro
cyklisty zprovozněna lávka u střelnice v Lobzích.
Nová lávka spolufinancovaná ze Státního fondu
dopravní infrastruktury nahradila starou, na
kterou byly ze strany od Božkova schody,“ říká
slovanský místostarosta Oldřich Rozšafný.
Také na Úhlavě má obvod dvě lávky. Starší
Vokounova spojuje stezku od Plzeňské cesty s
loukami nad Tyršovým mostem, novější Le-

mova lávka propojila oblíbený areál u jezu v
Hradišti s Radobyčicemi. Také podél Úslavy se
teď dá již pěkně jet na kole. Od Baumaxu na
Rokycanské až ke Střelnici do Lobez po asfaltové komunikaci, pak kousek do Božkova po
polních cestách. Po přejezdu mostu k likérce v
Božkově můžete pokračovat po lukách přes
lávku pod Kolešovkou až do Koterova. Cesty po
lukách podél řek ocení zejména rodiny s dětmi,
které se tu nemusí bát o bezpečnost.
„Kromě kvality povrchu stezek chceme také doplňovat drobnou infrastrukturu jako jsou informační tabule, odpočívky, lavičky a podobně,“ dodává Oldřich Rozšafný.
Plzeňský projekt oceňuje i Nadace Partnerství, která zastupuje EGWA v ČR a středoevropském regionu a také zajišťuje propagaci evropských cen greenways.
„Jsme rádi, že se do soutěže zapojila Česká republika i město Plzeň. Jejich městský systém u nás
nemá obdoby a my doufáme, že se podobný model
podaří prosadit i do dalších velkých měst, jako
jsou Praha a Brno. Plzeňský systém zelených stezek podél hlavních řek ve městě a jeho dobudování
nejen vítáme, ale i podporujeme. Z grantového
programu Greenways jsme například podpořili
výstavbu odpočívky na stezce u řeky Radbuza,“
sděluje Daniel Mourek z Nadace Partnerství.
Text a foto: Radka Žáková

Podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2010/2011
Ředitelky – ředitelé mateřských škol budou od 1. 3. 2010 vydávat žádosti o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání včetně
související dokumentace.
Podávání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2010/2011 (dříve zápis do mateř-

ské školy) bude probíhat ve
dnech 17. 3. a 18. 3. 2010 v doporučeném čase od 14.00 do 17.00 hodin.
Podrobné informace lze získat
v jednotlivých mateřských škoIng. Němec Miroslav
lách.
Vedoucí odboru
Ekonomického a poplatkového

Seznam mateřských
škol MO Plzeň 2 – Slovany
2. MŠ, U Hvězdárny 26
5. MŠ, Zelenohorská 25
17. MŠ, Čapkovo nám. 4
21. MŠ, Na Celchu 33,
(v MŠ také provoz jeslí)

23. MŠ, Topolová 3
25. MŠ, Ruská 83
31. MŠ, Spojovací 7
37. MŠ, Barvínkova 18
38. MŠ, Spojovací 14
51. MŠ, Částkova 6
80. MŠ, Mikulášské nám. 8
89. MŠ, Habrová 8
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne 9. 12.
2009 – RMO
přijala celkem
14 usnesení,
z nichž vybíIng. Oldřich Roz- ráme:
šafný, 2. místo–
– schválila
starosta MO Plzeň
uzavření
2 - Slovany
smlouvy na zajištění služby
„Provozování košů na psí exkrementy na území MO Plzeň 2 – Slovany“ se zájemci v tomto pořadí:
1. AVE CZ odpadové hospodář–
ství, s.r.o., Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10, IČO: 49356089,
za cenu 36.850 Kč/měsíc bez DPH;
2. ELIOD servis, s. r. o., Vřeso–
vá 494, 330 08 Zruč – Senec, IČO:
25237624, za cenu 37.132 Kč/
měsíc bez DPH;
– souhlasila s plánem rekonstrukcí a údržby objektů mateřských škol v MO Plzeň 2 –Slovany
na rok 2010;
– schválila organizační řád
Úřadu městského obvodu Plzeň 2
– Slovany, organizační strukturu
a pracovní náplně odborů ÚMO
Plzeň 2 s účinností od 1. 1. 2010;
Jednání RMO dne 21. 12. 2009 –
RMO přijala celkem 6 usnesení,

z nichž vybírám:
– souhlasila s prodejem nemovitostí Na Vyhlídce čp. 242, k. ú.
Plzeň, vč. zastavěné části pozemku parc. č. 13280, k. ú. Plzeň, za
účelem zřízení sídla pro 1. Slovanský golfový club;
– schválila jmenování p. Ing.
Václava Brouska do funkce vedoucího odboru výstavby, majetku a dopravy ÚMO Plzeň 2 – Slovany s účinností od 1. ledna 2010;
– schválila jmenování p. Ing.
Miroslava Němce do funkce vedoucího odboru ekonomického a
poplatkového ÚMO Plzeň 2 – Slovany s účinností od 1. ledna 2010;
Jednání RMO dne 13. 1. 2010 –
RMO přijala celkem 11 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila zadání veřejné zakázky na provedení služby „Nakládání s vytříděnými složkami
z komunálního odpadu – sklo,
papír, plast, kompostovatelný
odpad a nápojové kartony na
území MO Plzeň 2 – Slovany“ v
souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění;
– schválila:
1. ukončení nájemního vztahu
na pronájem nebytových pro–

storů – garáže v majetku města
Plzně na adrese Brojova 21
v Plzni o celkové výměře 18 m²,
pronajatých od 1. 7. 1999 panu
Martinu Pastulovi, dohodou
k 31. 12. 2009;
2. ukončení nájemního vztahu
na pronájem nebytových pro–
storů v majetku města Plzně
o výměře 36,40 m² na adrese
Úslavská 29 v Plzni, pronaja–
tých od 13. 10. 1995 panu Duša–
novi Dunovi, dohodou k 31. 12.
2009;
3. nájem nemovitosti – nebyto–
vých prostorů – garáže č. 1
o výměře 14,36 m² v majetku
města Plzně na adrese Plzeň,
Šeříková 9, p.č. 1147/3, k. ú.
Hradiště – panu Ing. Jaroslavu
Pilkovi, na dobu neurčitou
s účinností od 1. února 2010
– souhlasila:
1. s přímým prodejem nebyto–
vého prostoru č. 1933/7 v domě
č. p. 1933 v Plzni, náměstí Mila–
dy Horákové č. or. 14, součas–
nému nájemci panu Michalu
Holubovi za cenu 7.000 Kč/m²
podlahové plochy nebytového
prostoru v 1. nadzemním podla–
ží budovy a 4.000 Kč/m² v 1.
podzemním podlaží;
2. s přímým prodejem nebyto–

vého prostoru
č. 2029/16 v
domě náměstí
Generála Píky
č. or. 5 v Plzni,
současné ná–
Bc. Bohuslav Duda,
jemkyni
1. místostarosta MO
Lence
Plzeň 2 – Slovany
Lejdlové za
cenu
7.000 Kč / m² podlahové plochy
nebytového prostoru;
– souhlasila s prodejem nemovitosti v ul. Rumburská č. or. 4,
č. p. 492, na pozemku parc. č. 275
o výměře 316 m², k. ú. Božkov,
manželům Václavovi a Lence
Krsovým, trv. bytem Rumburská
4, Plzeň a doporučila orgánům
města Plzně zrevidovat seznamy
bytové politiky – zejména Seznam budov vhodných pro další
nakládání – prodej celého domu
Skupina 2A a Seznam budov
vhodných pro další nakládání –
směnu Skupina 2B;
– schválila vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele
zajištění publicity akce „Obnova
historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a
rozšíření cestovního ruchu“.

Tříkrálová sbírka
Ve středu 20. ledna 2010 přišli na radnici našeho obvodu
zástupci Městské charity Plzeň
- paní Srbová a pan Jílek - spočítat výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. Přesto, že se dlouhodobě mluví o krizi, tato se naštěstí nedotýká těch, kteří chtějí pomoci a do této sbírky přispěli.
Na Slovanech chodilo 13
skupin koledníků a do jedné
kasičky se vybíralo už od Adventního zpívání. Podařilo se
vybrat neuvěřitelných 101.500,Kč !

Polovina částky, určené pro
náš obvod, půjde na péči o staré a nemocné lidi, další část na
akce pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin, určitá suma poslouží pro akutní sociální pomoc a nezapomene se ani
na pomoc obětem zemětřesení
na Haiti.
Všem, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky, bychom
chtěli touto cestou poděkovat
za jejich nezištnost, soucit a
ochotu pomoci. Díky!
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Možnost výdělku
Vzhledem k nepříznivým
povětrnostním podmínkám v
měsíci lednu nabídl Úřad
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany uchazečům o zaměstnání možnost výdělku zapoje-

ním se do zimní údržby veřejného prostranství. Bližší informace získají zájemci na
Úřadu práce v Plzni nebo
ÚMO Plzeň 2-Slovany. Vedení
ÚMO Plzeň 2-Slovany

Zelená linka!
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti a
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní
linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního Zpravodaje a
na webových stránkách městského obvodu http://umo2.plzen.eu .
Gabriela Levorová, předsedkyně komise bezpečnosti
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Schválený rozpočet MO Plzeň 2 Slovany na rok 2010 v tis. Kč
projednán v ZMO Plzeň 2 dne 24. 11. 2009, schválen usn. č. 42/09, zveřejněn na úřední desce ode dne 9. 11. 2009 do dne
8. 12. 2009 dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11 odst. č. 3
v tis. Kč

Příjmy celkem

108.564
třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti

Daňové vlastní
Podíl na DPH a DPFOZČ
nedaňové
přijaté dotace

Výdaje celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
rozpočet Sociálního fondu
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem
financování – záloh. příděl do SF
Financování – převody ze Soc. fondu
Výsledek hospodaření

14.865
75.675
9.740
8.284

108.564
105.273
1.695
1.596
0
0
–1.596
1.596
0

sociální dávky ze státního rozpočtu nejsou rozpočtovány ve schváleném
rozpočtu, budou zapojovány postupně v průběhu roku 2010 jako rozpoč–
tové opatření
Celkem:
0

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

Jednotky sborů dobrovolných hasičů
Celkem:

VÝDAJE: běžné výdaje

2.115

třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospodářství
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
zvláštní veterinární péče ( čipování psů, deratizace)
Celkem:

250

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

komunikace:
péče o komunikace a chodníky
ostatní služby
Propagace
nákup služeb
vodní hospodářství
ostatní služby
Celkem:

12.300
65

místní zastupitelské orgány
činnost místní správy
výdaje z finančních operací
ostatní činnosti j. n.
Celkem:
Rozpočet Sociálního fondu
FINANCOVÁNÍ
převody vlast.fondům
převody z fondů
Celkem financování:

7.010
41.502
130
36
48.678
1.596
–1.596
1.596
0

280
70
12.715

kapitálové výdaje: třída 6

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Celkem služby pro obyvatelstvo:
z toho:
příspěvky na provoz MŠ, jeslí
údržba a opravy MŠ včetně zahrad
subvence dle usn. ZMO a RMO
volný čas dětí a mládeže
nakládání s majetkem obce
nebezpečný odpad
komunální odpad-VK, koše, separ, aj.
vzhled obcí, zeleň
komunální služby ( WC )
tisk Inf. zpravodaje MO 2
kulturní a zájmová činnost pro občany
ostatní

43.111
11.653
2.365
1.140
841
1.288
200
10.680
13.334
275
700
585
50

komunikace
vodní hospodářství
rekonstrukce MŠ
volný čas dětí a mládeže
dobrovolné hasičské sbory
Činnost místní správy
příspěvkové organizace - MŠ
Celkem:

0
0
1.695
0
0
0
0
1.695

Plán investiční výstavby na jednotlivé jmenovité akce, které budou realizovány MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2010, byl projednán a schválen na lednovém zasedání ZMO Plzeň 2 dne 26. 1. 2010.
Ing. Miroslav Němec
vedoucí Odboru EaP
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Sportovní gymnázium Plzeň,
Táborská 28, úspěšně plní úkoly
projektu nazvaného Gymnázium - vstupní brána na vysokou
školu. Ten se realizuje v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR.

Cílem projektu je vytvořit
vlastní učební pomůcky, výukové materiály a pro učebny získat
vybavení novou didaktickou
technikou, aby škola byla pro
žáky modernější, zajímavější a
přitažlivější. Jednou z klíčových aktivit projektu je tvorba
metodického materiálu pro práci s nestandardizovanými didak-

tickými testy v jednotlivých
předmětech.
Podařilo se již vytvořit výukový program Biochemie v aplikaci Microsoft Office PowerPoint, který je nyní ověřován ve
výuce žáků 4. ročníků. V souladu s rozpočtem projektu byly
zakoupeny interaktivní učebnice a interaktivní cvičení k i-

učebnicím
z
nakladatelství
Fraus a program Adobe Acrobat
9 Pro.
Pracoviště zaměstnanců, kteří
se do projektu zapojili, jsou
označena zhotovenými samolepkami.
Mgr. Milena Majerová,
hlavní manažer projektu

Sportem proti drogám a obezitě
Dokončení ze str. 1
Hlavním organizátorem a garantem hladkého průběhu náročné akce byl PaedDr. Antonín
Herrmann – učitel tělesné výchovy. Pro své hosty jsme připravili pamětní listy, odměny do
soutěží, drobné keramické dár-

ky a malé pohoštění. Chvilky
mezi jednotlivými zápasy vyplňovaly svým tanečním vystoupením roztleskávačky, jejichž
vystoupení oceňovali všichni
diváci bouřlivým potleskem.
Cílem celé akce nebylo pouze
zvítězit, ale umožnit dětem se-

tkání s vrstevníky z jiné školy,
podpořit zdravou soutěživost,
motivovat je k aktivnímu využití volného času a vzbudit v nich
zájem o kolektivní sporty. Vždyť
výzkumy ukazují, že v České republice je každé deváté dítě
obézní a tento trend vzrůstá. Z

celé akce byli nadšeni nejen žáci, ale i učitelé, těšíme se na další
společné setkání, které plánujeme na květen 2010, tentokrát
na půdě Masarykovy ZŠ a MŠ v
Mgr. Marta Jakešová,
Žihli.
ředitelka Masarykovy
ZŠ Plzeň

Soutěž fotografů
Vážení občané, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska vyhlašuje v letošním roce již čtvrtý ročník soutěže

„Mladí fotografují památky“,
kterou garantuje Rada Evropy.
Podrobnosti
na
webových
stránkách www.shscms.cz
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Aktualizace povodňového plánu
Povodňové plány jsou základními dokumenty, podle kterých
se postupuje při ochraně před
povodněmi. Jedná se o povodňové plány územních celků a
vlastníků nemovitostí v záplavovém území nebo i jiných nemovitostí, mohou-li zhoršit průběh povodně.
Odbor životního prostředí
průběžně aktualizuje „Povodňový plán Městského obvodu Plzeň
2 – Slovany“. Do tohoto plánu, do
jeho organizační a grafické části,
jsou zařazeny i kontakty na občany, kteří bydlí v nemovitostech, které se nacházejí v záplavovém území nebo jejichž stavby

Objekt (dům, pozemek aj.)
Adresa objektu

mohou zhoršit průběh povodně.
Vlastníci takovýchto nemovitostí zpracovávají povodňové plány
pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce a řeší v něm skutečnosti týkající se své ochrany. Povodňové
plány je třeba neustále aktualizovat.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany má ve svém povodňovém
plánu uvedeny kontakty na
vlastníky nemovitostí, které se
nacházejí v záplavovém území
vodních
toků
protékajících
územím našeho obvodu, tj. řeky
Úslavy, Úhlavy a Radbuzy. Rovněž jsou zde zařazeny i nemovi-

tosti nacházející se podél Božkovského potoka.
Obracíme se proto na dotčené
osoby, kterých se týkají výše
uvedené záležitosti, aby aktualizovaly telefonní spojení na jednotlivé vlastníky, uživatele nebo
správce těchto nemovitostí, a to
buď telefonicky na čísle 37 803
6315 nebo zasláním na E-mailovou
adresu:
moravkova@plzen.eu, popř. vyplněním níže připojeného formuláře a vhozením do schránky
„Připomínky občanů“ v přízemí
budovy našeho úřadu.
Ing. Hana Morávková,
tajemnice povodňové komise

Vlastník,
popř. uživatel, správce

Kontakt na zodpovědnou osobu

Veterinární ordinace
„U Tří voříšků“

NOVĚ OTEVŘENA
MVDr. Dagmar Caltová,
Barákova 59, 326 00 Plzeň
tel.: 377 446 814,
mobil: 604 283 222
http://utrivorisku.webnode.cz/
ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí – 10 – 12 a 13 – 19 hodin
Úterý 10 – 12 a 13 – 19 hodin
Středa 10 – 12 a 13 – 19 hodin
Čtvrtek 10 – 12 a 13 – 19 hodin
Pátek 10 – 12 a 13 – 19 hodin
Sobota 10 - 12 hodin

Co možná nevíte o Diakonii ČCE – středisko v Plzni
Diakonie ČCE – středisko v
Plzni je samostatná, nestátní,
nezisková, veřejně prospěšná
organizace, která je jedním ze 33
zařízení Diakonie ČCE. Plzeňské
středisko bylo založeno 24. června 2003 a sociální služby začalo
zajišťovat od 1. 1. 2004.
Posláním Diakonie ČCE –
středisko v Plzni je nabízet pomoc a podporu lidem, kteří se cítí znevýhodněni zejména v sociálním začlenění a pracovním
uplatnění. Poskytovanými sociálními službami a nabídkou pracovních činností je motivujeme
k aktivitám, které jim umožňují
být součástí jejich přirozeného
sociálního prostředí.
V rámci Diakonie ČCE – středisko v Plzni zajišťujeme tyto
sociální služby v programech:
j Denní stacionář ČLOVÍČEK
program pro mládež a dospělé
j Denní stacionář ČLOVÍČEK
program pro děti a mládež
j ZKUSME TO - sociálně akti–
vizační služby
j MŮJ 1+0 chráněné a podpo–
rované bydlení
j Centrum SOS Archa
j Chráněná pracovní dílna
„Kavárna a čajovna Kačaba“
j Amorela – projekt „Sexuali–
ta aneb Život se vším všudy“
Ve stacionáři ČLOVÍČEK
program pro mládež a dospělé se

uživatelé se zamýšlejí nad svojí
budoucností, tedy nad tím, co si
přejí, čemu se chtějí věnovat. A
na základě toho mají možnost
naučit se nebo zdokonalit ty dovednosti a návyky, které potřebují k tomu, aby mohli své přání
uskutečnit. Denní stacionář
ČLOVÍČEK program pro děti a
mládež poskytuje všestranný
rozvoj osobnosti uživatele, kterého dosahuje zlepšováním a
udržováním tělesného a duševního rozvoje, podporou a zlepšováním prvků komunikace, vytvářením a upevňováním hygienických a stravovacích návyků,
navazováním sociálních kontaktů.
ZKUSME TO - sociálně aktivizační služby nabízejí lidem se
zdravotním postižením dosáhnout takové úrovně soběstačnosti ve vybraných činnostech, které pomohou k jejich začlenění do
přirozeného prostředí v míře,
potřebné pro prosazení potřeb a
přání.
MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení nabízí osobám s
mentálním postižením možnost

bydlení v běžném prostředí místní komunity
a příležitost zvolit si
svůj životní styl.
Centrum SOS Archa
provází klienta bezpečně jeho obtížnou životní
situací, pomáhá mu zorientovat
se v ní a posílit jeho schopnosti k
jejímu zvládnutí.
Kavárna a čajovna Kačaba
poskytuje možnost zaměstnání v
chráněném pracovním prostředí, pomáhá lidem se zdravotním
postižením dosáhnout takového
stupně samostatnosti, aby byli
vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro získání a
udržení pracovního místa na
otevřeném trhu práce
Amorela vytvářejí podmínky
pro možnost systematické podpory v oblasti sexuality a vlastní
identity lidí s mentálním postižením, a to jak pro ně samotné,
tak pro lidi, kteří jim mají pomoci a podporu poskytují.
Diakonie ČCE – středisko v
Plzni dává také možnost zapojit
se v rámci dobrovolnické činnosti, a tím se podílet na realizaci všech programů. A co je to
Dobrovolnictví? Svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na
odměnu. Dobrovolník dává část
svého času, energie a schopností
ve prospěch činnosti, která je ča-

sově i obsahově vymezena.
Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci
ostatním.
Do jednotlivých programů
jsou dobrovolníci zařazováni
podle svých zájmů o jednotlivé
programy a podle aktuálních potřeb organizace. Dobrovolnickou činnost může dobrovolník
vykonávat ve třech kategoriích,
které se liší podle náročnosti
dobrovolnické činnosti.
j Kategorie I. – výkon jedno–
duchých činností (dodělávání
výrobků, pomoc s úklidem
a péčí o prostory organizace…)
j Kategorie II. – pomoc s ad–
ministrativou (příprava pro–
jektů, veřejných sbírek, tvor–
bou webových stránek …)
j Kategorie III. – přímá práce
s uživatelem (přímá práce
s uživateli služeb, lišící se pod–
le jednotlivých programů)
Více informací naleznete na
www.diakonieplzen.cz, koordinátor
dobrovolníků: Petra Záhrubská, DiS.,
tel.: +420 377 220 795
mobil: + 420 739 946 604
e-mail:
dobrovolnik.plzen@diakoniecce.cz
e-mail:
zahrubska.plzen@diakoniecce.cz
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Přeložka silnice 1/20 K Dráze – Jasmínová
Na základě podnětů občanů
proběhlo dne 21. 12. 2009 na
ÚMO Plzeň 2 – Slovany jednání
ve věci „Přezkoumání postupu
výstavby v roce 2010 na stavbě
I/20 Plzeň, K Dráze – Jasmínová“
za účasti vedení Městského obvodu Plzeň 2- Slovany, investora
a zhotovitele, na kterém bylo dohodnuto:
1. Dle vyjádření investora
stavby ŘSD ČR, Správa Plzeň
stavba I/20 Plzeň, K Dráze –
Jasmínová pokračuje dle

harmonogramu. V roce 2010
jako jedna z mála staveb bude
i přes finanční krizi pokračo–
vat. Finanční prostředky na ni
byly přesunuty z jiné stavby.
2. Zhotovitel BERGER BO–
HEMIA a. s. předložil harmo–
nogram prací na rok 2010
včetně finančního plnění ŘSD
a Města Plzně. Dle tohoto
harmonogramu bude do 1. 3.
2010 dokončena levá strana
vozovky včetně chodníku
a VO a dána do předčasného

užívání. Druhá strana vozov–
ky bude dokončena 31. 8. 2010,
a tím bude celá stavba zkráce–
na o dva měsíce. Po tomto
termínu budou probíhat jen
terénní úpravy a úklid stave–
niště.
3. ŘSD ČR, Správa Plzeň, dále
informovalo o plánované re–
konstrukci TT ul. Slovanská
třída včetně celoplošné opra–
vy povrchu silnice I/20 v roce
2010, která sloužila jako ob–
jízdná trasa pro stavbu I/20

Plzeň, K Dráze – Jasmínová
a bude hrazena z finančních
prostředků na tuto stavbu
(termín zahájení cca duben
2010).
Výše uvedené informace jsou
zejména pro Městský obvod Plzeň 2 – Slovany příznivé, stavba
nebyla z důvodu finanční krize
přerušena a bude dokončena cca
o 2 měsíce dříve.
Odbor výstavby, majetku
a dopravy

Odkládání prázdných
nápojových kartonů
Upozornění občanům
V rámci sortimentu vytříděných
složek komunálního odpadu odebíraných v systému nakládání s odpady provozovaného obcí se na území
MO Plzeň 2 - Slovany provádí i sběr
prázdných nápojových kartonů (tj.
krabic od mléčných nápojů, džusů,
vína apod.). Přestože tato možnost je
v našem obvodě zajišťována již od
konce roku 2004, dosud někteří občané tento odpad netřídí, případně nápojový karton odkládají do jiných
nádob než pro tento odpad v našem
obvodě určených (např. do nádob na
papír).
Připomínáme proto, že tyto obaly
mohou občané ukládat v našem obvodě do žlutých nádob – určených též
na směsný plast. Všechny tyto nádoby byly označeny informační nálepkou upozorňující, že do těchto nádob
je možno nápojové kartony umisťovat
K zajištění dalšího zpracování žádáme občany, aby do těchto kontejnerů umisťovali jen neznečištěné
(vymyté) nápojové kartony a důsled-

ně respektovali určení nádob (tj. nápojové kartony neodkládaly do nádob na papír - do modrých nádob).
K tomu ještě uvádíme, že u nádob
na základní vytříděné složky komunálního odpadu došlo v jejich určení
a označení prakticky ke schodě (tj.
modrá barva - papír, žlutá – plast, zelená – sklo). Při odkládání nápojového kartonu je ale nutno postupovat
dle místních podmínek, které jsou
vázány na další systém dotřiďování.
Proto se občané mohou setkat i na
území našeho města se samostatným
odkládáním nápojových kartonů do
červených nádob (např. v některých
lokalitách MO Plzeň 3), odkládáním
do nádob na papír (např. Doubravka), nebo na plast (v našem obvodě).
Respektujte proto místní úpravu a
označení na vlastních nádobách.
Tříděním nápojových kartonů
může každý občan přispět k lepšímu
využití odpadů,
a tím pomoci
ochraně životního prostředí.
Odbor životního prostředí

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
Svozy VKK budou konány dne 20. března 2010:
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.
9.10 – 10.10 hod.
10.20 – 11.20 hod.
12.20 – 13.20 hod.
13.30 – 14.30 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.
9.10 – 10.10 hod.
10.20 – 11.20 hod.
12.20 – 13.20 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.40 – 15.40 hod.
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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-

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.
Termíny výběrových řízení
na rok 2010 :
I. kolo: 4. 1. – 5. 2. 2010
II. kolo: 15. 2. – 2. 4. 2010
III. kolo: 19. 4. – 4. 6. 2010
IV. kolo: 23. 8. – 1. 10. 2010
Žádosti o půjčku z FRB se i nadále mohou podávat průběžně
během roku 2010, nejdéle však
do 1. 10. 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.
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.

V HABROVÉ ULICI DO NOVÉ TŘÍDY

Náš obvod, stejně jako ostatní části města Plzně, bojuje v souvislosti
s „babyboomem“ z posledních let s nedostatkem míst v mateřských školách pro děti v předškolním věku. Abychom alespoň v rámci možností, které nám finanční prostředky a budovy mateřských škol umožňují, tuto situaci řešili, přistoupil MO Plzeň 2 – Slovany k rekonstrukci bývalého školnického bytu v 89. MŠ v Habrové ulici na další třídu. Rekonstrukce začala
v loňském roce a kolaudace nových prostor proběhla 8. ledna letošního

roku. Do nově zrekonstruovaných prostor nastoupí od února deset nových
dětí. Stavební práce si vyžádaly investici ve výši cca 1, 54 mil. Kč, další finanční prostředky budou vynaloženy na vybavení nové třídy nábytkem a
hračkami. Na financování této akce požádal MO Plzeň 2 – Slovany o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu (evropské fondy).
Bohužel, dotace nám poskytnuta nebyla a veškeré finanční prostředky byly investovány v rámci rozpočtu městského obvodu.
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V Božkově od září do nové školky
Představujeme projekt nové mateřské školy
v Plzni - Božkově, jejíž otevření plánujeme
na 1. září 2010
Školka s kapacitou 40 dětí
bude sídlit na Božkovském
náměstí 576/2A, na klidném
místě s příjemnou velkou zahradou. Bude provozována
školskou právnickou osobou
založenou podle školského zákona.
Školní vzdělávací program
schválený
Ministerstvem
školství ČR bude vycházet z
principů waldorfské pedagogiky. Školka má za cíl svým
prostředím a výukovým systémem vytvářet podmínky pro

přirozený vývoj dětí a rozvíjení všech jejich schopností, lidskosti a lásky k životu.
Obecným cílem výchovně
vzdělávacího procesu ve waldorfské mateřské škole je
harmonický
rozvoj
dítěte
předškolního věku s důrazem
na oblast citovou a morální.
Tato výchova se snaží poskytnout dětem co nejširší nabídku
toho, co rozvíjí vůli, cítění a
myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu.
Klade důraz na poskytování

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.
Termíny slavnostních obřadů v roce 2010: 16. 2., 20. 4., 8. 6., 21. 9., 9. 11.
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“.

vhodných vzorů k napodobování, vytváření spořádaného
okolí s pevným životním
rytmem jako základem pro
vnitřní jistotu, dále s důrazem
na smysl pro pořádek, na pěstování motorických, tělesných, sociálních, kulturních,
uměleckých i vyjadřovacích
schopností.
Waldorfská pedagogika zprostředkovává jevy tak, aby si dítě samo vytvářelo vlastní i
obecné pojmy na základě svých
zkušenosti. Při tvorbě prostředí a výuky se používají přírodní materiály v jejich původní
kvalitě, které dětem zprostředkují přirozené dojmy z
okolí, umožní jim zůstat v kontaktu s přírodou a dodávají jim

sílu.
Součástí každodenních aktivit ve školce bude výuka angličtiny, pro kterou je u malých
dětí vhodná každodennost a
pravidelnost
prováděná na
základě profesionální výukové
koncepce, dále cvičení jógy ve
formě zábavné pohybové aktivity podporující zdravý tělesný vývoj, tvořivost, představivost a soustředění.
Projekt připravuje Alternativa W, o.s., ve spolupráci se
Základní školou Martina Luthera a dalšími subjekty. Zápis
do školky proběhne v březnu
2010. Více informací najdete na
webových
stránkách
www.wmsplzen.cz.
JUDr. Anna Doležalová, MBA

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: 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.
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.

Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Datum narození:

..............………………………………………

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)

........…………………………………………..

Jméno a příjmení rodičů:

...............……………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

..............………………………………………

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Trvalé bydliště:

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

…………………………
Podpis

10

únor 2010

Sto let farnosti na Slovanech
Milí přátelé, zdravíme vás z kostela Panny Marie Růžencové na
Jiráskově náměstí! Přijměte od
nás ještě opožděné přání k novému roku 2010, nechť je plný pohody a prožijete jej všichni v plném
zdraví!
Co se u nás od listopadu 2009
všechno událo? Především jsme
uskutečnili další přednášky z cyklu „Člověk a příroda“, hovořil u
nás o urbanismu současné Plzně
Ing. arch. Petr Domanický, termín
BIO nám přiblížil Tomáš Popp a v
prosinci jsme uvítali Lenku Černou, M. A., která žila několik let v
Ugandě a angažuje se v propagaci
výrobků Fair trade. V době příprav na Vánoční svátky jsme se
setkali při „Adventě v klášteře“.
Opět bylo možné si zakoupit výrobky sdružení Exodus, které zde
vystavovalo mnoho zajímavých
drobností, ostatně jako již tradičně každý rok. Také v tento den bylo možné, za pomoci výtvarnice
Jitky Šmolíkové, vyrobit si originální vánoční přání. Děti navštívil Mikuláš a opět jim připomněl
nutnost poslouchat své rodiče.

Setkání pátera Augustina se starostou MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumírem Aschenbrennerem.
Svátky jsme prožili účastí na
některých slavnostních bohoslužbách. Irena Hamzová Pulicarová přiblížila zájemcům kostel
na Jiráskově náměstí při komentované prohlídce, dále v kostele
zazněla podvakrát mše Jakuba

Jana Ryby a uskutečnila se opět
Tříkrálová sbírka. Všem, kteří
jste přispěli, velice děkujeme!
Letos, na konci dubna, uběhne
právě 100 let od založení naší farnosti. Celý rok budou u nás probíhat oslavy. Vše propukne počátkem února, kdy zazní první přednáška z cyklu „Historie dominikánů v Plzni není černobílá“ - několik zajímavostí o řádu dominikánů na pozadí všeobecných dějin.
Dále chystáme pravidelné koncerty, divadelní představení, den
bylinek, výstavy výtvarného
umění a vernisáže, cyklus diskuzí
s názvem „Proč věřím“ (oslovili
jsme řadu osobností z veřejného
života) atd. Kromě jiného také od
28. dubna až do 2. května chystáme „Festival pod širým nebem“
plný hudby, vzpomínek, výstav,
divadelních představení a jiných
kulturních akcí, které se budou
konat na prostranství před klášterem a kostelem.
Zatím vás můžeme pozvat na
první přednášku s názvem „Dominikáni od 13. století do josefi-

nismu“ v podání PhDr. Jaroslava
Douši, a sice 11. února od 16.30
hodin. Na ni bude navazovat další
zajímavý večer, a to 25. února v
19.15 hodin, kdy bude hovořit o
„Obnovení dominikánské provincie a životu bratří kazatelů za
1. republiky“ P. Augustin OP,
převor dominikánů v Plzni. Dále
máme potvrzeno, že nás dne
25. března navštíví královéhradecký biskup ThLic. Dominik
Duka OP a bude hovořit o dominikánech v 60. – 80 letech.
Každé údobí dominikánů bude
zmapováno v přednáškách, ostatní termíny naleznete později na
našem webu. Cyklus bude zakončen besedou na téma „Totalita v
Plzni a naší farnosti“ za účasti
pamětníků a Ing. Adolfa Rázka.
Upřesnění akcí bude zveřejněno
na www.plzen.op.cz.
Tímto se s vámi dnes loučíme a
těšíme se na setkání s vámi na některé z našich akcí! Krásné zimní
chvíle vám za celou farnost přeje
Mgr. Lucie Bartásková
pastorační asistentka
ve farnosti Plzeň-Slovany
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Vznik SVJ – šance na změnu
Klasická velká bytová družstva se postupně transformují do
nové podoby. Souvisí to s tím, že
mnoho bývalých družstevních
bytů je na základě požadavků
družstevníků převáděno do jejich
osobního vlastnictví. Tento nový
majetkový vztah přináší novým
vlastníkům, bývalým družstevníkům, nejen práva, ale také povinnosti. Péče o majetek totiž
přináší i spoustu nových starostí
a o to významnější se stává funkce „správce domu“. Vznik Společenství vlastníků jednotek v bývalých družstevních objektech je
tak dobrou příležitostí k novému
pohledu na problematiku bytové
správy, kterou dosud zajišťovalo
družstvo. A právě tomu je věnována dnešní Poradna bytového
správce.
Proč vzniká Společenství vlastníků jednotek (SVJ) i v bývalých družstevních
domech a jakým právním postupem?
Katastr oznámí družstvu (jako
bývalému vlastníkovi), že jeho

podíl v objektu poklesl pod 25 %
a družstvo je ze zákona povinno
svolat ustavující schůzi SVJ a za
účasti notáře
a) nechat zvolit výbor
b) nechat schválit stanovy
Společenství vlastníků bytových jednotek vzniká ze zákona,
a to ze Zákona č. 72/94 Sb. v platném znění. Konkrétněji se převodu jednotek bytových družstev věnují §§ 23 - 28 citovaného
zákona.
Musí zůstat družstvo správcem i nadále?
Máte samozřejmě možnost
správce změnit, to je zcela v
kompetenci vašeho SVJ. Rozhodnutí o jiném správci lze učinit již na samotném ustavujícím
shromáždění SVJ. Ten krok můžete učinit kdykoliv.
Proč většinou správa zůstane na bývalém správci?
Taktika je taková, že družstvo
má členy výboru většinou vyty-

pované (zpravidla bývalý „domovník“ + další) a stanovy
předkládá v nejjednodušší verzi,
tzv. „státní“ , tedy vzorové. Hraje
se na to, že pokud se to podaří,
vlastníci se většinou (pokud nedochází k nějakým výstřelkům,
a to si družstvo jako správce hlídá) už hned tak nesejdou v takovém počtu, aby výbor, správce,
nebo stanovy změnili. Do výboru
lidé spíše nechtějí, pokud se neděje nic mimořádného.
V čem je vaše správa výhodnější?
Naše nabídka obsahuje 3 tzv.
cenové balíčky, ze kterých si
můžete vybrat ten, která vám
nejvíce „pasuje na tělo“.
Vzhledem k tomu, že jako jediný správce na trhu poskytujeme služby svým klientům
kompletně, tzn., že mimo smlouvy o správě s námi můžete
uzavřít smlouvu i na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu
(každá smlouva je samostatná,
tudíž i samostatně vypověditelná), určitě vám tím ušetříme čas,

tedy i peníze. Při jedné návštěvě
na přepážce dostanete kompletní
odpovědi na veškeré činnosti týkající se vašeho domu.
S naší jedinečností souvisí i
námi poskytovaný havarijní
dispečink, na kterém 24 hodin
denně sedí dispečeři, kteří jsou
schopni okamžitě řešit případné
havárie vzniklé ve vašem domě.
V oboru správy nemovitostí nejste žádní začátečníci. Jaký je postup při změně
správce?
Změna správce je složitý proces, proto se našim budoucím
klientům, kteří se chtějí stát našimi obchodními partnery, snažíme maximálně vyjít vstříc a na
základě udělení plné moci tento
krok „za ně řešíme“ v součinnosti s bývalým správcem sami.
Každý rok se naše klientela
rozrůstá téměř o tisícovku nových bytových jednotek, což potvrzuje zájem o námi poskytované služby a o jejich kvalitách.
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Plzeňský servis, s. r. o.
Vážení čtenáři, také letos se budete na stránkách Zpravodaje setkávat s rubrikou Poradna bytového správce, ve které se snažíme odpovědět na vaše dotazy
týkající se bytové problematiky a praktickými radami přispět ke kvalitnímu a klidnému soužití v bytových domech.
Do dnešní Poradny jsme pro vás vybrali téma úklidu chodníků a odpovědnosti za způsobené škody. Dalším tématem je péče o střešní konstrukci v zimním
období a předcházení škod způsobených spadem sněhu.
I v letošním roce můžete své dotazy týkající se bytové problematiky zasílat na naši adresu: Plzeňský servis, s. r. o., Klientské centrum Částkova, Částkova
45, 326 00 Plzeň nebo e-mailem na adresu: poradnaspravce@plzenskyservis.cz. Svůj dotaz označte heslem „Poradna bytového správce“. Samozřejmě se na
nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to v Klientském centru Částkova na výše uvedené adrese.
Monika Polánková, Manažerka oblasti Plzeňský servis, s. r. o.

Úklid chodníků a nová Zabezpečení střech
legislativa
Za bezpečný provoz staveb a
Nabytím účinnosti zákona
č. 97/2009 Sb. dne 16. 4. 2009
skončila odpovědnost vlastníků nemovitostí za škody vzniklé na přilehlém zpravidla
obecním pozemku, tedy chodníku přiléhajícím k bytovému
domu.
Tato odpovědnost je od 1. 1.
2010 na vlastníkovi tohoto pozemku. V praxi to pro vlastníky domů znamená, že pokud
dojde na takovém pozemku k
poškození majetku nebo úrazu, nese náklady spojené s odškodněním
majitel
tohoto
chodníku.

zároveň tedy i za bezpečný stav
a údržbu střech vždy zodpovídá výhradně majitel objektu.
Tito vlastníci mají zákonnou
povinnost pečovat o nemovitost tak, aby nebylo ohroženo
zdraví, životy a také majetek
dalších osob. S tím souvisí i
průběžné odstraňování sněhu
a ledu ze střech, aby střešní
konstrukce nebyla nadměrně
zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí občané nebo majetek při případném spadu převisů ze střech domů.
Pokud z jakéhokoliv důvodu
nemůže dojít k odstranění
sněhu a ledu ze střechy domu,
je vhodné alespoň zabezpečit

Proměny Církevního
gymnázia na plzeňském
Mikulášském náměstí
Budova školy prochází postupnou obnovou
Budova Církevního gymnázia na Mikulášském náměstí
slouží jako škola už dlouhá léta. V poslední době se ale začíná měnit.
Na začátku školního roku
zahájily provoz nové specializované učebny a nyní se žáci
Církevního gymnázia mohou
těšit z rekonstruované tělocvičny. Budova školy prochází
postupnou obnovou a na konci
minulého roku se dostalo i na
tělocvičnu.
Původní podlaha už dosloužila, a tak bylo třeba položit
novou. Nové parkety se speciálním nátěrem doplnilo i nové
ostění, takže si žáci mohou
užívat pohyb v čistém a bez-

pečném prostředí.
Stranou nezůstal ani přilehlý kabinet a sklad pomůcek.
I tady byla kompletně vyměněna podlaha, stěny byly vysušeny a nově vymalovány.
Na rekonstrukci tělocvičny
škola získala v grantovém řízení vypsaném Plzeňským krajem 120.000 Kč, sama se podílela na úhradě oprav částkou
30.000 Kč.
Díky finanční pomoci Plzeňského kraje může Církevní
gymnázium poskytovat svým
žákům kvalitní prostředí pro
pohybové aktivity. Tím ale
plány na obnovu nekončí.
Postupná renovace čeká i
(cg)
další části budovy.

chodníky přímo přiléhající k
nemovitosti tak, aby došlo k
zamezení pohybu chodců. Toto
opatření je vhodné konzultovat na příslušném MÚ, případně s Policií ať už státní nebo městskou. Také chodci a řidiči motorových vozidel by
měli dbát na zvýšenou opatrnost při procházení a parkování u objektů, u kterých hrozí
takové nebezpečí.
S odklízením sněhu a ledu ze
střech vám pomůže odborná
firma, která na místě samém
navrhne nejoptimálnější postup odstranění sněhu a ledu
tak, aby při odstraňování nedošlo k újmě na zdraví případně poškození majetku.

Zvýšenou péči o střechu v
době spadu sněhu by měli věnovat také majitelé objektů s
rovnou střechou, kdy dochází
k nadměrné zátěži střešní konstrukce.
Stavební dokumentace domu by měla obsahovat informaci o množství prachového a
těžkého sněhu, který může na
konkrétní střeše maximálně
ležet. Pokud množství sněhu
na střešní konstrukci převýší
hodnoty uvedené v projektové
dokumentaci, měl by vlastník
objektu zvážit možnosti odstranění sněhu z této střešní
konstrukce a obrátit se na odbornou firmu, která sníh odklidí.

13

únor 2010

Nabízíme zájezdy pro důchodce MO Plzeň 2 pro rok 2010
1. ODKUD PRAMENÍ VĚHLAS CHMELU
PLZEŇSKÉHO PIVA
KOŽLANY – prohlídka muzea v rodišti prezidenta Dr. E. Beneše,
LUBENEC - exkurze v dílně na výrobu vitrážových oken a skel od
Egypta po současnost, ŽATEC – návštěva Muzea chmelu a procházka
historickým centrem města. Chmelařské muzeum v Žatci je největší
expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4.000 m² představuje vývoj
chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se návštěvník seznámí s vlastním objektem, který
je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem
na světě. Součástí expozice je i zajímavé nářadí, mechanizační prostředky a historické stroje. A čím ještě láká Žatec své návštěvníky?
Již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo (ochutnejte 7 druhů piva ŽATEC…), pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových
značek (Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Žatec …), natáčelo se tu
více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam (Les Misérables,
Oliver Twist, Yentl, Edith Piaf…), v centru města najdete 5 náměstí a
500 staveb různých slohů (Synagoga,
radnice, Morový sloup, …), chmelařské
budovy v Žatci jsou kandidátem pro zápis na seznam UNESCO... Na závěr výletu navštívíme obec PETROHRAD –
krátká nenáročná turistická vycházka
obcí (pivovar podle návrhu Jos. Zítka,
černínský zámek ze 16. stol (dnes psychiatrická léčebna), romantický park se staletými stromy. Pro zájemce možnost
prodloužení vycházky o cca 1,5 km na
vyhlídku (zříceniny hrádku, kaple ze 17.
stol.).
Termín: úterý 4. května 2010
Cena: 175,- Kč (v Žatci bude zajištěn
společný oběd, není v ceně).
Odjezd: 06.30 h, návrat do 20.00 hodin

2. POZNEJTE SVŮJ KRAJ
PLASY – prohlídka hrobky Metternichů a nedávno otevřené výstavní síně plaská litina v obnoveném objektu někdejších Metternichovských železáren, HÁJOVNA LIPOVKA V LOMANECH u Plas –
návštěva malého Muzea borové smoly - historie těžby borové smoly
(dokumenty, fotografie, nástroje a pomůcky), L. Očenášek (dokumenty a fotografie věnované tomuto významnému vynálezci, konstruktérovi, vlastenci), smírčí kříže (mapy, fotografie), myslivost
(fotografie a myslivecké trofeje), MANĚTÍN – prohlídka malebného
nově upraveného zámku a parku v obci, nazývané „perla českého baroka“, NEČTINY – vesnice roku 2002. Projdeme se areálem zámku
(dnes školicí a rekreační zařízení ZČU Plzeň), pro zájemce možnost
krátké turistické vycházky ke zříceninám někdejšího hradu PREITENSTEIN. Obec má bohatou a pestrou minulost, neboť ležela na staré královské spojnici mezi Prahou a Norimberkem, v blízkosti hradu
plnícího ve své době pravděpodobně roli jednoho z vojenských strategických bodů chránících cestu. Pozůstatky tohoto hradu, založeného r. 1330 Oldřichem Pluhem, jsou nejúplnějším a nejdochovalejším
z původního systému tří hradů. LIPOVKA – večeře ve stylové restauraci s hudbou pro dotvoření atmosféry (grilování ve venkovní restauraci, harmonikář nebo klávesy)
Termín: středa 26. května 2010
Cena: 175,- Kč (oběd z vlastních zásob, bude zajištěna večeře, není
v ceně)
Odjezd: 07.00 h, návrat do 20.00 hodin

3. SEVERNÍ ČECHY JAK JE NEZNÁME
ÚSTÍ NAD LABEM – hodinová plavba parníkem krajinářsky
nejkrásnějším úsekem Labe (nově od r. 2008). Po prohlídce společný
oběd ve vyhlídkové restauraci Větruše. První zmínky o Větruši nalezneme již coby legendu zaznamenanou v Hájkově kronice. LITOMĚŘICE - město na soutoku Labe a Ohře, jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst, vyhlášené Městskou památkovou rezerva-

cí. Prohlídka kostela sv. Štěpána na Dómském vrchu, kde se v 8. stol.
objevily první slovanské osady (běžně nepřístupný). Procházka historickým centrem - královský hrad, radnice, zachované dvojité hradby s
baštami a cimbuřím, farní kostel Všech Svatých, klášter kapucínů,
návštěva památníku K. H. Máchy, který tu r. 1836 zemřel. Z náměstí
nenáročná vycházka na Mostní horu nebo volno v prostoru hlavního
náměstí.
Termín: úterý 15. června 2010
Cena: 263.- Kč včetně všech vstupů a plavby lodí (bude zajištěn oběd
– není v ceně)
Odjezd: 07.00 h, návrat do 21.00 hodin

4. DO JIŽNÍCH ČECH ZA HUSITSKÝMI TRADICEMI
JISTEBNICE – navštívíme Pamětní síň Richarda Laudy (místo nálezu Jistebnického kancionálu – kopie, originál je v Nár. muzeu).
CHOTOVINY – prohlídka nově zrekonstruovaného zámku, zatím přístupný jen pro skupiny a pořádání akcí. KOZÍ HRÁDEK – prohlídka
Národní kulturní památky. V listopadu roku 1412 byla na Mistra Jana
Husa uvalena kletba a musel opustit Prahu. Na počátku léta r. 1413 se
uchýlil na Kozí hrádek. Přišel do kraje,
který měl již své revoluční tradice, a tak
se nevěnoval pouze vědecké činnosti, jak
měl původně v úmyslu (chtěl pracovat na
svých dílech), ale i kázání. Roku 1438 byl
Kozí hrádek zničen požárem. TÁBOR město založeno husity r. 1420 na ostrohu
nad Lužnicí a pojmenované podle biblické
hory Tábor. Historické centrum města
bylo vyhlášeno Národní kulturní památkou. K nejnavštěvovanějším památkám
patří pozdně gotická budova radnice
(dnes je zde umístěna expozice muzea
„Husité“ a galerie výtvarného umění Husitského muzea) a nachází se zde také
vchod do historického podzemí - prohlídkový okruh o délce asi 800 m. Procházku
romantickými zákoutími a křivolakými
uličkami starého města mohou zájemci
zakončit výstupem na jedinou zachovalou
věž původního hradu zvanou Kotnov, odkud se nabízí vyhlídka nejen
na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám v Klokotech - známé poutní místo. Kromě muzea a podzemí uskutečníme také
mimořádnou prohlídku městského divadla (unikátní konstrukce díky
kombinaci jeviště a 2 pravoúhle připojených hledišť). Se zaměstnancem Divadelního informačního centra a Pierotem se projdeme po
prknech, která znamenají svět. Zavítáme i do šaten herců, projdeme
sklepení i balkony. V divadle se pro nás uskuteční buď minipředstavení nebo koncert.
Termín: úterý 14. září 2010
Cena: 263,- Kč + doplatek Chotoviny, pokud by přesahovaly 20,- Kč
na osobu, je možné nahradit muzeem v Milevsku v areálu premonstrátského kláštera
Odjezd: 7.00 h, návrat do 21.00 hodin

5. PASOV A DOLNOBAVORSKÝ
LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK
PASOV - procházka městem, které Napoleon označil za jedno z nejkrásnějších na světě. Pasov je malebně rozložený ve zvlněné krajině
na soutoku tří řek. Je to město s více než 2000-letou historií, sídelní
město biskupů. V poledne návštěva varhanního koncertu v Pasovském dómu Svatého Štěpána s největšími varhanami světa, po krátkém volnu na občerstvení procházka městem s výkladem, odpoledne
před odjezdem hodinová okružní plavba parníkem.
Termín: středa 6. října 2010
Cena: 295,- Kč, doporučené kapesné 15,- EUR
Odjezd: 6.30 h, návrat do 21.00 hodin
Přihlášky na zájezdy je možné si vyzvednout od 22. 2. 2010 na Odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, u pí
Emilie Škubové.
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Upozornění pro
příjemce příspěvku
na provoz
motorového vozidla
V souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky č. 451/2009 Sb.,
činí výše příspěvku na provoz
motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III.
stupně, 3 360 Kč u jednostopého
vozidla a 7 920 Kč u ostatních
vozidel.
Pro občany, jejichž zdravotní
postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod II. stupně,
1 150 Kč u jednostopého vozidla
a 3 000 Kč u ostatních vozidel.
O příspěvek na provoz motorového vozidla na rok 2010 je
možné požádat, při splnění
podmínek pro přiznání, na Odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, kancelář č. 114, l. pat–
ro, kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
Odbor sociální

3. ročník Velké
ceny Plzně
Oddíly zápasu TJ Lokomotiva
Plzeň a TJ Slavoj Plzeň připravují 3. ročník „Velká cena Plzně“ k
uctění památky K. Boháčka a
F. Krále v zápase ve volném stylu.
Uskuteční se 13. února 2010 v
Městské sportovní hale (hala
Lokomotivy), Úslavská 75.
Soutěžit se bude v kategoriích:
Senioři roč. 1989 a starší – kadeti a junioři roč. 1990-1994 – kadetky a juniorky roč. 1988-1994 –
starší žáci roč. 1995-1996 – ml. žáci
roč. 1997-1998 – přípravka roč.
1999-2000. Zápasí se podle pravidel FILA, proběhnou také utkání
o 3. a 4. místo.
V pátek 12. 2. 2010 od 17.00 19.00 hodin začíná registrace,
vážení, lékařská prohlídka, od
20.00 hodin následuje posezení
pro vedoucí výprav, rozhodčí a
hosty. V sobotu 13. 2. 2010 začíná
od 8.00 - 9.00 hodin opět registrace, vážení, lékařská prohlídka, od
10.00 hodin je připraveno zahájení, vylučovací a finálové boje,
vyhlášení výsledků.
V každé hmotnostní kategorii
na prvních třech místech obdrží
závodníci medaili a diplom, první
tři družstva pohár. Pozvaní závodníci ze Slovenska, Běloruska,
Bosny a Hercegoviny, Německa
již potvrdili svoji účast. Zatím je
přihlášeno na 200 závodníků z
různých oddílů z ČR.
Ladislav Bešťák
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Singltrek také
v Plzni?
Jezdíte do přírody, abyste cítili
vůni jarního lesa a ne pach rozpáleného asfaltu? Obdivujete raději tiché zurčení potůčku než
betonovou odvodňovací strouhu? Je cesta přírodou vaším cílem? Pak vás jistě potěší singltrek!
Singltrek je úzká přírodní

svého návštěvníka do přírody,
ne okolo přírody.
Jízda po singltreku je plynulá a
bezpečná bez zákeřných překvapení za zatáčkou.
Singltrek je otevřený a bezpečný i pro pěší.
To, co singltrek odlišuje od
ostatních chodníčků a pěšinek,

stezka. Nenásilně se vine přírodou, přizpůsobuje se jí a splývá s
ní. Lehce se obtáčí kolem stromů, stoupá a klesá, zrychluje a
zpomaluje, provádí nejkrásnějšími místy celého okolí. Děti na
něm ujedou mnoho kilometrů,
aniž by si toho všimly. Singltrek
je stavěn za jediným účelem –
zabavit a potěšit. Singltrek vede

je přesný a zkušenostmi ověřený
způsob jeho budování, který navazuje na umění našich předků.
Podobné turistické stezky na našem území totiž vznikaly již před
více než stovkou let. Singltrek je
však nově přizpůsoben a zdokonalen pro využití terénními
cyklisty. Cyklista není nucen
prudce brzdit a nemůže ani

Umět bránit a chránit
Agresivní opilci, výtržníci,
zloději či neukáznění řidiči.
To je jen malý výčet toho, s
čím se strážníci při své práci
na ulici setkávají. Nejednou
se stávají terčem takových
osob. Není tomu dávno, co se
musela hlídka městské policie bránit útoku agresivního
mladíka. V prvních hodinách
Nového roku byla při kontrole parkoviště před hlavním
vlakovým nádražím ČD fyzicky napadena mužem, který byl předtím řešen za přestupek proti veřejnému pořádku.
Součástí
výcviku

strážníků je proto i nácvik
sebeobrany, který je zaměřen na zdokonalení techniky a taktiky zákroku, odváděcích technik a použití
donucovacích prostředků.
„Při výcviku vychází
školící instruktor z konkrétních situací, do kterých se mohou městští policisté dostat při práci na
ulici. Cílem je strážníky
naučit bránit se a ochránit
si svůj život a majetek
ostatních,“ zdůraznila Jana Pužmanová, tisková
mluvčí MP Plzeň.

dosáhnout příliš vysokých rychlostí. Singltrek je důsledně stavěn tak, že z něj voda
odtéká, ale nezpůsobuje erozi. Náklady na údržbu stezky
jsou tak minimální.
Nyní je šance, že se
těchto stezek dočkají také obyvatelé
Plzně. Česká mountainbiková asociace
(ČeMBA), která je
expertem na přípravu a projektování těchto stezek, již v
minulém roce oslovila orgány městské
správy v Plzni se žádostí o vytipování
vhodných lokalit.
„V plzeňských lesích by stezka měla
být navržena tak,
aby naplno využila
silné stránky lokality – měla by být pro
obyvatele
díky
promyšlenému trasování lehce
dosažitelná, přitom velice zábavná i bezpečná. Zkrátka, ideální pro odpolední provětrání
zkušených cyklistů i rodin s
dětmi,“ vysvětluje předseda

České mountainbikové asociace
Tomáš Kvasnička.
ČeMBA se může například
pochlubit unikátním projektem
Singltrek pod Smrkem, který realizovala společně s Libereckým
krajem, Lesy ČR a svazkem obcí
Smrk v Jizerských horách. Záměr projektu již vzbudil zájem
plzeňských cyklistů.
„Novou možnost pro rekreaci v
přírodě bych rozhodně uvítal,“
hodnotí myšlenku singltreku plzeňský bajker Jaromír Uxa a
jedním dechem dodává: „Pokud
by byly (stezky) jen několik minut jízdy za městem, tak jak je
plánováno, rozhodně by to znamenalo velký a lákavý přínos
pro zdravý životní styl obyvatel
Plzně.“
V Plzni se nyní vyhodnocuje
vhodnost vytipovaných lokalit a
jedná se o přípravě projektu. O
budoucnosti nových přírodních
rekreačních stezkách pro plzeňské cyklisty tak bude jasno snad
už
na
jaře.
Více
na
www.cemba.cz
S použitím materiálů ČeMBA
Petr Slavík, mluvčí ČeMBA
a Ing. Rostislav Multuš,
regionální zástupce ČeMBA
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