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NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Koterovská náves
co ještě nebylo řečeno

- str.8

j Podporujeme aktivní
život seniorů

- str10

j Z pohádky do pohádky
pro prvňáky 21. ZŠ

Informace pro voliče
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 28. května 2010 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky v modré obálce, na
které je vyznačeno číslo volebního
okrsku s adresou volební místnosti.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič, který je přihlášen v obvodu
Plzeň 2 – Slovany a nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán (kde má trvalé
bydliště), může požádat již nyní o vydání voličského průkazu osobně na
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, v kanceláři č.
209 – II. patro nejpozději do 16 hodin
dne 26. května 2010. Na voličský

- str. 18

ZDARMA

j Plzeňským sportovcům
vládnou dívky

– str. 24

Slovo úvodem

průkaz pak může volit v jakémkoli
volebním okrsku na území ČR, popřípadě ve zvláštním volebním
okrsku na zastup. úřadech mimo
území ČR.
Může také požádat o vydání voličského průkazu písemnou žádostí
opatřenou svým ověřeným podpisem
(ověření podpisu je bezplatné) doručenou nejpozději do 21. května 2010
na ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
tajemníka, Koterovská 83, 326 00 Plzeň. V žádosti uveďte jméno, příjmení, datum narození, bydliště a adresu, kam máme voličský průkaz zaslat
nebo zda si ho volič vyzvedne osobně.
Voličské průkazy se začnou vydávat od 13. května 2010 osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme na jím
uvedenou adresu.
Božena Pavlíčková,
kancelář tajemníka

Taky jste si říkali, že už je to k nevydržení, jak se na nás letošní zima přilepila a ne a ne odejít. Nedostatek sluníčka mnohé z nás poznamenal špatnou
náladou a dost možná i pochmurnými
myšlenkami. A přesto mám pro vás
dobrou zprávu, která se týká našich
sportovců.
Jistě jste mnohokrát slyšeli, že se o
našem obvodu často mluví jako o obvodu seniorů. Vězte, není tomu tak! Svědčí o tom nedávné
přijetí nejlepších mladých sportovců Plzně na radnici, z
nichž, věřte nebo ne, celé dvě třetiny oceněných byly ze
Slovan. A to už něco znamená, nehledě na to, že šíří jméno
našeho slovanského obvodu po celé republice. Ať už jsou
to boxeři, šermíři či atleti, kteří dosahují vynikající umístění v různých závodech a utkáních. Samozřejmě, že jim
patří náš dík, stejně jako školám, kde nacházejí dobré
podmínky, či trenérům, kteří se jim věnují. A zcela určitě
i jejich rodičům.
Snahou obvodu pak je, abychom, pokud nám to rozpočet
dovoluje, jim zabezpečili kvalitní sportovní zázemí. Není
to snadné, ale pokusíme se o to i v letošním finančně napjatém roce. Jedno je však jisté už dnes, pro sportovní oddíly jsou připraveny granty ve výši 502 000 korun. (více
Ing. Lumír Aschenbrenner,
uvnitř iZpravodaje
starosta

Školám dík za příkladnou spolupráci se seniory
Pátek 19. března 2010 byl na plzeňské radnici ve znamení slavnostního oceňování mateřských a
základních škol za příkladnou spolupráci se seniory. Uznání města a
hodnotné
ceny
z
rukou
1. náměstkyně primátora města
Plzně JUDr. Marcely Krejsové
převzali ředitelé 15 plzeňských
škol, jejichž projekty „příkladné
spolupráce“ byly označeny jako
nejkvalitnější a nejpřínosnější.
„Celoměstskou soutěž již potřetí v historii vyhlásilo Statutární
město Plzeň v souvislosti s požadavkem, který iniciovala pracovní
skupina „Senioři“ v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Tradicí se tak
v našem městě stává oceňovat
každoročně nejlepší projekty pl-

zeňských základních a mateřských škol a aktivity vedoucí ke
zlepšení mnohdy neradostných
mezigeneračních vazeb a nápravě
vztahu mezi mladou a stárnoucí
generací,“ říká Alena Hynková,
vedoucí Odboru sociálních služeb
MMP, organizátora soutěže.
Letošní ročník byl co do počtu
přihlášených škol rekordním – na
výzvu města, vyhlášenou prostřednictvím Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMP, tentokrát reagovalo 26 základních a
20 mateřských škol. Vybrat ty nejlepší byl pro pětičlennou komisi v

čele s rezortní náměstkyní JUDr.
Krejsovou nelehký úkol, téměř
všechny předložené projekty byly
mimořádně kvalitní. I z tohoto důvodu byly vedle klasických šesti
hlavních (po třech ve dvou kategoriích), uděleny ještě dvě „Ceny za
nápad“ a sedm „Zvláštních cen“.
„Tradiční pojetí rodiny, postavené na prolínání a těsném soužití
několika generací, doba vytěsňuje. Někde dokonce do té míry, že
děti předškolního a mladšího
školního věku své prarodiče nevídají vůbec – ať již pro časovou zaneprázdněnost rodičů, vzdálenost
nebo prostý nezájem. Smutnou realitou zůstává, že uměle vytvořená
neexistence babiček a dědečků ve
věku vytváření vazeb a vztahů poškozuje dítě v jeho nejhlubší pod-

statě a zakládá živnou půdu pro
budoucí aroganci a nezájem. Škola
a učitelé jsou pak těmi, kteří v
konkrétních případech a mnohdy
jako jediní mají na dítě čas a vštěpují mu základní hodnotové vzorce,“ konstatuje náměstkyně Marcela Krejsová, která každým
rokem drží záštitu nad zmíněnou
soutěží.
„Podstatou soutěže je ocenit originální nápady, kterými učitelé nastavují výchovu ke stárnutí od útlého věku; návody, jak nenásilně
vést děti ke slušnosti, ohleduplnosti a úctě. Předložené projekty
dokladují, že plzeňské školy
mnohdy dorovnávají nad rámec
svých povinností to, v čem výchova v rodině zaostává,“ dodává
Hynková.
pokračování na str. 3
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
ZMO dne 30. 3.
2010 – ZMO
přijalo celkem
12 usnesení, z nichž vybírám:
– projednalo návrhy změn
Územního plánu města Plzně,
cyklus 2009 – 2010;
– schválilo rozbor hospodaře–
ní MO Plzeň 2 – Slovany za
leden – prosinec 2009;

Městská policie
informuje občany

– schválilo finanční vypořá–
dání MO Plzeň 2 – Slovany za
rok 2009;
– schválilo stav účelových
fondů pro finanční vypořá–
dání MO Plzeň 2 – Slovany
roku 2009 a rozpočet účelo–
vých fondů na rok 2010;
– schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení;
– vzalo na vědomí informativ–

ní zprávy:
– Průběh přípravy a realizace
akce „Obnova historické části
obce Plzeň – Koterov za úče–
lem zachování kulturního a
historického dědictví a rozší–
ření cestovního ruchu“ hra–
zené z dotace 5. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad 2007 – 2013;
– Spolupráce s Městskou poli–
cií – služebnou Slovany a Poli–

cií ČR, obvodním oddělením
Plzeň 2, za rok 2009;
– Činnost JSDH a SDH v MO
Plzeň 2 – Slovany za rok 2009;
– Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ V BOŽKOVĚ

Cyklisté, braňte
svá kola
Vážení občané Slovan, dovolte
mi, abych vás tímto informoval o
naší obvodové služebně Městské policie Plzeň – Slovany. Vzhledem k
tomu, že se blíží jaro a cyklistická
sezóna, chtěl bych vám připomenout, že si na služebně můžete
zdarma zaregistrovat své jízdní kolo do evidence Městské policie. K této registraci je nutné, abyste spolu s
jízdním kolem přinesli také záruční
list nebo doklad o koupi kola. Dále
pak samozřejmě svůj občanský
průkaz. Strážník s vámi sepíše žádost o evidenci jízdního kola, vyplní
kartičku a na kolo si nalepíte samolepku, která upozorňuje na to, že vaše kolo je v evidenci Městské policie.

Hlídají nás
kamery
Dále bych vás chtěl informovat,
že v rámci projektu Bezpečné město bylo v naší služebně instalováno pracoviště, které umožňuje
sledovat a také ovládat kamery
městského kamerového systému,
kterým je dohlíženo na dodržování veřejného pořádku nejen v našem obvodu. Máme zatím k dispozici čtyři kamery, které jsou umístěny v našem obvodu. Do konce
roku by mělo přibýt dalších 14
kamer, které budeme také monitorovat. Věřím, že se nám díky
kamerovému systému podaří přispět k bezpečnosti našich občanů
a k ochraně jejich majetku.
Václav KOZEL,
velitel obvodové služebny
Městské policie Plzeň – Slovany

Dne 24. 3. 2010 uspořádalo Občanské sdružení Božkov veřejné shromáždění, jehož cílem bylo upozornit
na kritickou dopravní situaci z hlediska bezpečnosti chodců, na chybějící infrastrukturu a na nedostatečnou komunikaci s občany při přípravě a realizaci investičních akcí. Shromáždění přišlo podpořit přibližně
250 občanů, kteří se po přečtení prohlášení vydali na pochod ulicemi. Foto: Černý
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Mimořádné
jednání RMO
dne 26. 1. 2010
– RMO přijala
1 usnesení:
– souhlasila
Ing. Oldřich Roz- s provedením
šafný, 2. místo– rozpočtového
starosta MO Plzeň opatření rozpočtu schvále2 - Slovany
ného MO
Plzeň 2 – Slovany na rok 2010 –
navýšením financování a výda–
jové části rozpočtu v celkové
výši 17 mil. Kč pro oblast život–
ního prostředí (úklid komuni–
kací, péče o vzhled obce a veřej–
nou zeleň);
Jednání RMO dne 24. 2. 2010 –
RMO přijala celkem 13 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila použití Investičního
fondu 23. MŠ, příspěvkové or–
ganizace, se sídlem v Plzni, To–
polová 3, ve výši 200.000,- Kč, na
nákup zahradních hracích prv–
ků pro děti, na zahradu mateř–
ské školy;
– schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemků
v k. ú. Hradiště u Plzně, ve
vlastnictví města Plzně, pro
firmu Bohemiaflora – Jaroslav
Zeman, za účelem zřízení za–
hradního studia (zahradní prv–
ky ze dřeva, vodní prvky,
okrasné trávníky, záhony,
okrasné keře atd.) za cenu
100,- Kč/m²/rok, bez započtení
nákladů na úpravu pozemků,

na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou;
– jmenovala p. Pavla Kurku,
bytem Plzeň, Neumannova 9, do
funkce člena Komise životního
prostředí, Komise sociální
a Komise pro sport a mládež
Rady městského obvodu Plzeň 2
– Slovany s účinností od
1. 3. 2010;
Jednání RMO dne 23. 3. 2010 –
RMO přijala celkem 19 usnesení, z nichž vybírám:
– souhlasila a doporučila Za–
stupitelstvu MO Plzeň 2 – Slo–
vany souhlasit s projednáním
návrhu změn Územního plánu
města Plzně, cyklus 2009 – 2010,
na území MO Plzeň 2 – Slovany
– souhlasila:
1. s výsledkem hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za rok
2009, po provedeném finanč–
ním vypořádání s MMP, hos–
podaření MO 2 skončilo pře–
bytkem ve výši 5.322.431,77 Kč;
2. se zlepšeným hospodářským
výsledkem 12-ti MŠ, příspěv–
kových organizací MO Plzeň 2,
za rok 2009, po provedeném fi–
nančním vypořádání s MO Pl–
zeň 2 – Slovany, v celkové výši
1.320.444,13 Kč;
– schválila smlouvu o spolu–
práci při zajištění zpětného od–
běru elektrozařízení prostřed–
nictvím stacionárních kontej–
nerů se společností ASEKOL,
s. r. o., Praha 4 – Braník;
– schválila změnu v rozdělení

Školám dík...
Dokončení ze str. 1
Letošní ročník přinesl „zlatou“ v podobě plazmového televizoru 26. základní škole ve Skupově ulici, zastoupené Mgr.
Evou Švolbovou, mimo jiné za
projekt Babičko, dědečku, vyprávěj a Cvičení seniorů s dětmi.
V kategorii mateřských škol získala cenu nejvyšší 56. mateřská
škola na Budilově náměstí v
Plzni – Liticích, zastoupená paní
Ivetou Bohmannovou – zde porota ohodnotila nejvýše projekt
Týden kouzelných světýlek, spolupráci dětí s Klubem důchodců
ve Lhotě a pravidelné pořady
mateřské školy na faře v Liticích.
Slavnostní ceremoniál v ob-

řadní síni plzeňské
radnice ozdobilo vystoupení Seniorkapely
pod vedením pana
Aloise Macha, které
bylo příjemným dárkem na revanš – tentokrát nikoli školy seniorům, nýbrž senioři
školám.
Třetí ročník celoměstské soutěže „Příkladná spolupráce mateřských a základních
škol se seniory“ byl letos aktuálně zařazen
mezi akce na podporu
kandidatury
města
Plzně na titul EHMK
2015.

zastupitelů do jednotlivých
okrsků v rámci projektu Bez–
pečné město: okrsek B – Bc.
Gabriela Levorová;
– schválila jako nejvhodnější
na zajištění publicity akce
„Obnova historické části obce
Plzeň – Koterov za účelem za–
chování kulturního a historic–
kého dědictví a rozšíření ces–
tovního ruchu“ nabídku firmy
Euronova & Partner’s, spol.
s r.o., Mikulášské nám. 552/17,
326 00 Plzeň, IČO: 26353610,
s cenou 1.562.212,80 Kč vč. DPH,
jako druhou nejvhodnější na–
bídku firmy MSBC Prague,
s. r. o., Na Ořechovce 11/574,
160 00 Praha, IČO: 27880681,
s cenou 1.596.492,00 Kč
vč. DPH, jako třetí nejvhodněj–
ší pak nabídku firmy DPZ
Consulting, s. r. o., Mýto 245,
338 05, IČO: 28009525, s cenou
1.625.106,00 Kč vč. DPH;
– schválila pro zajištění zadá–
vacího řízení pro výběr doda–
vatele stavby „Obnova histo–
rické části obce Plzeň – Koterov
za účelem zachování kulturní–
ho a historického dědictví
a rozšíření cestovního ruchu“
složení komise pro otvírání
obálek s nabídkami a hodnotící
komise;
– souhlasila:
1. se studií řešení odpočinko–
vého místa v návaznosti na
sportovně rekreační trasu po–
dél řeky Úslavy „Božkovský
ostrov“, která byla zpracována

v prosinci 2009
Architekto–
nickým studi–
em Hysek,
spol. s r.o.;
2. s podáním
žádosti o pod– Bc. Bohuslav Duda,
poru na pro–
1. místostarosta MO
jekt: „Výstav– Plzeň 2 – Slovany
ba pěších ste–
zek Božkovsko – Koterovského
rozvoje cestovního ruchu“
z ROP NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 3 – rozvoj cestov–
ního ruchu, oblast podpory 3.1
– Rozvoj infrastruktury ces–
tovního ruchu, část B. – Vý–
stavba turistických cest;
3. v případě poskytnutí podpo–
ry s předfinancováním celé re–
alizace projektu v předpoklá–
dané výši 2,97 mil. Kč z roz–
počtu Statutárního města Pl–
zeň a s dofinancováním pro–
jektu z rozpočtu MO Plzeň 2 –
Slovany;
4. se zařazením projektové pří–
pravy odpočinkového místa
v návaznosti na sportovně re–
kreační trasu podél řeky Úsla–
vy „Božkovský ostrov“
- do stupně pro vydání
územního rozhodnutí do
investičního plánu města
Plzně pro rok 2010,
dalších stupňů pak pro
rok 2011;
- souhlasila s poskytnutím
půjček z Fondu rozvoje bydle–
ní v celkovém objemu
1.900.000,- Kč.
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Dopravní asistent – Projekt
dobrovolnické služby v Plzni
Motto: „Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve
svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí.“

V rámci projektu Bezpečné město začali v
Plzni od února 2010 fungovat dopravní asistenti na přechodech. Tento nový projekt byl
spuštěn ve spolupráci Odboru bezpečnosti a
prevence kriminality MMP, Policie ČR,
ÚMO Plzeň 1 a občanským sdružením Společně k bezpečí. Asistenty na přechodech lze
zatím najít pouze v městském obvodu Plzeň
1, kde je vytipováno několik přechodů u ZŠ.
Realizátorem projektu a současně organizací, která dobrovolníky do služby vysílá, je
Společně k bezpečí o.s., držitel akreditace
ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnické služby, které se zaměřuje na téma

bezpečnosti a prevence trestné činnosti.
Usiluje o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí. Partnerskými institucemi v tomto projektu jsou Policie ČR a Magistrát města Plzně - Odbor bezpečnosti a prevence kriminality.

Kdo je dopravní asistent
Dopravní asistent je dobrovolník podílející se na zajišťování bezpečnosti dětí cestou
do/ze školy při přecházení silnic. Dopravní
asistent v určenou dobu – ráno před zahájením výuky a odpoledne po jejím skončení –
stojí na přechodech u škol a dalších rizikových přechodech, kudy chodí děti z/do školy, pomáhá dětem bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta a upozorňuje dě-

ti na možná nebezpečí. Je vybaven reflexní
vestou a stavěcím terčem, proškolen v oblasti dopravní bezpečnosti, práce s dětmi a
mládeží a pověřen obecním úřadem obce s
rozšířenou působností výkonem této činnosti.

Podmínky spolupráce
Každý dobrovolník, který bude mít zájem
spolupracovat se sdružením Společně k
bezpečí o.s. jako dopravní asistent, by měl
být starší 18 let (příp. 15 let s omezeními),
trestně bezúhonný, fyzicky a duševně způsobilý, který nebyl v minulosti příslušníkem PS VB.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi tento
projekt zavedli v celé Plzni, hledáme další
dobrovolníky z řad obyvatel města, kterým
není lhostejná bezpečnost našich dětí.
Bližší informace o tom, jak se stát dopravním
asistentem,
získáte
na
www.bezpecnemesto.eu nebo na telefonu
378 032 258, e-mail plochy@plzen.eu
Bc. Ladislav Plochý, manažer
projektu Bezpečné město

Zajímají vás otázky
bezpečnosti na Slovanech?
Víte na koho se obrátit?

Přijďte
dne 5. května 2010
v 16:30 hodin
do kulturního domu
JAS, Jablonského 39,
na veřejné setkání
Program:
1. Seznámení s projektem
Bezpečné město
2. Poznej svého policistu,
strážníka, zastupitele
3. Na vaše otázky týkající se
bezpečnosti, budou odpo–
vídat policisté, strážníci,
zastupitelé MO 2 - Slovany,
pracovníci odboru bezpeč–
nosti magistrátu.
Není-li vám lhostejná
bezpečnost ve vašem okolí,
rádi vás uvítáme,
protože bezpečnost
je věcí nás všech!

Jednou z činností metodiků prevence
kriminality Městské policie Plzeň je
informování občanů o práci městské
policie prostřednictvím informačních
nástěnek. Celkem 9 nástěnek se nachází na jednotlivých ÚMO. U každé
nástěnky je i schránka pro dotazy občanů, kam mohou lidé vhazovat své
dotazy, návrhy a stížnosti.
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Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. roku 2009
Hospodaření MO skončilo za rok 2010 zlepšeným hospodářským výsledkem - úsporou výdajů k inkasovaným příjmům
a zapojenému financování ve výši

7.513 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany:

27.090 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

17.965 tis. Kč
6.933 tis. Kč
1.204 tis. Kč
1.663 tis. Kč
780 tis. Kč
5.097 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

9.125 tis. Kč

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

29.402 tis. Kč
45.621 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

75.742 tis. Kč
6.397 tis. Kč
2.954 tis. Kč
51.411 tis. Kč
14.300 tis. Kč
680 tis. Kč

Příjmy MO za rok 2009 celkem 177.855 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 101,95%.
Objem výdajů za období 1. – 12. roku 2009 celkem:

202.133 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je propad - 24.278 tis. Kč . V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2009 byly zapojeny
prostředky z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 31.791 tis. Kč jako financování,
kterým je kryt schodek mezi příjmy a výdaji MO Plzeň 2 – Slovany a které ovlivnilo výsledek hospodaření za rok 2009.
K 31. 12. 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
Údržba, opravy budov v deseti MŠ
Vydávání informačního Zpravodaje MO Plzeň 2+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

167.358 tis. Kč
8.824 tis. Kč
149 tis. Kč
9.937 tis. Kč
11.623 tis.Kč
64.108 tis. Kč
11.887 tis. Kč
1.851 tis. Kč
370 tis. Kč
1.381 tis. Kč
970 tis. Kč
990 tis. Kč
3.130 tis. Kč
244 tis. Kč
51.894 tis. Kč

INVESTICE
Plnění k rozpočtu je na 95,39 %.
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, geodetické práce.
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 z důvodu, aby se rozšířila kapacita MŠ a bylo možné přijmout do předškolních zařízení více dětí.

34.775 tis. Kč

Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany z rozpočtu roku 2009 je na 96,79 %.
Ekonomický a poplatkový odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany
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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: již uzavřeno
II. kolo: již uzavřeno
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.

Dobrá nálada – recept na dlouhověkost!
Chcete znát recept, jak
v dobré kondici oslavit 105 let
věku? Podle paní Marie Behenské z Plzně – Slovan, která
toto krásné životní jubileum
oslavila dne 2. 4. 2010, je nutné
si zachovávat dobrou náladu,
optimismus, nepodléhat starostem, hodně času aktivně
trávit v přírodě a zajímat se
o dění kolem sebe.
Nejstarší občance Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany poblahopřáli k tomuto významnému životnímu jubileu
starosta městského obvodu
Ing. Lumír Aschenbrenner,
první místostarosta Bc. Bohuslav Duda, druhý místostarosta Ing. Oldřich Rozšafný
a zástupci Odboru sociálního
ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Všichni popřáli paní Behenské hlavně hodně zdraví a optimismus a dobrá nálada aby
jí vydržely i nadále. Kromě
obvyklých dárků připravil
starosta pro jubilantku i speciální dárek, když jí její nejmilejší písničkou „Čechy
krásné, Čechy mé“ k narozeninám poblahopřál i po rozhlasových vlnách.
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Sad pod Mikulášským hřbitovem
Již několik let město v souladu
s územním plánem připravuje
výstavbu parku U Ježíška. Tato
akce je komplikovaná především
z hlediska majetkoprávních
vztahů.
Vzhledem k tomu, že v této lokalitě byly vystavěny obytné domy, je nutné, aby jejich bezprostřední okolí bylo odpovídajícím
způsobem zrekultivováno. Proto
se město prostřednictvím svého

správce pozemků, tj. Správy veřejného statku města Plzně, rozhodlo v souladu s navrženým
plánem parku U Ježíška na svazích pod Mikulášským hřbitova
založit na městských pozemcích
sad. Do konce března byly odstraněny rozpadající se porosty
akátu, bezinek, hlohů a hrušní
a další náletové porosty dřevin.
V průběhu vegetace bude probíhat čištění pozemků a jejich pří-

prava pro výsadbu okrasných
ovocných dřevin. V podzimních
měsících dojde k výsadbě sadu,
který zde podle historických
pramenů a také podle dožívajících hrušní naši předci založili.
Zároveň bude založen kvalitní
luční trávník. Plocha bude sloužit jako vyhlídkové a odpočinkové místo, které navazuje na procházkovou trasu podél řeky.
Usednout zde bude možné na ně-

Jde o společné radosti
V rámci projektu příkladné spolupráce se seniory
získala ocenění za
rok 2009 také 31.
MŠ Plzeň, Spojovací 7. Děti z této
MŠ spolupracují
již čtvrtým rokem
s ,,Kroužkem dovedných rukou“
pod vedením paní
Engelmannové,
seznamují se s
různými
netradičními
technikami ručních prací, nosí seniorkám
zbytky přízí, vyrábějí
pro
ně
drobné dárky a
přáníčka.
Seniorky pořádají výstavy a
ukazují dětem, že
oslavy Vánoc a Na fotografii ze slavnostního ocenění škol jsou zachyceni zleva řeVelikonoc nejsou ditelka p. Petrášová, starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a učijen o nakupování telka p. Matějková.
dárků, ale hlavně
o prožité společMateřskou školu zdobí řada krásné radosti. Nechybějí ani vzájemná sených pletených a háčkovaných dekotkání.
Děti si obohacují svůj rozhled rací, které slouží dětem ke hře. Spoluzejména v oblasti výtvarné, ekologické práce je přínosná pro obě strany, které
a zároveň poznávají nadšení i elán se- si navzájem dávají i přijímají.
Irena Petrášová, ředitelka
niorek, které mají chuť něco vytvářet,
Šárka Matějková, učitelka
předávat a obdarovávat.

kolik laviček nebo jen na kultivovaný trávník mezi stromy.
V jarních měsících v travnaté plo–
še vykvetou drobné cibuloviny.
Věříme, že první krok k úpravě
celého prostoru U Ježíška místní
obyvatele i občasné návštěvníky
potěší.
Ing. Hrdličková,
vedoucí oddělení urbanistické
zeleně Správy veřejného
statku města Plzně

Pozor na změny
v pečovatelské
službě!
Informace pro občany,
kterým je v současné době poskytována pečovatelská
služba
MÚSS
v Plzni a novým žadatelům o tuto službu.
Počínaje dnem 1. 1. 2010
došlo na základě žádosti
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně
a následným rozhodnutím
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 15. 12. 2009, ke
změně cílové skupiny uživatelů Pečovatelské služby
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně.
Pečovatelská služba bude
touto organizací poskytována s účinností od 1. 6.
2010 nadále pouze příjemcům příspěvku na péči
a matkám s dětmi.
Noví žadatelé o poskytování pečovatelské služby
musí splňovat výše uvedené podmínky (t. č. postačí
i potvrzení o podání žádosti o příspěvek na péči

od ÚMO Plzeň 2 – Slovany)
již při podání žádosti, jinak
s nimi „Smlouva o poskytování pečovatelské služby“ Městským ústavem
sociálních služeb města
Plzně uzavřena nebude.
Občanům MO Plzeň 2 –
Slovany potřebné informace k podání žádosti
o přiznání příspěvku na
péči, o možnosti zajištění
náhrady za služby poskytované
Pečovatelskou
službu MÚSS města Plzně,
poskytnou úředníci Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2
– Slovany pí Vlasta Dolejší,
č. tel. 378 036 270, nebo
p. Libor Pečenka, č. tel.
378 036 284. Bude jim nabídnuta možnost využití
služeb Městské charity Plzeň, Domovinky, MIDOPu agentury domácí péče,
soukromé ošetřovatelské
služby, jídelen s dovážkou
obědů apod.
Vlasta Dolejší,
vedoucí Odboru sociální–
ho ÚMO Plzeň 2 - Slovany

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 24. dubna 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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Koterovská náves – co ještě nebylo řečeno?
V posledním loňském čísle Zpravodaje jsem
vám sliboval, že mnohem podrobnější informace se dozvíte hned v následujícím, tedy
prvním letošním, čísle. Snaha byla, ale skutečností bylo, že situace se v mnohých otázkách týkajících se Koterovské návsi na počátku tohoto roku měnila každou chvíli, takže
pokud bych v té době cokoliv napsal k dané
věci, v době vydání by vše již bylo úplně jinak.
A já se chtěl vyhnout situaci „odvolávám, co
jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“. Teď, kdy
se prach kolem již usadil, mohu vám konečně
podat takové informace, které již budou mít
trvalejší platnost.
Jeden slib, zveřejněný na konci loňského
roku, jsme přece jen splnili – veřejné projednání. Uskutečnilo se počátkem druhé poloviny března v koterovské sokolovně. Asi jsme od
něho všichni očekávali přece jenom víc. Dotazy i podané informace ke Koterovské návsi se
mísily s problémy celého Koterova, takže jsme
se nedostali k předání veškerých potřebných
informací. Sice jsme slíbili další jednání pouze s těmi, jichž se rekonstrukce bude přímo
týkat, včetně individuálního projednání dům
od domu, ale čas běží a než se tak stane, chci
využít i této možnosti podat další potřebné informace.
Pro začátek malé shrnutí, co a kdy se bude
dít. Bude provedena celková rekonstrukce
průjezdní komunikace včetně křižovatky
s ulicemi Pod Chalupami a Na Břehu na jedné

straně a ulicemi Ke Kolešovce a Na Hradčanech na straně druhé. Tím jsem vymezil rozsah stavby. Vozovka bude asfaltová. Ostatní
pojížděné plochy na návsi včetně parkovacích
stání a příjezdů k jednotlivým stavením dostanou povrch z kamenné dlažby z velkých
kostek. Z téhož materiálu, ale z drobných kostek, budou zdejší chodníky. U nejvíce postižených objektů bude provedena protivibrační
úprava mající zamezit či omezit jejich poškozování stávající silniční dopravou. Sadové
úpravy budou vycházet ze stávajícího stavu, s
dosadbou stromů se nepočítá. Bude také obnoveno a doplněno veřejné osvětlení. Součástí
stavby bude i drobný městský mobiliář spočívající v lavičkách, odpadkových koších a dojde i na pítko. Tak tohle bude vidět.
Co vidět nebude, protože to bude pod zemí,
bude nová kanalizace a zrekonstruovaný vodovod. O kanalizaci již bylo napsáno mnoho,
takže ve stručnosti – bude oddílného systému,
tedy jeden řad pro dešťovou vodu, druhý pak
pro splaškovou vodu. Hlavní větev bude kopírovat stávající vedení kanalizace, na návsi
pak přibude nová větev jdoucí podél její se-

verní části (tam, kde je sokolovna). Dešťová
kanalizace bude funkční, protože bude vyvedena do řeky, splašková bude mimo provoz do
doby připojení na úslavský sběrač (o něm později). Vodovod půjde zhruba ve stávající trase.
Přípojky, to je to, co všechny především zajímá. Jak již bylo na jednání v Koterově řečeno, stávající kanalizační přípojky se v rámci
stavby přepojí do dešťové kanalizace, stejně
tak stávající vodovodní přípojky se přepojí na
nový vodovod a v plném rozsahu na veřejném
prostranství se vymění. V tomto případě projektant
doporučuje
všem
vlastníkům objektů, aby si při
té příležitosti vyměnili i tu část
přípojky, jdoucí po jejich pozemku až k vodoměru. Ti, kteří
se budou chtít nově připojit na
dešťovou kanalizaci, budou
mít možnost v průběhu stavby.
Přestože po dokončení stavby
bude splašková kanalizace po
nějaký čas nefunkční, s ohledem na nové povrchy po celé
návsi chceme ještě před jejich
položením provést veřejnou
část jak zbývajících dešťových
a všech splaškových kanalizačních přípojek, tak i vodo–
vodních přípojek u těch, co nejsou připojeni
na vodovod. Způsob provedení ještě zpracováváme, nějaké návrhy jsme již sdělili na veřejném projednání. Jenom jedno doplnění –
dalším možným způsobem financování přípojek je možnost požádat u nás na ÚMO o půjčku
z fondu rozvoje bydlení. Podrobnosti ohledně
přípojek (nejen) budou projednány s každým
individuálně.
K provozu stavby mám následující. Nyní
probíhá výběr dodavatele, který by měl být
ukončen v závěru dubna. Hned poté 1. května
proběhne předání staveniště (možná budeme
svátek práce slavit prací, ale třeba to bude i jinak). Zajištění všech povolení, uzavírek a vytýčení sítí bude trvat ještě nějaký čas, takže
vlastní stavební práce začnou někdy mezi třetím květnovým a prvním červnovým týdnem
tohoto roku. Protože doba výstavby je soutěžním kriteriem, nemůžu nyní říci, kdy budou
práce ukončeny. Nejzazší termín však je konec května 2011. Před zahájením prací bude
provedena pasportizace přilehlých nemovitostí a studní, zároveň bude zaznamenán stav
komunikace Pod Chalupami, neboť po ní bude

vedena převážná část náhradní dopravy (průjezd bude umožněn vždy pouze v jednom směru a bude řízen světly). Po skončení prací na
návsi po zhodnocení stavu této komunikace
chceme vyjednat se SVSMP provedení celoplošné opravy povrchu podle míry jejího poškození. Budeme také usilovat při projednání
podmínek dočasné úpravy silničního provozu
po dobu výstavby o maximální omezení průjezdu Koterovem jak snížením tonáže vozidel,
tak vhod-ným vedením možných objížděk.
O stavbě by se toho dalo napsat mnoho dalšího, ale myslím, že to hlavní jsem již napsal
a Zpravodaj také není nafukovací.
Ještě než skončím, chtěl bych vaši umdlévající pozornost upoutat jinými dvěma problémy. Ten první se týká vlastní dotace, tedy
peněz, za které budeme stavět. Z různých médií jste asi v posledních týdnech zaznamenali
ruch okolo 5. výzvy ROP Jihozápad, kdy některé záležitosti řeší Policie ČR a několik lidí
skončilo ve vazbě. Právě z této výzvy nám byla
přidělena dotace na Koterovskou náves. Důsledkem tohoto stavu je, že doposud nebyla
podepsána ze strany vedení regionální rady
ROP smlouva s městem o udělení dotace. A objevují se i úvahy o tom, že by se celá 5. výzva
mohla zrušit a vypsat znovu. Samozřejmě se
připravujeme i na tuto variantu. Oproti ostatním takto postiženým žadatelům (obcím)
máme tu výhodu, že prostředky na realizaci
má město Plzeň ve svém rozpočtu (v těchto
dnech dochází k jejich převodu do rozpočtu
obvodu) s tím, že budou uhrazeny z dotace,
která bude proplacena zpětně až po dokončení
celé akce. Nebudu to dále rozebírat, až čas
ukáže, jak se věci vyvinou.
A pokud jste dočetli až sem, jako bonus
mám pro vás informaci o úslavském kanalizačním sběrači (to bude zajímavé i pro ostatní
obyvatele Koterova). Stavební povolení na
první etapu končící v Božkově již bylo vydáno, vlastní stavba by měla být zahájena do
konce tohoto roku. Pro Koterov je ale ještě zajímavější to, že někdy na přelomu tohoto roku
by mělo být vydáno územní rozhodnutí na jeho 2. (Božkov – Koterov) a 3. (Koterov – Olympie) etapu. Pakliže se tak opravdu stane, velmi
to přiblíží dobu, kde se Koterov připojí na
městskou čistírnu odpadních vod a nám již
nebude nic bránit v tom, pořádně se opřít do
zdejších dosud neřešených problémů.
Vladimír Černý,
odbor výstavby, majetku a dopravy
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Slavnostní obřad vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života dne 16. 2. 2010.

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: 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“.
Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Datum narození:

..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů:

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

Trvalé bydliště:

Zlatou svatbu oslavili v měsíci březnu 2010 manželé Vladimír a Alena Brejchovi
z Plzně - Slovan. K tomuto významnému životnímu jubileu jim poblahopřál druhý místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Oldřich Rozšafný a zástupci Odboru
sociálního ÚMO Plzeň 2 - Slovany.

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: 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.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis
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Podporujeme aktivní
život seniorů
Vedení MO Plzeň 2 – Slovany
neopomíjí ani péči o své občany,
kteří již užívají zaslouženého
odpočinku v důchodu. Zajišťuje
pro ně vstupenky do divadla, pořádá „Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany“ v KD V Šeříkové
ulici, zabezpečuje pro ně slavnostní obřady jubilejních svateb, gratulace jubilantům při významných životních jubileích a
velmi oblíbené tuzemské i zahraniční zájezdy.
Zájezdy jsou účastníkům dotovány z finančních prostředků
MO Plzeň 2 – Slovany 50% ceny
zájezdu. O zájezdy je mezi důchodci velký zájem, který se zvýšil ještě poté, co byla změněna
pravidla pro výběr účastníků zájezdů. V dřívějším období se přihlíželo při výběru účastníků i k
jejich sociální situaci, zájemci
předkládali doklad o výši důchodu. Toto opatření bylo zájemci velmi negativně hodnoceno a na základě této skutečnosti
se pravidla pro výběr účastníků

změnila. V současné době se při
výběru přihlíží zejména k četnosti účasti zájemce na zájezdech pořádaných MO Plzeň 2 –
Slovany a k datu přihlášky.
V roce 2009 jsme zabezpečili
pro důchodce MO Plzeň 2 – Slovany šest zájezdů (pět tuzemských a jeden zahraniční), kterých se zúčastnilo celkem 450
důchodců. V letošním roce je
připraveno 5 zájezdů, z toho jeden zahraniční. V roce 2009 činila dotace MO Plzeň 2 – Slovany
136 730 Kč, předpoklad pro letošní rok je 110 000 Kč. Tato částka
nemusí být konečná, jak bylo výše uvedeno, zájem důchodců o
účast na zájezdech je veliký. K
15. 3. 2010 eviduje Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany 499 žádostí. Podle zájmu důchodců, a s
přihlédnutím k finančním možnostem MO Plzeň 2 – Slovany,
bude navyšován počet vypravovaných autobusů s průvodci.
Vlasta Dolejší,
vedoucí odboru sociálního

Co víme o starobních důchodech
Podle statistiky ČSSZ je průměrný starobní důchod v současnosti
10 006,- Kč, což podle dr. Pernese, předsedy celorepublikové Rady seniorů, představuje 39,8 % průměrného platu. „Přitom je třeba vidět, že
53 % českých důchodců na průměrný důchod nedosáhne a 4.000 důchodců má penzi nižší než 3.000,- Kč. V porovnání s důchody v okolních
zemích jsou na tom tamní důchodci až o 12% lépe. Podle statistiky
ČSSZ byl v prvním čtvrtelí 2009 průměrný plat 22.941,- Kč, zatímco
průměrný důchod u mužů 11.137,- Kč a u žen 9.117,- Kč. (Výtah z časopisu
„Doba seniorů“ )
Jiří Egermaier, předseda Svazu důchodců ČR

Napsali jste nám...
Vážení rodiče, chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům,
kteří pro svého budoucího prvňáčka zvolili 25. základní školu ve
Chválenické ulici. Jsme rádi a těší nás, že jsme pro školní rok
2010/2011 zapsali rekordních 124 prvňáčků. Od školního roku
2010/2011otevíráme nově třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Začínáme od prvních ročníků. Některé děti už nyní
v naší škole navštěvují přípravné kurzy s tímto uměleckým zaměřením.
Tradičně od 6. ročníku otevíráme i sportovní třídy se zaměřením na
basketbal a badminton. Pro žáky budoucích šesťáků se budou konat talentové zkoušky v těchto termínech: basketbal ve středu 21. 4. 2010 ve
14,00 hodin a badminton: ve čtvrtek 22. 4. 2010 ve 14,00 hodin. Dodatečné talentové zkoušky pro oba sporty se uskuteční ve středu 12. 5. 2010
rovněž ve 14,00 hodin. Všechny talentové zkoušky jsou v tělocvičně
školy. Případné dotazy rádi zodpovíme na č. t. 378 028 471 nebo 378 028 470.
Naše e-mailová adresa: skola@zs25.plzen-edu.cz, zajímavosti o 25. ZŠ
si můžete přečíst na adrese www.zs25plzen.cz. Zde najdete i přihlášku
na talentové zkoušky. Zveme všechny sportovně nadané děti současných 5. ročníků do naší nově rekonstruované školní budovy k talentovým zkouškám v uvedených termínech a věříme, že zde najdou nové
prima kamarády a příjemné školní prostředí.
Mgr. Petr Pavel, ředitel školy 25. ZŠ, Chválenická ulice
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Oznámení o době a místě
konání voleb
do Parlamentu České republiky
Starosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebních okrscích č. 57 - 90 na území Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany jsou místnosti pro voliče podle místa jejich bydliště:

VO

57

58

území volebního okrsku

volební místnost

Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9
Rubešova 29, 33
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železniční 3-21,14-42

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90
Sladkovského 58-72

Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží ČD

59

13. ZŠ
Habrmannova 45

Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská
Mikulášské nám. 3-13, 2-14
Rejskova
Rubešova 3-25, 24-28
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železniční 2-12

Gymnázium
Mikulášské nám. 23
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území volebního okrsku
Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16
Koterovská 29-53, 34-48
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50
Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22
Plzenecká 19-35, 36-40
Radyňská 3-37
Sladkovského 9-15, 16-28
Táborská 3-9, 2-18
Božkovská 51-71, 56-70
Jablonského 19-39
Koterovská 55-61, 52-72
Plzenecká 37-59, 46-70
Sladkovského 32-42, 52-56
Táborská 15-27
Úslavská 40-58
Farského 3-19, 4-20, E6,E13
Habrmannova 21-29, 36-46
Hlavanova
Jiráskovo nám. 5, 7, 17–27,
2–10, 16-30
Klášterní
Kostelní
Lužická 3-17
Mikulášské nám. 20, 21
Modřínová
Papírnická
Plzenecká 3-15, 2-22
Radyňská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1, 2, 2a, 3
Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55
Koterovská 69-79,78-90
Mezi Stadiony
Táborská 20-36
Úslavská 71, 75
Gruzínská 3-9, 4-16
Habrmannova 3-9, 2-20
Habrová 1-5
Hradištská 3-15, 2-30
Jedlová
Jugoslávská 2-26
Kyjevská 22-36
Liliová 4-18
Polní 3-15
Slovanská 59-73, 50-82
Suvorovova 1-35
Zahradní 4-22, 15-27
Cyklistická
Habrová 11-13, 2-24, 38, E 371
Hradištská 17, 19
Jetelová 20
Kaštanová 3-21, 2-12
Květná 1-47, 2-44
Liliová 17-51, 22-66
Motýlí 3-37, 18-46
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64

volební místnost

67

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Kulturní dům JAS
klubovna I. p.
Jablonského 39

68

Kulturní dům JAS
klubovna I. p.
Jablonského 39

Masarykova
základní škola
Jiráskovo nám. 10

69

Částkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15
Motýlí 2-16
Polní 19-25
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52

Autoškola Sládek
Slovanská 93

Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Květná 55 – 71
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová 1-13
Plzeňská cesta 7-43, 2-42
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
Příkrá
Slovanská 130-172
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88

Vodárna Plzeň
společenský sál
Malostranská 2

Částkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44
Kyjevská 3-37, 2-16
Lužická 4-38
Nám. Gen. Píky 9-17, 8-16
Suvorovova 37-51
U Bachmače 13-35, 18-46
Částkova 7-33, 2-32
Gruzínská 13-27
Kpt. Jaroše 1-35
Kyjevská 39-75, 42-72
Rychtaříkova 4-12
Slovanská 107-119
Sudova 9-15
Suvorovova 16-40
U Bachmače 1-9, 2-14

13. ZŠ
Habrmannova 45
70
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Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103
Koterovská 83, 92-96
Lužická 19-35
Nám. Gen. Píky 1-7, 2-6, 33-37, 32-36

72

Částkova 47-49, 73-105, 52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31
Nohova 3-27, 18-34
Stanko Vodičky
U Lomů 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30

SČMBD
Modřínová 2

TZÚS
Zahradní 15
73

Blatenská 3-29
Částkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50
Na Cihlářce
Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lomů 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17

13. ZŠ
Habrmannova 45

Oblastní
myslivecký spolek
Plzeň
Ruská 16

Radnice MO
Plzeň 2 - Slovany
Koterovská 83

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

území volebního okrsku
Blatenská 2-48
Koterovská 87-101
Na Celchu 2-12
Petřínská 1-13
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42
Barákova 15-31, 12-30
Ječná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29
Petřínská 17-45, 4-46
Sladovnická 11-29, 20-48
Sušická 44-58, 23-31
U Světovaru 1-43, 4-26
Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148
Krejčíkova 8-12
Sladová
Spojovací 3-9, 16-24
Francouzská tř. 3-15, 29-39
Krejčíkova 1-7, 2-6
Nám. Gen. Píky 27
Spojovací 4-12
Brojova 3-11, 4-16
Francouzská tř. 17-27, 41-65
Slovanská alej 29, 31,33,33/A
Částkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9
Ruská 15-33, 20-36
Rychtaříkova 16-30
Slovanská 123-139
U Hvězdárny 3-29
Čapkovo nám.
Francouzská tř. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18
Ruská 35-53
Rychtaříkova 3-13, 32-52
Strnadova 13-35, 20-28
U Hvězdárny 14-30
Francouzská tř. 24-44
Chválenická 4–10
Nám. M. Horákové 15, 16, 17
Nepomucká 3–19
Slovanská alej 13-25
U Školky 3–13
Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3–9, 2–10
Ořechová 1-19, 2–14
Ruská 57-95, 38–98
Slovanská alej 1-11
Slovanská 141–201
Strnadova 1–7, 4–18
U Hvězdárny 4–8
Chválenická 16–42
Nepomucká 21–41, 2–18
U Pumpy 6–12, 5–11
U Školky 2–6
Za Vodárnou 2–12, 3–11,
7A, 9A
Zelenohorská 2–12

volební místnost

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85
84

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

85
20. ZŠ
Brojova 13

20.ZŠ
Brojova 13

20.ZŠ
Brojova 13

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

86
21. ZŠ
Slovanská alej 13

21. ZŠ
Slovanská alej 13

21. ZŠ
Slovanská alej 13

25. ZŠ
Chválenická 17

87

Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu
Nám. M. Horákové 13, 14
Skladová
Slovanská alej 2-28, 2A, 26A
Šeříková
Topolová 4-16, 5-9
U Pumpy 15-25, 16-28
U Školky 8-18, 19-21
Barákova 33-85, 32-80
Cukrářská
Ječná 23-51, 2-30, 26A
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská 139-179, 156-164
Libušínská 1-37
Na Růžku
Pivovarská
Sladovnická 33-75, 54-78
Slovanská alej 30, 36
Tetínská
U Světovaru 30-58
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská 39, 39A, 39B-67,
48-98
Lobezská 72,74
Meruňková
Na Příčce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Okružní
Palírenská
Poříční
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická 33-117, 60-132
Švestková
Údolní
U Křížku
U Památníku
U Pošty
V Podlučí
Ve Višňovce
Vřesinská
Zahradnická
Kostincova 1-9, 2-18
K Řečišti
K Starým valům
Na Bajnerce
Na Rychtě
Nad Hradištěm
Nad Zátokou
Nepomucká 46-78
Osadníků
Plzeňská cesta 45–75, 103–105,
58, 102
Pod Hradem
Sporná
Strážní

Kulturní dům
Šeříková 13

Autoškola
Václav Synek
Jiráskova ul. 56

Základní škola
a mateřská škola
Vřesinská 17

Hasičská zbrojnice
Hradiště
Na Rychtě 17
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území volebního okrsku

volební místnost

U Českého dvora 4-14, 28
Zelenohorská 33-51,34-52

88

89

Do Zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g, 19-49,
20-60
Koukolová
K Řece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká 82-120,
150-204
Plzeňská cesta 81, 83
Pod Bručnou
Postranní
Přední cesta
Střední cesta
Slavičí
Štefánikova 9-49, 20-64
Tulipánová
U Českého dvora 3-47
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská 53-85, 34-90
Barvínková
Chrpová
K Češníkům
K Dráze
K Hornovce
K Hůrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi

89

AUTO CB
školící zařízení
vchod z ul.
Mezi Silnicemi

90

Na Bořích
Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká 32–44, 43-79,
123-159, 159/A–201
Nová
Ovesná
Pěnkavová
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomněnková
Pšeničná
Společná
Šafránová
U Seřadiště
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská 23–29, 14–32
Břidlicová
Čedičová
chata E 55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Břehu
Na Dílcích
Na Hačkách
Na Hradčanech
Na Lipce
Na Nivách
Nade Vsí
Pastýřská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Včelníku
V Závrtku
Žulová

AUTO CB
školící zařízení
vchod z ul.
Mezi Silnicemi

Hasičská zbrojnice
Koterov
Koterovská
náves 15

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Plzni dne 1. dubna 2010

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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Učební proces ve Sportovním gymnáziu v Plzni
byl modernizován v lednu i únoru 2010
Během měsíců ledna a února
2010 zpracovatelé zapojeni do
projektu „Gymnázium – vstupní
brána na vysokou školu“, který
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, odevzdali další
výstupy projektu, tentokrát určené pro práci s žáky nižšího
stupně gymnázia. Tvoří je výukové prezentace, které jsou
zpracované v aplikaci Microsoft
Office PowerPoint a k jednomu
produktu jsou zhotoveny pra-

covní listy včetně zkušebních
testů v aplikaci Microsoft Office
Word.
Mgr. Ivana Fryčková vytvořila výukovou prezentaci na téma
„Tvarosloví“. Ke každé prezentaci je zpracován pracovní list
pro žáky a test k orientační kontrole toho, jak si žáci učivo osvojili. Mgr. Václava Dlouhá zpracovala výukové prezentace na
téma „Mocniny a odmocniny“,
„Pythagorova věta“ a „Obsahy a
obvody útvarů“. Mgr. Marie

Mašková dokončila tvorbu výukové prezentace „Zvukové jevy“ pro žáky tercie nižšího
gymnázia k výkladu a procvičování učiva. Výukové prezentace
jsou nyní ve výuce ověřovány.
Osobně jsem se zúčastnila
hospitace v hodině českého jazyka v sekundě, v níž probíhalo
ověřování výukové prezentace
„Tvarosloví“, konkrétně učivo o
zájmenech. Při procvičování
učiva byli žáci velmi aktivní.
Každý nejprve samostatně vy-

plňoval pracovní list a poté žáci
společně prováděli kontrolu
správných řešení pomocí vyřešených úkolů promítaných na
interaktivní tabuli. Vyučovací
hodina byla velmi efektivní.
Díky tvorbě vlastních výukových prezentací a jejich využívání ve výuce se stává učební
proces pro naše žáky modernější a bezesporu zajímavější.
Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

,
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Plzeňský servis, s. r. o.
Vážení čtenáři,
často se na nás obracíte s vážným problémem s neplatiči v
domě. Mnozí z Vás takovou situaci jistě znáte, postup se zdá být
jasný, vlastník začne dlužit, dostává upomínky, přesto dluh narůstá. Výboru dojde trpělivost,
předá věc advokátovi, přichází
předžalobní upomínka, žaloba,
soud a exekuce. Takový postup
svědčí o zodpovědném přístupu
a nelze jej než doporučit. Ne vždy
však nakonec dojde k uspokojení
pohledávky. Dlužníkova celková
zadluženost může být již tak vysoká, že ani majetek vydražený v
exekuci nestačí na pokrytí všech
dluhů, a společenství vlastníků
tak nakonec svoji pohledávku
stejně nezíská, byť má na ni
právní nárok.
Proto bychom Vás dnes rádi
informovali o jiném alternativním řešení, kterým je dobrovolná dražba. Podrobné podmínky
provádění dražeb jsou upraveny
v dražební vyhlášce, dražebním
řádu, v zákoně č. 26/2000 Sb., o
veřejných dražbách. Veřejná

dražba může být řešením v mnoha případech insolventnosti
vlastníků, kteří dluží Vašemu
společenství. Zpravidla je tento
způsob finanční situace je natolik nepříznivá, že dluží nejen
úhrady za byt, ale často mívají i
další dluhy, nesplácejí úvěry
apod., avšak svoji situaci si včas
uvědomí a jsou ochotni o takovém řešení jednat. Dobrovolná
dražba je tak optimálním řešením, neboť problém je řešen dříve, než přijde exekutor. Pak už
bývá zpravidla pozdě nejen pro
samotného dlužníka, ale často i
pro společenství vlastníků, neboť pohledávka společenství
nemusí být vždy uspokojena.
Hned v úvodu je však potřeba
zodpovědně uvést, že se nejedná
o řešení vhodné ve všech případech. Pokud Vás však takový
způsob řešení problému s neplatiči zaujme, kontaktujte nás, rádi Vám v našich klientských
centrech podáme bližší informace a zprostředkujeme realizaci
takové služby.
Děkujeme za Vaše náměty a

připomínky a dotazy nejen k
dnešnímu tématu, ale i do příští
Poradny můžete posílat na naši
adresu: Plzeňský servis s.r.o.,
Částkova 45, 326 00, Plzeň nebo e
mailem na adresu: poradnaspra
vce@plzenskyservis.cz. Svůj dotaz označte heslem „Poradna by-

Nový dotační program podporující ekologické
způsoby vytápění a ohřevu teplé vody
Rada města Plzně schválila pravidla nového dotačního
programu, který má občany
města motivovat k tomu, aby
přešli od nekvalitních a životní prostředí zatěžujících
způsobů vytápění a ohřevu
teplé vody na šetrnější a především ekologické formy.
I přes již dříve realizovaná
opatření zůstává stále v Plzni
množství topenišť na tuhá
paliva, která způsobují lokální znečištění ovzduší ve
městě.
Jedná se o poskytování dotací fyzickým osobám při likvidaci topeniště na tuhá paliva v obytných domech a je-

ho náhradě ekologicky šetrnějším vytápěním. O dotaci
na zařízení instalované v
budovách na území města
Plzně určených k trvalému
bydlení může požádat každá
fyzická osoba starší 18 let.
Žadatel o dotaci se nejprve
zaregistruje, a to ještě před
zamýšlenou změnou systému vytápění, tj. před likvidací topeniště na tuhá paliva. Teprve poté lze podat žádost o dotaci. Dotace bude
poskytována až po realizaci
akce (zpravidla po kolaudaci) a předložení požadovaných dokladů spolu s žádostí
o poskytnutí dotace. Maxi-

Výše dotace pro rok 2010 je
dle instalovaného výkonu:
klasické zdroje tepla na plynná paliva…
kondenzační kotle na plynná paliva
předávací stanice – napojení na CZT
zdroje tepla na elektrickou energii
mikrokogenerační jednotka na ZP
mikrokogenerační jednotka na ZP
s kontinuálním spalováním

mální výše příspěvku na
jednu bytovou jednotku bude
10 000,- Kč, u mikrokogeneračních jednotek 20 000 Kč.
Registrace a žádost o dotaci se na předepsaných formulářích podává od 1. února
2010 na Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí.
Další informace včetně
Pravidel pro systémovou
podporu přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby vytápění a přípravy teplé vody naleznete
na http://plzen.eu nebo
http://ozp.plzen.eu/
Nový dotační titul je jedním ze způsobů naplňování Programu
ke zlepšení kvality
stanovena
ovzduší ve městě
Plzni. Hlavním cílem tohoto Pro500,- Kč na jeden kW výkonu
gramu je snižování
700,- Kč na jeden kW výkonu
environmentální
800,- Kč na jeden kW výkonu
zátěže ve městě
700,- Kč na jeden kW výkonu
Plzni a v důsledku
800,- Kč na jeden kWt výkonu
toho zkvalitňování
života jeho obyva1600,-Kč na jeden kWt výkonu
tel.

tového správce“.
Samozřejmě se na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Klientském centru
Částkova 45.
Světlana Timková
obchodní manažerka

Víc než
spojovatelka…
Na počátku letošního ledna byl spuštěn ostrý provoz Kontaktního centra. Jedná se o
„povýšení“ pracoviště ústředny, kde dříve spojovatelky pouze přepojovaly hovory, když znal
volající jméno. Dnes Kontaktní centrum odpovídá na běžné dotazy, které se týkají úředních hodin, dokladů a formulářů, které si má
občan připravit, poplatků a lhůt, apod. Především se operátorka orientuje v organizační
struktuře MAGISTRÁTU a správně nasměruje občana na kompetentní organizaci. Je to
první místo, kam se člověk dovolá, může mu
tedy podat „první pomoc“. Má ke své práci k
dispozici tel. seznam a dokumenty tzv. životních situací (=ŽS), z kterých odpovídá na
otázky občanů. Je-li dotaz nad rámec scénáře,
operátorka přepojí na kompetentního
pracovníka/pracovnici. ŽS jsou dostupné na
webu: : http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/vy
ridte-si-na-uradu/ Od 1. února KC také vyřizuje dotazy týkající se Plzeňské karty a PMDP.

Jak Kontaktní centrum
komunikuje?

• Příchozí telefonické hovory:
37 803 1111
• SMS brána: 72 000 1483
• Email info@plzen.eu
• Zpětná volání a sms
JAKÁ JE PRACOVNÍ DOBA?
od 7:00 do 18:00, každý pracovní den.
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Co nám zůstalo po zimě...
Ve chvíli, kdy pročítáte náš informační Zpravodaj, je už konečně jaro a na zimu, která mu předcházela, můžeme jen vzpomínat.
A že to byla zima, jakou mnozí z
nás, zejména mladší ročníky, určitě nepamatují! Náruživí sportovci nebo provozovatelé zimních
středisek určitě dostatek sněhu
vždycky uvítají, protože k pořádné zimě sníh a mráz patří, ale v
obcích a ve městech, kde je zapotřebí zajistit schůdnost chodníků
a sjízdnost silnic, velká zima způsobuje jen problémy.
Zatímco v několika předchozích letech se zimní údržba zajišťovala nárazově a ve velkých odstupech, tato zima začala už 18.
prosince 2009 a skončila vlastně
až 9. března 2010, kdy se naposledy provádělo chemické ošetření
nejfrekventovanějších chodníků.
Na prstech jedné ruky se dají
spočítat dny, kdy někde neležel
sníh, který bylo zapotřebí uklidit.
A s novelou tzv. „chodníkového

zákona“, kdy na vlastníky komunikací (chodníků) přechází zodpovědnost za schůdnost této komunikace, takže obec zodpovídá
za každý pád, ke kterému na
chodníku ve vlastnictví obce došlo, byla poslední zima opravdu
výjimečná. Jindy jsme zaregistrovali maximálně 5 úrazů za celou zimu, tentokrát je zatím nahlášeno úrazů 25. Přitom se zimní údržba zajišťovala bez výrazných problémů, poměrně plynule
a v souladu s Operačním plánem
zimní údržby města Plzně i OP
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Přesto se objevovaly ojedinělé požadavky občanů, které
tvrdošíjně
upozorňovaly na
špatnou schůdnost některých
míst. Těžko se argumentovalo, že
je zima, která ale v tomto ročním
období je obvyklá a není možné
zajistit stejnou schůdnost jako v
červenci. Jen jsme z minulých
mírných zim zapomněli, jak taková zima vypadá.

Vedle smluvních úklidových firem, které se pohybovaly na
svých úsecích, jsme letos mohli
operativně provádět ruční čištění
v různých lokalitách pomocí pracovníků veřejné služby, v únoru
navíc ještě přibyli další občané
pracující v režimu veřejně prospěšných prací. Pro odbor životního prostředí to znamenalo mít
každodenní přehled o aktuálním
stavu
nejen chodníků, ale i
ostatních veřejných prostranství
a operativně zajišťovat jejich čištění. Přesto si uvědomujeme, že
určitá skupina lidí bude vždycky
nespokojená, bude si vždycky
stěžovat a dožadovat se OKAMŽITÉ nápravy bez znalostí aktuálního stavu a hlavně bez toho,
že by akceptovali sníh a mráz v
zimě……
Naštěstí každá zima má svůj
konec, a tak se za tou poslední
můžeme jen ohlédnout. Nebyl ani
čas na oddech. Tající sníh odhalil
všechno to, co bylo tři měsíce

schováno pod sněhem – nejen
drobný odpad, rozfoukaný z přeplňovaných odpadových nádob,
který pod každým novým sněhem
zmizel z očí, ale opět, jako každé
jaro, zůstaly všude v obrovském
množství psí hromádky, každoroční evergreen. Největší část už
z chodníků zmizela díky pravidelným úklidům a také trávníky
už čekají na jarní výhraby.
Už koncem března byly ale Slovany až na výjimky čisté, a tak
jsme se soustředili na opravy
městského mobiliáře, zejména
prvků dětských hřišť, doplnění
laviček, cedulí a odpadkových
košů. Naším zájmem je nejen vyčistit všechny ulice a veřejná
prostranství po zimě, ale průběžně udržovat Slovany čisté a
příjemné, aby se nám tu dobře
bydlelo a stále platilo, že Slovany
jsou vyhledávanou lokalitou pro
své příjemné životní prostředí.
Odbor životního prostředí

S Jablíčkem cvičit i zpívat
Mateřské centrum Jablíčko
nabízí rodičům a dětem bohatý
program i různé tělovýchovné
kurzy a zdravotní cvičení. Jedná se jak o cvičení pro těhotné,
tak pro rodiče s dětmi již od
dvou měsíců věku.
Zajímavý je také dopolední
aerobik s možným hlídáním dětí, taneční průprava od 4 let nebo víkendová intenzivní cvičení pro ženy.

Maminky se mohou s dětmi
zúčastnit také hudebně – dramatických kurzů, výtvarných
či jazykových kurzů, připraveny jsou i výtvarné dílny pro děti a dospělé. Jablíčko pamatuje
i na aktivity zaměřené na předškolní a školní přípravu, nabízí
minijesličky a mnoho dalších
zajímavých programů či příležitostí pro volný čas i výuku.
více na www.jablicko.unas.cz

3. ročník BĚHU NADĚJE
(dříve Běh Terryho Foxe – 16. ročník)
bude odstartován v sobotu 15. května 2010 v 10:00 hodin
v Borském parku (areál TJ Slávia) v Plzni.
Prezence v prostoru startu s dobrovolným vkladem, který bude věnován na konto výzkumu rakoviny v ČR, od 8:30 do 9:45 hodin.
Bohatý doprovodný program pro děti začíná v 9:00 hodin.
Akci pořádá katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU
v Plzni.
K účasti zveme všechny občany
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Projekt pátých tříd
„U nás v Evropě“
Na přelomu ledna a února
jsme se v pátých třídách ve
21. ZŠ podíleli na projektu „U
nás v Evropě“. Toto téma se
prolínalo téměř všemi předměty. Nejen v hodinách vlastivědy a angličtiny jsme se
zajímavým způsobem dozvěděli mnohé o minulosti a
hlavně současnosti evropských států. Bavilo nás kromě mnoha jiných věcí např.
sestavit mininástěnku o námi vybraných státech, namalovat mapy či pexesa, vytvořit kartónovou megaplastiku
obsahující tradiční evropské
výrobky, napsat báseň či
humornou skeč, vyrobit cestovatelskou čepici s vlajkami

nebo se pokusit připravit
jednoduchý pokrm některého státu. Téma projektu se
pochopitelně objevilo všude:
v diktátech, slovních úlohách, pracovních listech při
vlastivědě, přírodovědě i angličtině, prezentacích našich
prací.
Na závěr jsme se přece museli pochlubit, a tak jsme
uspořádali ve vestibulu naší
školy velkou závěrečnou výstavu. Projekt se nám moc
povedl, o Evropě i EU si určitě budeme mnohé pamatovat
a už teď připravujeme
příští…
B. Doubková,
S. Mottlová, 5.D

Zajímá vás šerm?
Málokteré bojové umění je tolik
fascinující
jako
šerm. Husté napětí
předchází třesku
ocelových čepelí a v
dávných
dobách
často i smrtelnému
zranění jednoho z
obou soubojníků. Z
nutnosti
ovládat
zbraň v dobách minulých se stala zábava studentstva, měšťanstva a aristokracie.
Od doby, kdy bojové umění chladnými zbraněmi v Čechách znovuobjevil Dr. Miroslav Tyrš, se šerm společně se zápasem a všestranností stal
hlavní náplní činnosti sokolstva a
později se vyučoval i v ČS armádě.
Nyní je šerm – po staletích vývoje –
bezpečným, celosvětově rozšířeným

POHÁDKOVÉ VYUČOVÁNÍ
V 1. TŘÍDÁCH

sportem, vhodným pro každou
věkovou
kategorii. K určení
zásahů
slouží elektrický signalizační
přístroj a bezpečnost závodníků je spolehlivě zajištěna
moderním vybavením, mezi
které paří maska s ocelovým krytem,
bílý kevlarový dres a kožená rukavice. V městském obvodu Plzeň 2 - Slovany působí oddíl šermu SP Plzeň,
který letos oslavil své první narozeniny. Soustředí se na výuku meče a sportovní šerm kordem. Cvičí pod jednotou Sokol Petřín, Koterovská 133, Plzeň.
www.serm-s-plzen.borec.cz

Plzeňská krajská asociace
Sport pro všechny
Regionální centrum Plzeň,
Úslavská 75, Plzeň 326 00,
tel., fax: 377 240 562
e-mail: plzensky@caspv.cz
www.caspv.cz

zve všechny děti
předškolního věku v rámci akce

„POHYB JE ŽIVOT“
na veselé zápolení dětí
s rodiči s názvem

„Mámo, táto,
hurá závody“
Datum konání:
čtvrtek 3 června 2010 od 16.30 do
l8.00 hodin
Místo konání:
hřiště a okolí sokolovny TJ Božkov Na ostrově (konečná stanice trolejbusu č. l2 v Božkově, hned za mostem)
Startovné: 10.- Kč
Ten den začal pohádkou a pohádkou jsme se také loučili. Vyučování ve čtvrtek 18. února 2010 bylo
pohádkové úplně celé. Stát se díky karnevalové masce pohádkovou postavou znamenalo pro prvňáky 21.základní školy v Plzni skutečně nevšední zábavu. Každá pohádková bytost má svá tajemství a zvyky, a proto hned ráno nastalo velké představování a seznamování. Teprve pak mohl každý
vstoupit do zázračného světa fantazie. Pohádková kola se roztočila a naše princezny, rytíři, vodníci,
čarodějové a víly začali plnit úkoly, jako například sestavování a vyprávění pohádky podle obrázků,
dramatizace příběhu pomocí loutek, zvonečková hra, rozluštění zašifrovaných jmen pohádkových
postav a pohádkový kvíz. Pohádka nechyběla ani při hodině angličtiny. Vše vyvrcholilo v tělocvičně,
kde na pohádkové postavy čekaly další písničky, soutěže, hry a spousta legrace. Náš projekt „Z pohádky do pohádky“ jsme ukončili ve třídě zamyšlením nad tím, zda reálný svět, ve kterém žijeme,
může pro nás být také světem pohádkovým. A pak už zazvonil zvoneček a skončilo i pohádkové vyučování v 1. třídách.

Účast:
všechny děti předškolního věku narozené v r. 2003 a mladší s dospělým
doprovodem
Odměny:
po splnění sportovních disciplin
budou všechny děti odměněny
Za organizátory:
Jana Sovová, vedoucí předškolních
dětí a Jaroslava Kováříkova, vedoucí
závodu
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Co možná nevíte o občanských sdruženích
Žijí vedle nás bez popularizace
a obecné propagace, plní svou občanskou povinnost a pomáhají
udržovat vlastenecké vědomí našich občanů a mladé generace. To
vše v rozsahu svých ekonomických možností. Mnohdy jsou vědomě opomíjené! Jindy možná ze
skromnosti se nederou, aby podaly informace občanům o svých
mravních a ušlechtilých cílech
potřebných v současné době všeobecného úpadku národního sebevědomí, kde skutečné kulturní
dění je zastiňováno honbou za
povrchní senzací.
Mezi organizacemi působícími
v tomto duchu na území města
Plzně lze uvést:
Občanské sdružení „Matice
Čech, Moravy a Slezska“, které
sdružuje občany na základě jejich
ideového, náboženského či jiného
smýšlení a připomíná národní
historickou a kulturní minulost.
Usiluje mimo jiné o obhajobu národních zájmů a ochranu českého
jazyka. Založena a registrována
byla v roce 1995 a navazuje na národní program Matice české, která vznikla již v r. 1835. Svoji existenci připomněla výstavou uspořádanou v loňském roce v prosto-

rách plzeňské radnice nazvanou
„Historie Matice Čech, Moravy a
Slezska“. V letošním roce se podílí spolu se Zastupitelsvem města
na akci „Děti poznávají své město
Plzeň“ plánované na měsíc říjen.
Svoji publikační činnost zaměřuje na osobnosti jako byl J. K. Tyl,
J. Hus, J. S. Kozina a další, letos
zejména na historii Mnichova.
Občanské sdružení „Levicový
klub žen“ – jako každoročně i letos organizovalo a zajišťovalo
oslavu Mezinárodního dne žen,
která se uskutečnila za velkého
zájmu veřejnosti 3. 3. 2010 v bývalém odborovém domu PEKLO.
Výsledkem byl její důstojný průběh a cílem ocenit každodenní
mravenčí práci všech našich žen
– nejen matek. A veřejnost tuto
aktivitu po zásluze pozitivně
hodnotí a přijímá. Stejně tak i jeho účast na přípravách a oslavách 1. máje v prostorách u
Branky patří mezi aktivity klubu. Dále se angažuje ve spolupráci s dětským domovem DOMINO
a Domovem pro děti Zvíkovská
kytička. Stejně jako minulý rok
připravuje zájezd na Slavnost
československé vzájemnosti do
Frýdlantu nad Ostravicí. Vše

dobrovolně a podle svých finančních možností.
Občanské sdružení „Klub českého pohraničí“ – pokračuje v
rozvíjení své aktivní vlastenecké
a národní činnosti, zejména dnes
v podmínkách odlišného politického ovzduší. Připomíná zejména mladé generaci, která je pod
tlakem globálního kosmopolitismu, historii pro někoho dávnou, pro někoho nedávnou, prožitou zejména v našem regionu
před okupací, v období protektorátu i po roce 1945. Historická
pravda je jen jedna a její zamlčování nebo zkreslování z kterékoliv strany napomáhá k demoralizaci a dezorientaci národa –
zejména té nejmladší generace.
Kdo z nás dnes vůbec ještě ví,
že nejen v lomu ve Vejprnicích,
ale i v areálu dnešní Lobezské
střelnice byli za druhé světové
války popravováni čeští vlastenci, kteří se z mravních důvodů
postavili na odpor nacismu. A
protože současná státní moc se
orientuje hlavně na oslavy konce
války v r. 1945, zůstává jen na některých občanských sdruženích
každoročně připomínat 5. 5. a 25.
5. na střelnici v Lobzích a 19. 5. ve

Vejprnicích a uctít jejich památku položením květin.
Proto tento článek do Zpravodaje, který jde do všech rodin v
obvodu, považuji za jednu z cest,
jak prostřednictvím těchto sdružení informovat obyvatele o
prostých hrdinech národa.
V Plzni ale máme ještě další
občanská sdružení, jako např.
„Vlastenecká obec baráčníků Plzeň 1“, která kromě společenských akcí národopisných připomíná v prostorách Plzeňského
Prazdroje – letos již 315. výročí
popravy Jana Koziny – obhájce
práv Chodů. V podvědomí občanů již možná zůstávají jen poslední slova Koziny před popravou „Lomikare, Lomikare, do
roka a do dne Tě vyzývám na Boží
súd“. A tenkrát to zafungovalo!
Jsou ale i další občanská sdružení, jako Český svaz bojovníků
za svobodu, Vlastenecké sdružení antifašistů, Slovanský výbor
České republiky, Klub vyhnaných občanů z pohraničí v r. 1938,
Sdružení pro ochranu spotřebitele. Je jich celkem 15, ale o těch
dalších snad až někdy příště.
Vladimír Hendrych

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny
Regionální centrum Plzeň, Úslavská 75, Plzeň 326 00,
tel,fax: 377 240 562
e-mail: plzensky@caspv.cz www.caspv.cz
Zve všechny děti předškolního věku ke změření sportovních výkonů v atletických disciplínách v soutěži pod názvem

Můj první závod pro děti ve věku 3 – 7 let
Datum konání: čtvrtek 27. května 2010
Místo: hřiště TJ Sokol Petřín, Koterovská tř. ( tramvají č. 2 na konečnou Světovar)
Zahájení závodu: 16:30 hodin
Presence: 16:00 – 16:30 hodin
Rozsah soutěže: běh na 20 m (30 m) z vysokého startu;
skok daleký z místa; hod tenisovým míčkem
Vložená disciplína pro děti 6 –
7 let: běh za vodičem v trvání
1 minuty
Hodnocení: hodnotí se každá
disciplína zvlášť. Běh se běží
rovnou na čas.
U dalších dvou disciplín jsou 3
pokusy, nejlepší se hodnotí.
V kategorii 6 a 7 let budou
vyhlášeny 3 nejlepší dosažené výsledky v každé disciplíně.
Startovné: 10.-Kč za každého
závodníka
Odměny: všichni závodníci
obdrží účastnický diplom s
výsledky dosažených výkonů a drobnou odměnu
Jana Sovová, vedoucí PD a Jaroslava Kováříková, vedoucí závodu
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Slavíme sto let farnosti na Slovanech
Milí přátelé, zdravíme vás z
kostela Panny Marie Růžencové
na Jiráskově náměstí! Přijměte
od nás trochu opožděné přání
radostných Velikonoc.
Co se u nás od ledna všechno
událo? Na počátek oslav u nás
probíhá cyklus přednášek spojených s diskuzí nazvaný „Historie dominikánů není černobílá“. Hovořily u nás již mnohé
osobnosti o historii tohoto řádu,
většinou v kontextu se světovými dějinami, a to např. PhDr. Jaroslav Douša, doc. Mgr. Jaroslav
Šebek, Ph.D., a také nový pražský arcibiskup Mons. ThLic.
Dominik Duka OP. Každý z
přednášejících sleduje určité
historické období, tato období na
sebe časově navazují. Také jsme
uvítali vynikajícího divadelníka
Víťu Marčíka se svým Teátrem,
který v kostele na Jiráskově náměstí připravil příchozí na blízké velikonoční svátky „Moravskými pašijemi“.
Prožili jsme období Velikonoc.
Pro mnohé z nás svátky jara a
probouzení se přírody. Ovšem
nezapomeňme na historické jádro Velikonoc. V tyto dny byl

před necelými dvěma tisíci lety
ukřižován Ježíš Kristus, mnohými uznávaný jako prorok. Zdá
se tedy, že pro křesťany je tento
svátek velice smutnou vzpomínkou. Není tomu tak. Křesťané
věří, že tento Kristus byl vzkříšen, žije dál, žije s každým z nás a
pro každého z nás, není mu lhostejný osud ani nejposlednějšího
zločince a každého z nás vzkřísí i
přes skutečnost nevyhnutelné
smrti.

A kam vás můžeme
pozvat?

Cyklus přednášek o dominikánech bude pokračovat 8. 4. v 19.15
hodin večerem nazvaným „Perzekuce církve za totality – situace dominikánského řádu, hovořit bude Mgr. Jaroslav Cuhra
Ph.D. Dále 15. 4. v 19.15 hodin budou o totalitě v Plzni a naší farnosti diskutovat pamětníci za
přítomnosti Ing. Adolfa Rázka.
Vyvrcholením celých oslav se
stane Festival, který se uskuteční pod záštitou biskupa Mons.
Františka Radkovského, provinciála dominikánů v ČR Bene-

dikta Mohylníka Th.D. OP a starosty Městského obvodu Plzeň 2
Ing. Lumíra Aschenbrennera,
a to na prostranství před klášterem a kostelem. Jeho program
bude následující: Ve středu
28. 4. v 19.15 hodin proběhne setkání s režisérem Vítem Janečkem a projekce jeho filmu „Ivetka a hora“ (v sále kláštera dominikánů). Ve čtvrtek 29. 4. v 19.15
hodin jste zváni na besedu s Ing.
Petrem Pelikánem, ekologem a
pedagogem Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí,
na téma „Proč věřím“, v pátek
30. 4. v 17.15 hodin se koná zpívaná modlitba růžence, v 18.00
hodin mše sv. a nešpory, v 19.15
hodin hřejivý večer u ohně s
vyprávěním pamětníků (na
klášterní zahradě) a ve 22.30 hodin tichá modlitba – adoraci v
kostele. V sobotu 1. 5. jste zváni
na festival pod širým nebem
před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově nám. NA
STOLETÝCH
SCHODECH
(14.00 – 17.30 hodin - Quo vadis –
koncert sympatické kapely,
prohlídka kostela s výkladem,
Královská moudrost – pohádka

Víti Marčíka jr. - pro menší i
větší, Eva Henychová – recitál
originální šansoniérky).
Čeká vás také výtvarná dílna,
soutěže pro děti, výstava, rozhovory s pozoruhodnými osobnostmi, prohlídka farní knihovny i trh výrobků chráněných dílen a etického obchodu FAIR
TRADE. Dále ve 20.30 hodin
proběhne Májový taneční dýchánek – v sále Vodárny Plzeň.
V neděli 2. května v 9.00 hodin
zakončí festival slavnostní mše
svatá s Mons. Františkem Radkovským v kostele sv. Mikuláše.
Dále u nás až do konce roku
budou probíhat diskuzní večery
z různými osobnostmi z veřejného života na téma: „Proč věřím“.
Oslovili jsme např. Petrušku
Šustrovou, Danu Němcovou,
Matouše Rumla a další. Aktuality sledujte na našem webu
http://plzen.op.cz.
Krásné jarní chvíle vám za celou farnost přeje Mgr. Lucie
Bartásková (pastorační asistentka ve farnosti Plzeň-Slovany).
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Bambiriáda 2010 ve Chvojkových lomech
Na plzeňskou Bambiriádu
pod heslem „Náš kraj, náš domov“ můžete vyrazit od 20. do
22. května do Chvojkových lomů
na Slovanech. Každý návštěvník Bambiriády obdrží při vstupu hrací kartu, bude procházet
areálem a plnit jednoduché úkoly u stánků prezentujících se
organizací. Po splnění úkolů
obdrží drobný dárek. Vstup je
zdarma a navíc účastníci získají
na základě bambiriádní vstu-

penky možnost zvýhodněných
vstupů na atraktivní místa Plzeňska. Nebude chybět lukostřelba, ukázky modelářů,
turnaj v házené, indiánské TeePee a další. Na pódiu se můžete
těšit během tří dnů na desítky
hudebních a tanečních skupiny
z řad dětí a mládeže na Plzeňsku.
Slavnostní zahájení Bambiriády se uskuteční v pátek 21.
května od 10 hodin za účasti hos-

tů a poté bude následovat koncert Martina Chodúra. Účast na
zahájení přislíbila Livie Klau-

sová, manželka prezidenta České republiky. Více informací
najdete na www.bambiriada.cz.
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Olympiády a soutěže ve 21. ZŠ
Stejně jako v každém školním
roce i letos se naše škola aktivně
zapojila do nejrůznějších olympiád a konverzačních soutěží
v cizích jazycích.
V lednu 2010 vyvrcholila chemická olympiáda - kategorie
„D“. Do okresního kola postoupili Klára Brabcová a Jakub Šavlík
– oba z 9. B. Tohoto kola soutěže
se zúčastnilo 21 žáků ze 3 gymnázií a 9 ZŠ okresu Plzeň – město.
V této konkurenci Klára Brabcová obsadila krásné 7. místo a
ze žáků základních škol byla celkově třetí nejlepší.
V měsíci únoru proběhla školní kola biologické olympiády.

Klára Brabcová

Kategorie „C“ (8. a 9. ročníky) se
zúčastnilo 15 žáků a kategorie
„D“ (6. a 7. ročníky) 17 žáků.
V okresních kolech budou naši
školu v dubnu letošního roku
reprezentovat: v kategorii „C“
Aneta Dortová a Tereza Brožová
(obě z 8. B) a v kategorii „D“ Michaela Stronerová ze 6.A a Lukáš
Pilík ze 6. B.
Okresního kola zeměpisné
olympiády se zúčastnili Kristýna Lišková ze 6. B (obsadila
4. místo), Klára Hurdová ze 7. A a
Martin Levý z 9. B (získal 5. místo).
Zápolilo se i v matematice. Na
okresní úrovni se zatím konala
soutěž pouze pro 9. ročníky, kde
naši žáci porazili ostatní ZŠ a
skončili těsně za studenty gymnázií.
V cizích jazycích měli žáci
možnost poměřit své síly v konverzačních soutěžích. Do okresního kola soutěže v německém
jazyce postoupila v kategorii IIB
Marie Šafrhansová z 9. B a vybojovala tam 3. místo. V kategorii
IIA obsadila v obou kolech soutěže 1. místo Natálie Vyhlídalová
ze 7. B.
V anglickém jazyce naši školu
reprezentovali na okresní úrovni Roman Nguyen Dinh Quoc
Anh (9. A), který získal 3. místo v
kategorii II A, a Klára Brabcová

(9. B), která tuto soutěž v kategorii II B vyhrála. Klára tím postoupila do krajského kola, kde v
silné konkurenci studentů gymnázií získala skvělé 2. místo.
V krajském kole konverzační
soutěže z francouzského jazyka
reprezentovali naši školu 3 žáci.
Adam Kollarčík z 8. B obsadil v
kategorii A 1 3. místo, Annemarie Havlíčková vybojovala v kategorii A 2 skvělé 2. místo. Vítězkou a nejlepší francouzštinářkou Plzeňského kraje v kategorii A 2 se stala Klárka Brabcová, která postupuje do národní-

Lukešová vyboxovala účast na GP
Plzeňská
boxerka Tereza Lukešová z oddílu
JK BOX Plzeň odjela v únoru spolu
s reprezentačním
týmem vyboxovat
přátelské
utkání s maďarskou
reprezentantkou do daleké
Budapešti. Ve váze do 60 kg a na
maďarské půdě ji
čekala medailistka Zsófia Tóth.
Obě jsou zkušené
závodnice a zápas
byl veden ve vysokém
tempu.
Maďarka bojovala trochu nečistě, šla s hlavou dopředu a dost často
držela, ale nemohli jsme se
spoléhat, že budou sudí za
tento prohřešek domácí
závodnici napomínat. Lukešová používala hlavně
direkty a dobře pracovala
u těla. Jen se někdy ne-

chávala zbytečně tlačit.
Obě závodnice byly poměrně vyrovnané, jen Maďarka měla v každém kole
malý náskok jednoho až tří
bodovaných úderů. Ve
čtvrtém kole měla Lukešová o něco lepší fyzický
fond a snažila se o otočení

zápasu. Maďarka začala v tomto kole takticky
kouskovat zápas
a často držela.
Svůj mírný bodový náskok si
už udržela a naši
Terezu Lukešovou porazila na
body.
„Přestože Terezka nevyhrála,
předvedla dobrý
výkon. Ukázala,
že má dobrý fyzický fond, dokáže udržet váhový limit a v
ringu
poslouchala. Vyvarovala se nevhodných kombinací a pracovala především direkty. A že tentokrát nevyhrála? To se ve
sportu stává, Maďarka byla prostě ten den o trochu
lepší,“ hodnotí výkon v
Maďarsku její trenér Petr
(luk)
Lukeš.

ho kola. Klára Brabcová se díky
své všestrannosti a schopnostem
stala jedním z nejúspěšnějších
žáků v historii naší školy a my jí
tímto srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
a držíme palce do dalších soutěžních klání.
Dne 15. 5. se konají v naší škole
mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge Young
Lerners Tests pro žáky 3. – 5.
tříd. Děti, které ve zkoušce uspějí, získají certifikát Cambridge
jazykové úrovně A 1 či A 2 s mezinárodní platností.

Napsali jste nám…

Dej každému dni příležitost, aby
se stal tím nejkrásnějším
Krásný den se opravdu vydařil. Sešli jsme se na
výroční členské schůzi u příležitosti 20. výročí
založení Svazu důchodců na Slovanech. Zcela zaplněný sál Šeříkovky uvítal milé hosty - místopředsedu senátu Ing. Jiřího Šnebergra, starostu
slovanského obvodu Ing. Aschenbrennera, oba
místostarosty Bc. Dudu a Ing. Rozšafného.
Předseda našeho Svazu pan Jiří Egermaier
zhodnotil činnost od roku 1990, kdy ho spolu s paní Fuksovou zakládali. Hosté i členové zájmových organizací pozdravili naše shromáždění.
Čestné plakety převzali všichni členové výboru
za dlouholetou a poctivou práci. Nesmírně si vážíme toho, že vedení ÚMO 2 v čele s naším starostou Lumírem Aschenbrennerem stojí vždy na naší straně a vychází nám opravdu vstříc. Co jiného
bychom si mohli přát? Vždyť „stará láska nerezaví“. Ano, tak se jmenoval kulturní pořad pražského zpěváka Richarda Adama a jeho hostů. Zazpívali jsme si známé hity z mládí a bylo nám
dobře.
Předseda pan Egermaier poděkoval přítomným a
pozval je na další akce. Když jsme se rozcházeli,
už všude vonělo jaro a opakovali jsme si známé
japonské přísloví: Štěstí rádo navštěvuje dům, ve
kterém vládne dobrá vůle.
Ludmila Ševčíková
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Skauti závodili ve jménu Jožky
Knappa a připomněli si konec války
Plzeňské ulice se v sobotu 13. března 2010 staly místem plným skrytých informací a tajných hlídek
Sedmdesát skautů a skautek si
ve velké zpravodajské hře, pojmenované po významném plzeňském skautovi a členu válečného odboje Jožku Knappovi,
připomnělo období konce druhé
světové války. Závod organizovaný ve spolupráci s muzeem
Patton Memorial Pilsen a Městskou knihovnou měl prověřit
nejen schopnost týmů vyhledávat a předávat informace, ale také jejich rychlost a komunikační
schopnosti.
„Chtěli jsme, aby závod měl pro
účastníky skutečně význam, aby
se něco nového dozvěděli. Proto
jsme se při vymýšlení jeho legendy zaměřili na novodobé dějiny, kterým se ve školách věnuje stále poměrně málo času. Tuto
mezeru jsme se pokusili zábavnou formou zaplnit, když jsme si
připomněli období konce druhé
světové války,“ představuje závod jeden z jeho organizátorů
Ondřej Dudáček.
Smyslem závodu bylo co nejrychleji vyhledávat potřebné in-

formace, které chyběly ve zprávách a poté tyto kompletní zprávy předávat dál. Účastníci mohli
využívat knihy, internet, email
nebo pátrat sami přímo ve městě. Otevřeno pro ně bylo muzeum
Patton Memorial Pilsen a
knihovny v ulicích Bedřicha
Smetany a Táborské.
„Bylo to skvělé! Nohy mám sice
zničené, ale byla to správná
skautská akce! O jednotlivých
úkolech jsme se dost dohadovali,
ale nikdy ne moc dlouho, protože
jsme stále museli utíkat před
hlídkujícími patrolami,“ nadšeně komentoval akci jeden z
účastníků přezdívaný Xi-Xao,
jehož tým se umístil jako třetí.
Hlavní kategorii závodu od jedenácti do patnácti let vyhrála
hlídka děvčat ze 42. oddílu Lucie,
který se schází na Doubravce.
Josef (Jožka) Knapp přezdívaný Maate, po němž je závod pojmenovaný, se narodil 20. října
1900 ve Varšavě v Polsku. Rodiče
se brzy přestěhovali do Plzně,
kde nakonec i odmaturoval. Do

skautského oddílu vstoupil již
během studií a později vedl i
skautský sbor sdružující oddíly,
které se scházely v klubovně v
Dominikánské ulici. V období
ohrožení Československa nacistickým Německem Jožka Knapp
využil své zkušenosti a účastnil
se v Plzni budování Civilní protiletecké ochrany jako velitel
zpravodajské a spojovací služby.
Do té zapojil také plzeňské skauty. Počátkem druhé světové války byla v Protektorátu Čechy a
Morava obnovena civilní protiletecká ochrana pod názvem
„Luftschutz“, do které je Jožka
Knapp povolán jako odborník. V
této organizaci vytváří odbojovou skupinu, která se o rok později zapojuje do plzeňského odbojového hnutí, pozdější „Druhé
lehké tajné divize“. Při zatýkání
členů odboje je Jožka Knapp 25.
června 1944 gestapem zatčen a
uvězněn v Terezíně, kde na následky vysílení a mučení 5. listopadu 1944 umírá. Po osvobození
Československa je Jožka Knapp

vyznamenán
in
memoriam
„Československým
válečným
křížem 1939-45“. Od roku 1946 je
na jeho památku pořádán skautský závod Memoriál Jožky Knappa, obnovený opět po roce 1989.
V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří
se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých.
Skauting nabízí dětem pestrý
program a příležitost být členem
týmu, prožívat s kamarády život
naplno, rozvíjet se a hledat svůj
životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové
činnosti skauti v Plzni například
roznášejí o Vánocích Betlémské
světlo nebo organizují sbírku
Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost.
Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu
dobu se rozrostlo do 216 zemí
světa, má 40 milionů členů a v
České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.
Luděk Dudáček,
vedoucí závodu

Boxeři STARU Plzeň v Děčíně
Na Mistrovství republiky
školní mládeže a Kadetů v boxu
do Děčína odjeli také plzeňští
boxeři. Boxing club STAR Plzeň
přivezl pod vedením Radka Semana a Petra Brumla zkušeného
Václava Kováře a nadějného Jakuba Korbela. A protože byla na
tomto mistrovství naplánována
i nominační utkání žen na Velkou cenu Ústí nad Labem, tak
přijela i Zuzana Vraštilová.
Jako první v pátek nastoupil
ve váze do 48 kg zkušený Kovář
proti Maškovi z Krupky a zápas
boxoval ve velkém stylu s jasným cílem probojovat se do finále. V závěru zápasu a za stavu 4:2
pro Kováře se však oba borci
srazili hlavami a Kovář musel
být ošetřován lékařem a zároveň
počítán rozhodčím. V této dětské
kategorii pravidla nedovolují
pokračování v boji, a proto vyhraný zápas Kovář prohrál před
limitem.
Další boxer STARu Korbel nastoupil v sobotu proti zkušenému Malcovi z Liberce, kdy předvedl ohromné nasazení a vůli po

výhře a zápas zaslouženě vyhrál
15:7 na body.
V ženské nominaci nastoupila

Vraštilová proti Dudkové z Olomouce, obě děvčata se už potkala
minulý rok na mistrovství ČR

mužů a žen v Praze. Vítězně tehdy odešla Dudková a i v Děčíně
potvrdila, že na naši Vraštilovou
umí. Přesto, že celý zápas ustupovala a bránila se tvrdým výpadům Vraštilové, dokázala
přesně zasahovat direkty a zaslouženě vyhrála na body. Bodové hodnocení zápasu, kdy Vraštilová s Dudkovou prohrála 3:20
neodpovídalo a o to bylo zklamání Vraštilové větší.
V neděli ráno byly naplánovány finálové boje a boxer plzeňského oddílu BOXING CLUB
STAR Jakub Korbel nastoupil do
ringu proti Kočkovi ze Znojma.
Oba mladí boxeři ze sebe ve finále vydali to nejlepší, ale více štěstí stálo na straně Kočky, který
zvítězil na body 8:3. Plzeň má tedy v kategorii školní mládeže v
boxu ve váze do 48 kg vicemistra
republiky Jakuba Korbela.
Z plzeňských oddílů měl zastoupení v kategorii Kadetů ve
váze do 50 kg oddíl Ondřeje Stacha, který nominoval Václava
Křivatce, jenž vybojoval skvělé
2. místo.
Radek Seman
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Plzeňským sportovcům vládnou dívky
Plzeňské sportovní naděje zaplnily 11.
března obřadní síň plzeňské radnice. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok
2009 v kategoriích žactva a dorostu zde pod
záštitou primátora města připravila Nadace
sportující mládeže. Mezi oceněnými jednotlivci i družstvy byla i řada zástupců druhého
městského obvodu, kterým přišel předat ceny starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.
Mezi mladšími žáky se mezi nejlepší probojoval tenista Dominik Starý, plavec Martin Pokorný, moderní pětibojař Ondřej Gemov a karatista Radek Štádler. Kategorii
staršího žactva ovládla plavkyně SK Radbuza Plzeň Tereza Kocmoudová, která v anketě oslavila premiérové vítězství. Společnost jí mezi staršími žáky dělal cyklista Jaroslav Snášel, plavec Šimon Ambrož, koloběžkář Marek Kadlec, tenistka Nikola
Schweinerová a zápasník Filip Soukup.
Vítězství ve velké konkurenci, která panovala v kategorii dorostu, získala moderní
pětibojařka Barbora Kodedová. „Pro mě tohle ocenění znamená hrozně moc. Obzvláště
v této době, kdy kvůli zranění nebudu moci
závodit celý rok,“ uvedla ke svému triumfu
závodnice Pětibojařského sportovního centra v Plzni, která nezapomněla poděkovat ani
svému trenérovi Jaroslavu Voldřichovi. Ten
nejenže na Vyhlášení doprovázel své svěřence, ale spolu s trenérkou házené Libuší
Škvařilovou převzal z rukou primátora města ocenění za dlouholetou trenérskou práci s
dětmi a mládeží.
Kromě Barbory Kodedové byli v kategorii
dorostu oceněni také plavec Jan Šefl, cyklista Denis Rugovac, boxer Jáchym Wiesner,
badmintonistka Lucie Havlová, vzpěračka
Eliška Adamovská, atletka Diana Mezuliáníková a kick-boxer Jiří Štádler. Obě vítězky
v kategoriích jednotlivců si kromě dalších
cen odnesly stříbrný resp. zlatý řetízek s přívěskem navržený speciálně pro tuto příležitost a také tričko s nápisem Sportovec Plzně

Plzeňský primátor Pavel Rödl, oceněný trenér Jaroslav Voldřich, pětibojařka Barbora Kodedová a starosta
plzeňského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner na vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok
2009 v kategoriích žactva a dorostu.
2009 s autogramy sportovních hvězd - střelkyně Kateřiny Emmons, hokejisty Martina
Straky a fotbalisty Petra Čecha.
Mezi nejlepším kolektivy roku 2009 v žákovské kategorii patří starší žačky Pětibojařského sportovního centra v Plzni, starší
žáci TJ Plzeň-Litice, mladší žačky FC Viktoria Plzeň, házenkáři Bolevecké ZŠ v Plzni a
volejbalistky TJ Lokomotiva Plzeň. Mezi do-

rosteneckými družstvy byli vyhlášeni zápasníci TJ Sokol Plzeň I., volejbalistky SG
Plzeň, družstvo cyklistů TJ Dynamo ZČE Plzeň a štafeta plavců PK Slavia VŠ Plzeň.
Součástí slavnostního odpoledne bylo také vyhlášení nejlepší akce z programu Top
Junior Sport Plzeň, kterou se stal Mezinárodní pohár v karate - Euro Grand Prix, Central European League.
Vlastimil Libeš

DEN SLOVAN se uskuteční 18. 6. 2010 jako tradičně ve Chvojkových lomech - Plzeň–Slovany
Během dne se nám na hlavní scéně představí řada umělců. Připraven bude i bohatý program pro děti.
Děti si budou moci vyzkoušet a prověřit své dovednosti v několika soutěžních disciplínách,
za splnění úkolů čeká na každého malá odměna.
Na akci se budou prezentovat organizace pracující s dětmi, seniory, mentálně a tělesně postiženými. Svoji činnost představí např. Odbor
sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Plzeň město II., hasiči a mnoho dalších.
Slavnostní vyvrcholení celého dne bude v podvečerních hodinách vystoupením známého hosta a ohňostrojem.
V případě zájmu o vystoupení či prezentaci Vaší organizace na Dni Slovan se přihlaste do 23. 4. 2010 na tel. č. 602 101 233 nebo
lucie@rlastallion.cz.
Podrobný program DNE SLOVAN v příštím čísle.
Lucie Kaslová, DiS., RLA Stallion s.r.o.
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