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j Božkov –místo pro
odpočinek a rekreaci? - str.8

j Madagaskar slouží
hlavnědětem - str. 13

Slovo úvodem

Vážení spo-
luobčané, v
posledních
číslech na-
šeho Zpra-
vodaje se
vám na tom-
to místě
snažím vždy
přinést ně-
jakou pozi-
tivní informaci z dění na Slo-
vanech. Tentokráte je tato
dobrá zpráva zároveň též po-
děkováním. Děkuji vám všem,
kteří jste ve dnech 28. a
29. května 2010 našli čas a ces-
tu k volebním urnám.
A bylo vás celkem 18 316, což
činí 64,89 % (V celé ČR to bylo
pro srovnání 62,6 %.)
Děkuji vám, že jste se od mož-
nosti ovlivnit chod našeho stá-
tu, ale i našeho obvodu, nene-
chali odradit ani „způsobem“,
kterým byla tato poslední vo-
lební kampaň často vedena.
Děkuji vám, ať již váš hlas pat-
řil kterémukoli kandidující-
mu subjektu.
S úctou

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta

j Začala důležitá oprava
Slovanské třídy - str. 4

j Hrákula nabídne
Souboj titánů i Avatar – str.15

Partnerství škol Comenius -
Zelená cesta – Zasaď strom

S rozvojem civilizace je stále
více nutné, aby společnost věno-
vala pozornost životnímu pro-
středí a jeho ochraně. A právě o to
se intenzivně snaží Sportovní
gymnázium, Plzeň, Táborská 28.

Žáci školy jsou vedeni k šetření
energiemi a vodou, ve výuce jsou
vychováváni k zájmu o přírodu a
k citlivému přístupu k ní, jsou ve-
deni také k třídění odpadků. Na
gymnáziu již několik let úspěšně
pracuje ekologický kroužek.

Ekologická tématika již pře-
kročila i hranice země. Naše
gymnázium spolupracuje na eko-
logicky zaměřených projektech s
partnerskými školami v Bavor-
sku, a to od roku 2004 s Haupt-
schule Zwiesel a od roku 2008 se
rozvíjejí kontakty s Privat-Gym-
nasiem Pindl E.V. v Regensburgu.
A právě toto gymnázium je ve-
doucí školou v mezinárodní spo-
lupráci středních škol v projektu
Partnerství škol Comenius.

V projektu s názvem Zelená
cesta spolupracuje vedle bavor-
ské školy také se školami z Fin-
ska, Španělska, Portugalska a

Anglie i naše sportovní gymnázi-
um. Cílem projektu je vést žáky k
zájmu o životní prostředí, výcho-
vě k jeho ochraně, ke snaze o
zlepšování životního prostředí a k
šetření energiemi všeho druhu.

Dne 4. května 2010 proběhla v
rámci projektu v našem sportov-
ním gymnáziu akce Zasaď strom,
kdy učitelé a žáci pod dohledem
zkušeného zahradníka vysadili
před budovou školy tři stromy.
Do jejich kořenů vložili láhve se
vzkazy budoucím generacím.

Zdařilou akci moh-
la škola uskutečnit
díky ochotě a vstříc-
nosti pracovnic Odbo-
ru životního prostředí
Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Janě Kolářové a
Ing. Drahomíře Sýko-
rové, kterým za spo-
lupráci poděkovala
ředitelka sportovního
gymnázia Mgr. Mile-
na Majerová.

Žáci naší školy spo-
lu s vyučujícími bu-

dou o stromy pečovat, budou je za-
lévat, hladit očima a radovat se z
jejich růstu a z toho, že před ško-
lou stojí „jejich“ stromy.

Účastníci akce Zasaď strom již
zřejmě nebudou žít, až někdo z
dalších pokolení zakopané láhve
a vzkazy v nich objeví. Ale všich-
ni si přejí, aby svět byl za řadu let
alespoň tak krásný, jako je dnes,
za časů našich – tedy v květnu
roku 2010. A nebo ještě krásnější!

Milena Marková,
vedoucí projektu Comenius

Chraňme Chvojkovy lomy
Na tomto místě bychom se chtě-

li obrátit na všechny budoucí zá-
jemce o provozování velkých akcí
v parku ve Chvojkových lomech.
Každoročně jejich počet roste a
jen letos už zde proběhly akce, o
nichž jsme se jako provozovatelé a
„údržbáři“ tohoto významného
krajinného prvku dozvěděli až z
tisku. Žádáme tedy každého, kdo
má zájem zde uspořádat jakouko-
liv akci pro veřejnost, zvláště s
očekávanou velkou návštěvností,

aby se s vyplněnou žádostí, kterou
je možné si stáhnout z Portálu
Městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany (Vyřiďte si na úřadu - For-
muláře ke stažení – Odbor ŽP – Žá-
dost o povolení ke zvláštnímu uží-
vání veřejného prostranství) do-
stavil na odbor ŽP, kde obdrží sta-
novisko s podmínkami pro každou
akci. Je nutné se i v této lokalitě
chovat ohleduplně právě vzhle-
dem k tomu, že se jedná o význam-
ný krajinný prvek, a tak má každý,

kdo podobné veřejné akce organi-
zuje, zodpovědnost dané podmín-
ky dodržovat včetně zabezpečení
celé akce a následného úklidu.

Jsme rádi, že Chvojkovy lomy
jsou navštěvované a stávají se
místem pro pořádání akcí pro ši-
rokou veřejnost a rozhodně se jim
nebráníme, spíše se snažíme být
nápomocni, jen je nutné dodržovat
pravidla, aby nedocházelo k de-
vastaci parku a aby zůstal stále
pěkný s velkou návštěvností. Mů-

žeme se těšit, že po dostavbě další-
ho objektu s restaurací a sociál-
ním zázemím se stane jedním
z nejvyhledávanějších parků v Plz–
ni. Odbor životního prostředí
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Prázdninový provoz
mateřských škol v roce 2010
ČERVENEC – 89. MŠ, Habrová 8, tel. 377 242 228

SRPEN – 5. MŠ, Zelenohorská 25, tel. 377 243 705

Bližší informace podá příslušná MŠ

Kniha Petřín mého mládí
Vážení čtenáři, někteří z vás

si jistě vzpomenou na dílo Ma-
rie Korandové „Petřín mého
mládí aneb U Světovaru č. 3“,
které vycházelo na pokračování
v našem zpravodaji. Pro všech-
ny čtenáře a příznivce Marie
Korandové máme příjemnou
zprávu. Kniha Petřín mého
mládí vychází díky podpoře
Městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany a díky členům rodiny
paní Marie Korandové.

Křest publikace se uskuteční

ve čtvrtek 17. června 2010 od
15.30 hodin v prostorách Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83. Pro
návštěvníky bude připraven
kulturní program a zároveň
bude představena kniha dět-
ských obrázků „Města a obce
očima dětí“, která vznikla rov-
něž za podpory Městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany a která
obsahuje patnáct děl žáků na-
šich škol. Všechny srdečně zvu!

Zdeněk Červený

K optimalizaci provozu MHD v Plzni
Město Plzeň připravilo ve spo-

lupráci se společností PMDP,
a. s., návrh 2. fáze optimalizace
MHD v Plzni. Konečná verze ná-
vrhu druhé fáze optimalizace
MHD byla schválena ZMP
13. května 2010.

První fáze optimalizace byla
spuštěna od listopadu 2009 a v ní
byl upraven především víkendo-
vý provoz tramvají a trolejbusů
(vč. částečné změny tras trolej-
bus. linek) a noční provoz auto-
busů.

V měsících říjen 2009 - únor 2010
proběhly další ověřovací prů-
zkumy využití MHD jako podklad
pro zpracování 2. fáze. Ve druhé
fázi optimalizace jsou navrženy
úpravy provozu na všech linkách
tramvají a trolejbusů v pracov-
ních dnech (včetně dalších změn
vedení linek trolejbusů) a na vět-
šině autobusových linek v prů-
běhu celého týdne. Dále jsou na-
vrženy drobnější korekce noční-
ho provozu autobusů.

Spuštění 2. fáze optimalizace se
předpokládá v návaznosti na do-
končení nové trolejbusové trati
na Borská pole od 1. září 2010.

Cílem optimalizace je upravit
organizaci provozu MHD tak,
aby:

– byl v co největší míře zaveden
taktový provoz (spoje jezdí v pra-
videlném lehce zapamatovatel-
ném intervalu; byl zvolen zá-
kladní interval 7,5 minuty a jeho
násobky),

– nabídka MHD lépe odpovídala
rozložení obyvatel v jednotlivých
částech města a skutečné poptávce,

– byly garantované přestupy v
důležitých přestupních uzlech,
čímž dojde ke zkrácení čekacích
dob,

– vznikly proklady odjezdů spo-
jů v úsecích souběhů několika li-
nek (poloviční intervaly),

– se MHD celkově zatraktivnila
a přilákala další cestující.

V našem obvodě Plzeň 2 – Slo-
vany jsou nejdůležitější násle-
dující změny:

– zavedení taktového provozu
na tramvajích linek 1 a 2 v období
dopravního sedla všedních dnů –
interval 7,5 minuty

– zavedení linky č. 10 Čechurov
– CAN, která bude jezdit v pro-

kladu s linkou č. 13 (souhrnný in-
terval ve špičce 5 min., v sedle 7,5
min.)

– v trase dosavadní linky č. 30
budou jezdit dvě linky – č. 29 a č.
30, s navýšenou kapacitou o cca
10 %; linka č. 29 vytváří rychlejší
spojení na Borská pole

Stručný přehled výsledků
2. fáze optimalizace na měst-
ském obvodu Plzeň 2 – Slovany

Tramvajové linky č. 1 a 2
1 + 2: V dopoledních hodinách

na obou linkách interval 7,5 mi-
nuty a jízdní řád v prokladu (po-
dobně, jako je to dnes o víkendu)

1: Na Slovanech bude snaha o
návaznost mezi linkou 1 a trolej-
busy, pokud to bude jen trochu
možné, v sedle (a možná i ve špič-
ce) bude oboje jezdit ve stejném
intervalu. Řidiči obecně mají in-
strukce, aby umožňovali přestu-
py a neujížděli.

Trolejbusové linky č. 10, 12 a 13
12: Úprava intervalů v pracovní

dny tak, aby lépe kopírovaly po-
ptávku. V pracovní dny i o víken-
du bude po většinu dne ukončena
polovina spojů jen v Zátiší.

13: Linka bude rozdělena do
dvou linek. 13 pojede ve stávající
trase, nová linka 10 pojede z
Bručné na CAN (část spojů už z
Černic, část až do Skvrňan). Obě
linky budou mít stejný interval
10-12 minut ve špičce a 15 v sedle,
ve společném úseku budou tedy
intervaly poloviční, což je oproti

stávajícímu stavu jednoznačné
zlepšení. Stejně tak je možné vy-
zdvihnout to, že bude přímé spo-
jení k Mrakodrapu, k Práci, k
CAN, ke Škodovce, …

Autobusové linky 22, 29, 30
22: : Bude zkrácena jen ke Ško-

dě, 8. brána, ve špičce nabídne
pravidelný desetiminutový in-
terval (do Koterova 20 minut).
Úbytek spojů a zkrácení trasy na
Borských polích bude kompen-
zováno linkami 15 a 29.

30: Na lince by měl být po větši-
nu dne pravidelný interval (7,5 ve
špičce, 15 v sedle a o víkendu, ve-
čer 20 a o víkendu ráno taky), na
lince by měly být nasazeny vel-
kokapacitní autobusy Solaris.
Tento interval odpovídá poptávce
po přepravě v úseku Košutka –
Doubravka. Protože z Doubravky
směrem dál na Bory jezdí přece
jen více lidí, bude zavedena posi-
lová linka 29 z Doubravky, Záběl-
ské po trase linky 30 až na Slova-
ny, dále přes Doudlevce, ETZ a
přes náměstí Míru přímo k Tescu
na Borských Polích a na Teslovu.
Tím, že linka vynechává „vy-
hlídkovou jízdu“ po Doudlevcích
a Borech, je cesta na Borská Pole
asi o 5 minut rychlejší.

Zbývají linky 31, 51, N2 a N5 -
nic zásadního se nemění.

Podrobnější schémata, mapky
linek a pod. najdete na webových
stránkách http://www.plzen.eu
v rubrice Život v Plzni, sekce do-
prava. Ing. Milan Kolafa,
vedoucí odd. výstavby a dopravy
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Mimořádné
jednání RMO
dne 30. 3. 2010
– RMO přijala
celkem 2 usne–
sení, z nichž
vybírám:

– schválila
změnu složení
komise pro ot-
vírání obálek s

nabídkami a hodnotící komise
pro zajištění zadávacího řízení
pro výběr dodavatele stavby
„Obnova historické části obce
Plzeň – Koterov za účelem za-
chování kulturního a historic-
kého dědictví a rozšíření cestov-
ního ruchu“;

Jednání RMO dne 7. 4. 2010 –
RMO přijala celkem 5 usnesení,
z nichž vybírám:

– schválila pořadí uchazečů a
návrh smlouvy na zajištění služ-
by „Nakládání s vytříděnými
složkami z komunálního odpadu
– sklo, papír, plast, kompostova-
telný odpad a nápojové kartony
na území Městského obvodu Pl-
zeň 2 – Slovany“;

– souhlasila s druhou fází op-
timalizace městské hromadné
dopravy v Plzni;

– schválila další postup při za-
jištění publicity akce „Obnova
historické části obce Plzeň – Ko-
terov za účelem zachování kul-
turního a historického dědictví a
rozšíření cestovního ruchu“ –
uzavření dodatku smlouvy s
firmou Euronova & Partner’s,
spol. s r. o., Mikulášské nám.
552/17, 326 00 Plzeň, IČO: 2635
3610;

Mimořádné jednání RMO dne
21. 4. 2010 – RMO přijala celkem
4 usnesení, z nichž vybírám:

– souhlasila a podporuje reali-
zaci projektu „Sportovně rela-
xační centrum se školícím stře-
diskem Plzeň – Slovany“ společ-
ností AZS 98, s.r.o., se sídlem U
Habrovky 247/11, Praha 4 – pro-
vozovna Koterovská 158, Plzeň, s
pomocí finančních prostředků z
dotace z ROP NUTS II Jihozápad
v rámci 11. výzvy;

Jednání RMO dne 5. 5. 2010 –
RMO přijala celkem 12 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– schválila pořadí uchazečů a
návrh smlouvy na zajištění služ-
by „Nakládání (sběr, svoz a ná-
sledné zneškodnění) s komunál-
ním odpadem sebraným z veřej-

ných prostranství, která jsou ve
vlastnictví města Plzně a na
území Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany“;

– schválila vyhlášení zadáva-
cího řízení na dodavatele stavby:

– „Zateplení budovy – sanace
základového zdiva 25. MŠ,
Ruská 83 – I. etapa“
– „Zateplení budovy – střecha
25. MŠ, Ruská 83 – II. etapa“;
– schválila jako nejvhodnější

na provedení stavby „Obnova
historické části obce Plzeň – Ko-
terov za účelem zachování kul-
turního a historického dědictví a
rozšíření cestovního ruchu“ na-
bídku firmy Eurovia CS a. s.,
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO:
45274924, s cenou 30.995.040,00 Kč
vč. DPH, jako druhou nejvhod-
nější nabídku firmy Dálniční
stavby Praha s. s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČO:
40614948, s cenou 27.334,105,00 Kč
vč. DPH, jako třetí nejvhodnější
pak nabídku firmy Berger Bo-
hemia a.s., Klatovská 410, 320 64
Plzeň, IČO: 45357269, s cenou
21.409.715,00 Kč vč. DPH;

Jednání RMO dne 19. 5. 2010 –
RMO přijala celkem 9 usnesení,
z nichž vybírám:

– ve věci žádostí neziskových a
příspěvkových organizací, fy-
zických osob a právnické osoby o
dotace a finanční dary:

a) schválila poskytnutí dotací
neziskovým a příspěvkovým
organizacím, fyzickým osobám
a právnické osobě:
1. SK Slavia Plzeň 1912 – FO SK
Slavia Plzeň – Papírny,
IČO: 45334943 10.000,- Kč
2. Pětibojařské sportovní cent–
rum, IČO: 26545896 7.000,- Kč
3. SONS ČR Plzeň – jih,
IČO: 65399447 4.000,- Kč
4. Středisko rané péče SPRP
Plzeň, IČO: 73730891 3.000,- Kč
5. JK BOX Plzeň, IČO: 26638797

20.000,- Kč
6. Kapela 35. pěšího plz. pluku-
Foligno, IČO: 26598825

10.000,- Kč
7. Dělnická tělocvičná jednota
Plzeň, IČO: 66360234 3.000,- Kč
8. Alpinum klub Plzeň,
IČO: 71178171 17.000,- Kč
9. Sport relax handicap Plzeň,
IČO: 26638959 5.000,- Kč
10. Svaz tělesně postižených
v ČR, IČO: 75010968 10.000,- Kč
11. 25. ZŠ, Chválenická 17,
IČO: 69972141 5.000,- Kč
12. Sdružení pěstounských
rodin, IČO: 64326471 10.000,- Kč

13. Tyfloservis o.p.s., IČO:
26200481 10.000,- Kč
14. Epoché, o.s., IČO: 45335648

6.000,- Kč
15. Žiláková Michaela, mažo–
retky Maršálky Plzeň, IČO:
87237598 5.000,- Kč
16. Roska Plzeň, IČO: 64353729

6.000,- Kč
17. Nadace sportující mládeže,
IČO: 45335966 2.000,- Kč
18. Český kynologický svaz,
IČO: 73731382 3.000,- Kč
19. Svoboda zvířat Plzeň, IČO:
66365678 5.000,- Kč
20. PRESSFIL Plzeň s.r.o., IČO:
64358992 15.000,- Kč
21. Plzeňská krajská rada dětí
a mládeže, IČO: 26632110

20.000,- Kč
22. Salesiánské středisko mlá–
deže, IČO: 519740 10.000,- Kč
23. 89. MŠ, Habrová 8, IČO:
70940690 3.000,- Kč
24. Pionýrská skupina Homol–
ka, IČO: 64354181 10.000,- Kč
25. TJ ČSAD Plzeň, IČO:
40525767 5.000,- Kč
26. Asociace TOM ČR, IČO:
68785518 3.000,- Kč
27. Domov sv. Zdislavy, IČO:
66388830 8.000,- Kč
28. TJ Božkov, o. s., IČO:
45330972 8.000,- Kč
29. Sbor dobrovolných hasičů
Božkov, IČO: 66360111

10.000,- Kč
30. Junák – STOPA, IČO:
49777963 10.000,- Kč
31. Obec baráčníků Plzeň –
Božkov, IČO: 460168 5.000,- Kč
32. Junák – stř. „Jožky Kna–
ppa“ Plzeň, IČO: 49777955

10.000,- Kč
33. Diakonie ČCE – středisko
Plzeň, IČO: 73632767 8.000,- Kč
34. Diakonie ČCE – středisko
Plzeň, IČO: 73632767 7.000,- Kč
35. TJ Sokol Plzeň – Petřín,
IČO: 49779125 2.000,- Kč
36. Církevní gymnázium Plzeň,
IČO: 40527867 5.000,- Kč
37. Basketbalový klub BaK
Plzeň, IČO: 69458821 10.000,- Kč
38. Pomocné tlapky o.p.s., IČO:
26322641 40.000,- Kč
39. VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO:
49774301 10.000,- Kč
40. VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO:
49774301 7.000,- Kč
41. Centrum pro zdravotně
postižené PK, IČO: 26594382

10.000,- Kč
42. Soubor písní a tanců Jiskra,
IČO: 49775782 10.000,- Kč
43. Občanské sdružení Krystal,
IČO: 26641194 5.000,- Kč
44. Svaz tělesně postižených

v ČR, IČO: 64353397 5.000,- Kč
45. Občanské sdružení Ty a já,
IČO: 27007278 20.000,- Kč
46. Občanské sdružení Ty a já,
IČO: 27007278 5.000,- Kč
47. PERAMOST o. s., IČO:
22822275 12.000,- Kč
48. Sbor dobrovolných hasičů
Koterov, IČO: 64353435

20.000,- Kč
49. Sbor dobrovolných hasičů
Koterov, IČO: 64353435

10.000,- Kč
50. Ponton, občanské sdružení,
IČO: 64355756 5.000,- Kč
51. Ledovec, o. s., IČO: 26517051

15.000,- Kč
52. Člověk v tísni, o.p.s.,
IČO: 25755277 16.000,- Kč
53. Junák, středisko ICH–
THYS, IČO: 49777980 4.000,- Kč
54. Junák, středisko ICHTHYS,
IČO: 49777980 13.000,- Kč
55. CIGISTOCK, o .s.,
IČO: 27027252 10.000,- Kč
56. Občanská poradna Plzeň,
o.s., IČO: 69460833 17.000,- Kč
57. Český svaz včelařů, o. s.,
IČO: 49778030 5.000,- Kč
58. Hipocentrum Jitřenka,
IČO: 26674441 10.000,- Kč
59. OCET o.p.s., IČO: 28043499

15.000,- Kč
60. DOMUS – Centrum pro
rodinu, o.s., IČO: 22842250

6.000,- Kč
61. 25. MŠ, Ruská 83, IČO:
70940860 15.000,- Kč
62. Zdravotnická záchranná
služba PK, IČO: 45333009

15.000,- Kč
63. Zemský svaz A.I.C.E. ČR,
IČO: 68780532 10.000,- Kč
64. Český svaz bojovníků za
svobodu, IČO: 424218 10.000,- Kč
65. Sokol’s Power Voice s.r.o.,
IČO: 25206842 10.000,- Kč
b) schválila poskytnutí finanč-

ního daru neziskové organizaci:
Svaz důchodců ČR, IČO:
64353320 7.000,- Kč
c) neschválila poskytnutí dota-

cí neziskovým a příspěvkovým
organizacím a fyzické osobě:

1. Člověk v tísni, o.p.s., IČO:
25755277
2. Svaz tělesně postižených
v ČR, IČO: 75010968
3. Svaz postižených civil. cho–
robami v ČR, IČO: 750714728
4. SONS Plzeň – město, IČO:
65399447
5. Člověk v tísni, o.p.s.,
IČO: 25755277
6. Pětibojařské sportovní cent–
rum, IČO: 26545896

pokračování na str. 4
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Zprávy z jednání Rady MO Plzeň 2 – Slovany
dokončení ze str. 3

7. Orel jednota Plzeň, IČO:
64353117
8. FLIK – FLAK Plzeň, IČO:
27014649
9. 13. ZŠ, Habrmannova 45,

IČO:
69971901
10. Škola bojových umění
Narama, IČO: 49775383
11. Doc. PhDr. Jaroslav Fiala,
nar. 24.02.192
12. Veteran car club Plzeň,
IČO: 64355969
13. Motýl o.s., IČO: 26674157
14. OCTAVIUS, IČO: 22727191
15. Sdružení obrany spotřebi–
telů, o.s., IČO: 75137267
16. SPMP v ČR, o.s., IČO:
64354067
17. Slovensko – český klub,
IČO: 26570475
18. Člověk v tísni, o.p.s., IČO:
25755277
19. Divadlo pod lampou, o.p.s.,
IČO: 28004256
20. Divadlo pod lampou, o.p.s.,
IČO: 28004256
21. Divadlo pod lampou, o.p.s.,
IČO: 28004256
22. Občanské sdružení PaNa–
Mo, IČO: 26985641
23. OCET o.p.s., IČO: 28043499
24. TJ Sokol Plzeň – Černice,
IČO: 14705656
25. Sportovní club Černý, o.s.,

IČO: 26984971
26. Církevní gymnázium Pl-

zeň,
IČO: 40527867
d) souhlasila a doporučila Za-

stupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany schválit po-
skytnutí dotací neziskovým a
příspěvkovým organizacím:

1. DOMUS – Centrum pro rodi–
nu, o.s., IČO: 228422505.000,- Kč
2. Diecézní charita Plzeň, IČO:
497740034 33.000,- Kč
3. Městská charita Plzeň, IČO:
45334692 33.000,- Kč
4. Středisko křesťanské pomoci
Plzeň, IČO: 4052456 20.000,- Kč
5. TJ Sokol - Koterov, IČO:
00479543 10.000,- Kč
6. TJ Sokol Plzeň – Hradiště,
IČO: 45330875 30.000,- Kč
7. TJ START VD Plzeň, IČO:
16734009 8.000,- Kč
8. HC Plzeň, IČO: 26602351

53.000,- Kč
9. taneční studio Slovan Plzeň,
o.s., IČO: 22670611 5.000,- Kč
10. 1. FC Plzeň Junior s.r.o.,
IČO: 27966887 20.000,- Kč
11. SK Smíchov Plzeň, IČO:
22667407 20.000,- Kč
12. USK – Plzeň – oddíl outdoor,
IČO: 26517515 15.000,- Kč
13. TJ Lokomotiva Plzeň, IČO:
40525724 73.000,- Kč
14. SK Plzeň 1894, IČO:
00479535 30.000,- Kč
15. TJ Dynamo ZČE Plzeň,

IČO: 479250 43.000,- Kč
16. Tělocvičná jednota Sokol
Plzeň V., IČO: 00478253

10.000,- Kč
17. 38. MŠ, Spojovací 14, IČO:
70941084 30.000,- Kč
18. 23. MŠ, Topolová 3, IČO:
70940738 25.000,- Kč
19. 17. MŠ, Čapkovo nám. 4,
IČO: 70940631 25.000,- Kč
20. 89. MŠ, Habrová 8, IČO:
70940690 30.000,- Kč
21. 31. MŠ, Spojovací 7, IČO:
70940681 30.000,- Kč
22. Sbor dobrovolných hasičů
Hradiště, IČO: 66360129

10.000,- Kč
23. Občanské sdružení PaNa–
Mo, IČO: 26985641 10.000,- Kč
24. Římskokat. farnost Plzeň –
Slovany, IČO: 45332487

20.000,- Kč
25. Hrákula, o.s., IČO: 27052451

50.000,- Kč
26. Česká mountainbiková aso–
ciace, o.s., IČO: 28552075

10.000,- Kč
27. TJ Dynamo ZČE Plzeň,
IČO: 479250 12.000,- Kč
e) nesouhlasila a nedoporuči-

la Zastupitelstvu městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany schválit
poskytnutí dotací neziskovým a
příspěvkovým organizacím:

1. QUICK DANCE PLZEŇ,
IČO: 27041751
2. Nadační fond propojeni,
IČO: 28035763

3. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.,
IČO: 25248421
4. Mgr. Bohumila Hajšmanová
(Domovinka), IČO: 66364329
5. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929,
IČO: 45331634
6. BOXING CLUB STAR Plzeň,
IČO: 64354024
7. Mateřské centrum Slovany
„Jablíčko“, IČO: 26615088
8. taneční studio Slovan Plzeň,
o.s., IČO: 22670611
9. 25. ZŠ, Chválenická 17, IČO:
69972141
10. ZŠ a MŠ při FN, IČO:
49777629
11. 21. ZŠ, Slovanská alej 13,
IČO: 66362521
12. 51. MŠ, Částkova 6, IČO:
70940801
13. Na Dvorku, IČO: 22819053
– ve věci žádostí právnické

osoby a neziskové organizace o
dotace souhlasila a doporučila
Zastupitelstvu městského obvo-
du Plzeň 2 – Slovany schválit po-
skytnutí dotací:

1. TJ Sokol – Koterov, IČO:
00479543 56.000,- Kč
2. Sdružení pro obnovu pamá–
tek v Rokycanech, IČO:
18243231 90.000,- Kč
– souhlasila s poskytnutím

půjčky z Fondu rozvoje bydlení v
celkové výši 400.000,- Kč.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Při opravě Slovanské bude rušno
Dne 8. června 2010 začala oprava

Slovanské třídy, jejíž součástí
bude mimo jiné výměna poškoze-
ných panelů pod tramvajovou
tratí, oprava povrchu dnes již
značně poškozené vozovky a vý-
měna šoupat na vodovodním řádu
pod komunikací.

Úpravami komunikace chtějí
investoři umožnit pohodlnější
průjezd touto významnou do-
pravní tepnou a též ztišit provoz
dopravy včetně tramvají. Přinést
by to mělo nejen zvýšení komfor-
tu dopravy pro řidiče, ale napří-
klad i lepší podmínky pro bydlení
přímo na Slovanské třídě a v její
těsné blízkosti. Než se tak ale sta-
ne, bude zapotřebí trocha shoví-
vavosti v době stavební činnosti.
Ta si totiž vynutí i jisté změny v
organizaci především veřejné a
nákladní dopravy.

Protože bychom si přáli, aby
vás případné komplikace nepře-
kvapily a mohli jste se na ně včas
a co nejlépe připravit, rádi

bychom vás o změnách v dopravě
předem informovali.

Vzhledem k náročnosti někte-
rých činností a jejich časového
sladění se budou dopravní ome-
zení konkretizovat a měnit po do-
bu oprav. Dovolte mi proto se-
známit vás zde se základními
omezeními a informovat vás o
tom, kde můžete již nyní a dále v
průběhu oprav nacházet nejaktu-
álnější informace o dopravních
omezeních.

– Opravy Slovanské třídy budou
probíhat od června zhruba do
prosince a dotknou se úseku od
křižovatky se Sladkovského ulicí
po náměstí Milady Horákové.

– Stavební činnost bude probí-
hat zejména v pracovních dnech
od 7.00 do 18.00 hodin. O víken-
dech pak od 8.00 do 17.00 hodin.

– Opravy se budou realizovat v
jednotlivých etapách (nejprav-
děpodobněji od centra města po
Slovany), během nichž se budou
dopravní omezení v různých úse-

cích komunikace částečně měnit.
O těchto změnách se vás budeme
snažit vždy v předstihu informo-
vat na internetových stránkách
Úřadu městského obvodu Plzeň 2
- http://umo2.plzen.eu. Na této
webové stránce již dnes najdete
popis dopravní situace platný od
8. června.

– Během oprav tramvajové trati
nebudou po Slovanské třídě jezdit
tramvaje. Linka číslo 1 se bude
otáčet zpět do centra města ve
Sladkovského ulici. V úseku mezi
Mikulášským náměstím a nám.
Milady Horákové ji nahradí au-
tobusy, které budou v některých
etapách oprav jezdit v jednom
směru Zahradní ulicí.

– Během oprav bude ze Slovan-
ské třídy odkloněna nákladní do-
prava. Zásobování obchodů bude
tedy možné jen z postranních ulic.

– Během oprav bude zakázáno
stání i zastavení vozidel v prů-
jezdných pruzích.

– V úseku mezi Sladkovského a

Částkovou ulicí může dojít mimo-
řádně v některých dnech i k vý-
raznému omezení osobní dopravy
(částečná uzavírka, kyvadlový
provoz).

– Veškerá dopravními značka-
mi vyjádřená omezení včetně vy-
hrazeného parkování pro zásobo-
vání v postranních ulicích bude
policie kvůli bezpečnosti a plynu-
losti provozu pravidelně kontro-
lovat a sankcionovat.

Investorem oprav prováděných
na Slovanské třídě jsou město Pl-
zeň prostřednictvím Správy ve-
řejného statku města Plzně, Ředi-
telství silnic a dálnic a Vodárna
Plzeň. Realizátorem oprav bude
sdružení firem Berger Bohemia
a. s., Metrostav a APB Plzeň.

Přestože ÚMO Plzeň 2 - Slovany
není přímým účastníkem staveb-
ních úprav, dovolte mi i jménem
tohoto úřadu vyjádřit omluvu za
způsobené komplikace a poděko-
vat za trpělivost.
Kancelář tajemníka ÚMO Plzeň 2
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Hospodaření MO k 31. 3. 2010 skončilo úsporou výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému financování ve výši 57.070 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany: 8.223 tis. Kč

Příjmy daňové: 4.590 tis. Kč
Správní poplatky 864 tis. Kč
Poplatek ze psa 166 tis. Kč
Poplatek z užívání veřejného prostranství 374 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 218 tis. Kč
Poplatek za provozovaný VHP 1.587 tis. Kč
Výtěžek z VHP 1.379 tis. Kč
Ostatní daně a poplatky 2 tis. Kč

Příjmy nedaňové : 3.633 tis. Kč
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

Podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 11.578 tis. Kč
Příjem z podílu DPH 8.377 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace: 21.811 tis. Kč
Na výkon státní správy 2.074 tis. Kč
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP 0 tis. Kč
Na příspěvek na péči 14.137 tis. Kč
Na ostatní sociální dávky 5.600 tis. Kč
Na volby a ostatní 0 tis. Kč

Příjmy MO za I/IV roku 2010 celkem 49.989 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 46,05%

Objem výdajů za období 1. – 3. roku 2010 celkem: 41.217 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je úspora 8.772 tis. Kč . V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany za I/IV roku 2010 byly zapojeny prostředky
z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně na rok 2010 ve výši 48.298 tis. Kč jako financování, kterým
je kryto navýšení rozpočtovaných výdajů a tím rozdíl mezi příjmy a výdaji MO Plzeň 2 – Slovany, to ovlivnilo výsledek hospodaření k 31. 3. 2010.

K 31. 3. 2010 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:

NEINVESTIČNÍ výdaje : 39.651 tis. Kč
Úklid komunikací a chodníků 4.325 tis. Kč
Likvidace nebezpečného odpadu 14 tis. Kč
Likvidace komunálního odpadu 2.592 tis. Kč
Péče o zeleň 528 tis. Kč
Příspěvky sociální pomoci občanům 19.301 tis. Kč
Provoz MŠ, jeslí 3.217 tis. Kč
Údržba , opravy budov 10ti MŠ 259 tis. Kč
Vydávání informačního zpravodaje MO 2 a propagace 128 tis. Kč
Bezpečnost – hasiči 363 tis. Kč
Poskytnuté dary na sport, pro mládež a další obč. sdružení, církev. org. 33 tis. Kč
Služby pro občany (provoz WC, akce pro důch., vítání občánků atd) 36 tis. Kč
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP 1.008 tis. Kč
Čipování psů, deratizace, desinsekce 33 tis. Kč
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje 7.814 tis. Kč

INVESTICE 1.566 tis. Kč
Výdaje na investiční akce v rozpočtu na rok 2010 byly navýšeny celkem na 31.595 tis. Kč. Plnění k 31. 3. 2010 na 4,96 %.
Byly proplaceny faktury za:
Vypracování projektové dokumentace na realizaci investiční akce: obnova historické návsi v Koterově.
Za realizaci byly proplaceny faktury za: rekonstrukce bytu v 89. MŠ, Habrová ul.
Rekonstrukce bytu v uvedené MŠ byla provedena z důvodu, aby se rozšířila kapacita MŠ a bylo možné přijmout do předškolního
zařízení více dětí. Ze stejného důvodu se připravuje rekonstrukce bytů v dalších MŠ a to v 5. MŠ a v 17. MŠ.
Plnění je nízké, akce se teprve rozbíhají.

Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany k 31. 3. roku 2010 je na 26,51 %..

Ekonomický a poplatkový odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 3. roku 2010
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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 ob-
vodu Plzeň 1 – 10.

Prostředky fondu je možno
používat výhradně k poskytová-
ní půjček na uvedené účely dle
vyhlášky, při nejnižším úroku
3% ročně a nejdelší lhůtě splat-
nosti 8 let mimo rok, v němž by-
la půjčka poskytnuta žadatelům.

Žadatelé půjček z FRB mo-
hou být:

a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy, by-
tové domy nebo byty na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany, a které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uve-
dených pravidel a podmínek.

b) společenství vlastníků jed-
notek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uve-
dených podmínek a použijí pro-
středky fondu na opravy a mo-
dernizaci společných částí do-
mu.

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 poskyt-
nuta za účelem zřízení kanali-
zační, 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 výběro-
vých řízení na příslušný kalen-
dářní rok budou vyvěšeny na
úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slo-
vany.

Termíny výběrových řízení
na rok 2010 :

I. kolo: již uzavřeno
II. kolo: již uzavřeno
III. kolo: již uzavřeno
IV. kolo: 23. 8. – 1. 10. 2010

Žádosti o půjčku z FRB se mo-
hou podávat průběžně, nejdéle
však do 1. 10. 2010. Poté se pro-
vede vyhodnocení ve výběrovém
řízení dle stanovených podmí-
nek a žádosti se předloží v nej-
bližším termínu ke schválení or-

gánům 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 měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany a
Zastupitelstvem městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany a násled-
ně jsou odsouhlasené žádosti po-
stoupeny na MMP – Odbor fi-
nancování a rozpočtu. Ten vyzve
žadatele k sepsání Smlouvy o
půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout
na odboru výstavby, majetku a
dopravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314.

Bližší informace na tel. č.
37 803 6244, Straková Irena

Hledejte s námi
Plzeňské poklady!

Plzeňané ve svém volnu vyjíž-
dějí za město, vědí však, jaké pří-
rodní poklady mají ve svém měs-
tě?

Seznámit občany města Plzně
všech věkových kategorií s pří-
rodními zajímavostmi a stavem
životního prostředí města, které
proslulo průmyslem a obývá ho
více jak 185 tisíc občanů, si dali za
cíl pracovníci občanského sdru-
žení ENVIC.

V rámci projektu „Plzeňské po-
klady“ realizovaného za finanční-
ho přispění Nadačního fondu Ze-
lený poklad byla připravena hra
pro širokou veřejnost inspirovaná
tzv. geocachingem. (Geocaching je
hra, která spočívá v použití navi-
gačního systému GPS při hledání
skryté schránky nazývané cache,
o níž jsou známy jen její geogra-
fické souřadnice). Pět vybraných,
přírodně zajímavých míst na
území města Plzně bylo identifi-
kováno v souřadnicích GPS a
označeno hracími štítky.

Úkolem hráčů je podle GPS sou-
řadnic alespoň jeden z těchto pl-
zeňských pokladů (památný
strom, přírodně cenné místo
apod.) najít, a to za pomoci GPS

navigace či internetových mapo-
vých serverů, vyfotografovat jej,
zapsat jeho název do hrací karty a
tu zaslat do ENVIC, občanského
sdružení. Z doručených vyplně-
ných hracích karet bude vyloso-
váno 30 účastníků, kteří se mohou
těšit na věcné ceny. Ostatní účast-
níci obdrží jako památku na svou
účast nejen spoustu užitečných in-
formací o stavu životního prostře-
dí v Plzni a o způsobech, jak na-
pomáhat jeho ochraně, ale také
pamětní diplom hry.

Soutěž probíhá od 15. května –
31. července 2010.

Více informací na:
www.envic-sdruzeni.cz/poklady

Soutěž organizuje: ENVIC, ob-
čanské sdružení, Prešovská 8, 301
00 Plzeň, tel. 377 220 323, e-mail.:
ic.plzen@envic.cz

www.envic-sdruzeni.cz

Občanské sdružení ENVIC provo-
zuje environmentální informační
centrum, kde pro širokou veřejnost,
obce, školy a podnikatele poskytuje
bezplatné poradenství v oblasti ži-
votního prostředí včetně specializo-
vaného poradenství pro dotační pro-
gram Zelená úsporám.
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Svozy VKK budou konány dne 19. června 2010:

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany

Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00 - 9.00 hod.
U Jezu (Božkov) 9.10 – 10.10 hod.
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10.20 – 11.20 hod.
Sporná (Plzeňská cesta) 12.20 – 13.20 hod.
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13.30 – 14.30 hod.
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14.40 – 15.40 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00 - 9.00 hod.
Hradiště (za konečnou MHD) 9.10 – 10.10 hod.
Na Vyhlídce (Božkov) 10.20 – 11.20 hod.
Hluboká (u potravin) 12.20 – 13.20 hod.
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13.30 – 14.30 hod.

Škoda práce…aneb Buďme
všímaví k nepravostem

Každý z nás si občas takto po-
vzdechne, když vidí zmar své
nebo cizí práce. A nám se zejmé-
na teď na jaře čím dál častěji stá-
vá, že nevěřícně zíráme na to, co
právě objevíme – poškozené la-
vičky s přeraženými prkny tý-
den po instalaci, rozbité sou-
částky dětských hřišť, opakova-
ně úplně zničené cedule (na Mi-
kulášském náměstí).

O nejkřiklavějších projevech
vandalismu píšeme skoro každý
rok, protože nás mrzí, že se sna-
žíme vylepšovat veřejná pro-
stranství našeho obvodu a při-
tom stále narážíme na černé
skládky, nepořádky a jiné znám-
ky neúcty k práci druhých. My
si trochu postěžujeme a věříme,
že se snad aspoň občas podaří
někoho chytit a po zásluze po-
trestat, ale zatím zjevně bez
účinku, protože negativní proje-
vy pokračují.

Proto bychom se dnes chtěli
zmínit o něčem trochu jiném, co
se letos projevilo v naprosto ne-
vídané míře – o devastaci záho-
nů. Sice dlouho ležel sníh, ale
sotva zmizel, na záhonech se ob-
jevily zelené stonky tulipánů a
narcisek. A protože jsme si ne-
chali vypracovat nové návrhy
výsadeb, sehnali kvalitní rost-

linný materiál, těšili jsme se na
to, co hezkého nám na jaře roz-
kvete. Snad kromě záhonu u pa-
nenky v parčíku na Francouzské
třídě žádná sláva. Ve velkém zá-
honu před hlavním nádražím by-
ly patrné velké prázdné plochy
bez tulipánů, které zřejmě vy-
hrabali psi těch, kteří za slušné-
ho počasí v prostoru před nádra-
žím tráví ve skupinách celé ho-
diny sladkým nicneděláním.

Když od nádraží postoupíme
na Mikulášské náměstí, tak se
také nestačíme divit, jak vypada-
jí čtverce s výsadbou tulipánů,
narcisek a macešek. Tam květi-
ny sice vyrostly, ale asi sem cho-
dil někdo pro ně rovnou s kosou.
Nad záhonem rozkročený pan H.
se vůbec nevzrušoval a nerušeně
pokračoval v trhání narcisek i v
době provádění kontroly za-
hradnických prací. Tady jsme se
krásně rozkvetlých nových vzo-
rů kobercových výsadeb nedo-
čkali – zloději byli příliš rychlí.

Na množství sněhu, který vše
pokryl, doplatily i záhony před
školou v Habrmannově ulici –
někdo jezdil přímo ke škole přes
záhony, a tak značná část výsa-
deb skončila pod koly náklad-
ních aut. Pak nás čeká cesta po
náměstí generála Píky, kde má-

me zhruba
400 m truh-
líků. Na-
neštěstí jsou
vysoko „tak
akorát“, to
se potom
macešky ob-
zvlášť poho-
dlně kradou.
Jako ob-
vykle, kolem
bývalého
nábytku je
opět prázd-
no. A prázd-
ná místa
plynule po-

kračují až k Částkově
ulici. Za zmínku stojí i
nově upravený prostor
v rohu před trafikou.
Celý záhon byl olemo-
ván nádhernými oran-
žovými růžemi. Hned
na jaře jsme jich museli
18 dosadit a zkuste si
spočítat, kolik jich
chybí teď…..?

Nejhůř ale dopadly
záhony před 20. Zá-
kladní školou v Brojově
ulici. Máme vypozoro-
vané, že od doby, kdy
jsme zrušili záhon
před školou na Slovan-
ské aleji, který byl opa-
kovaně vykrádán, zlo-
děj se přesunul před
školu do Brojovy, kde
řádil pokaždé hned na
podzim po výsadbě tulipánů. Až
na jaře jsme jen koukali, jak vel-
ký kus záhonu (vždy jen ten le-
vý!) zase chybí. Ovšem tentokrát
byl zloděj velmi pilný, tentokrát
totiž zcela zničil záhon celý a
způsobil škodu za cca 15 tis. Kč.
Dopustil se tím trestného činu,
jenže bohužel mezi jeho činem a
zjištěním rozsahu škody vždyc-
ky uplyne doba téměř půl roku, a
to by ho nevypátral ani Hercule
Poirot! Proto je letošní výsadba
poslední, záhon zrušíme, proto-
že byla v loňském roce provede-
na úprava prostoru před školou,
a tak tu budou kvést nové růže.

Vše, o čem jsme se v tomto
článku zmínili, jsou opakující se
jevy, se kterými se ve větší či
menší míře setkáváme každý
rok. Co se však ještě nikdy nesta-
lo, a narazili jsme na to tentokrát
opravdu poprvé, bylo vytrhání
umělých květin z pietní vazby,
položené k pomníku před Hlav-
ním nádražím. To už není jen
drobná zlodějina za pár korun, to
je naprosto nemorální a cynický
hyenismus.

Plzeň se uchází o titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2015,
což znamená intenzivní práci
nejen na poli kultury samotné,
ale i na zvelebování veřejných
prostranství našeho města, aby
bylo čisté, příjemné a líbilo se tu
nejen „domácím“, ale i návštěv-
níkům. Velký kus práce proto
čeká nejen organizátory a jiné
odpovědné pracovníky, kteří se
budou snažit naše město oživit a
zkulturnit a hlavně ho v konku-
renci s Ostravou dobře reprezen-
tovat, ale do sebe by měli jít i ob-
čané Plzně.

Tento článek se zcela jistě ni-
jak nedotkne těch zlodějů a van-
dalů, pro které se několik minut
ničení a zlodějiny stalo adrena-
linovým sportem. Ale apelovat
bychom chtěli právě na ty, kte-
rým není lhostejné, jak jejich
město a okolí bydliště vypadá a
kteří jsou všímaví. Pokud se dějí
nějaké nepravosti, pokuste se
přispět k odhalení jejich původ-
ců a zavolejte na pomoc měst-
skou policii – 156.

Odbor životního prostředí
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Je to přechod, není to přechod..?
V poslední době se na někte-

rých plzeňských komunikacích
objevuje nový fenomén – místa
pro přecházení vozovky.

Zákon o silničním provozu se o
něm zmiňuje takto: „Je-li blíže
než 50 m křižovatka s řízeným
provozem, přechod pro chodce,
místo pro přecházení vozovky,
nadchod nebo podchod vyznače-
ný dopravní značkou Přechod
pro chodce, Podchod nebo nad-
chod, musí chodec přecházet jen
na těchto místech.“

A jak jej tedy poznáme? Jedná
se pouze o stavební úpravou sní-
žený a naklopený chodník,
uzpůsobený i pro chodce s ko-
čárkem či osobu na invalidním
vozíku.

Protože místo pro přecházení
vozovky není přesněji specifiko-
váno v českých právních předpi-
sech a nejsou stanovena žádná
pravidla a povinnosti, způsob
užívání a vztah mezi chodcem a

řidičem, platí pro toto místo
obecná úprava užívání pozemní
komunikace. Pro řidiče zde tedy
neplatí povinnost umožnit chod-
ci nerušené přejití vozovky, mo-
hou dokonce v tomto místě za-
stavit a stát, pokud zákaz stání
vozidla nevyplývá například ze
zákonné úpravy (např. parko-
vání v křižovatce) nebo doprav-
ního značení. A pro chodce zde
neplatí práva vztahující se
k přechodu pro chodce.

Naproti tomu na přechodu pro
chodce se chodí vpravo a chodec
nesmí vstupovat na přechod
bezprostředně před blížícím se
vozidlem. Mezi povinnosti řidiče
patří umožnit chodci bezpečné a
nerušené přejití vozovky, proto
se musí přibližovat k přechodu
takovou rychlostí, aby stačil i
zastavit vozidlo.

Příkladem těchto dopravních
úprav v Plzni je zrekonstruova-
ná Americké třída, kde si každý

může všimnout několika míst
pro přecházení, jakož i problémů
z nevědomosti, kdy někteří řidi-
či i chodci netuší, kdo z nich má

přednost, a tak vznikají velmi
nebezpečné a kolizní situace.

Pužmanová Jana
tisková mluvčí MP Plzeň

Božkov – místo pro odpočinek a rekreaci?
Na to, že občas pro vás připra-

víme a zrealizujeme stavbu, kte-
rá je svým způsobem ojedinělá a
minimálně na území našeho
města naznačuje nový směr v
dané oblasti, jste si snad již zvyk-
li. Namátkou mohu připomenout
první větší cyklostezku ve městě
vybudovanou podél Radbuzy z
druhé poloviny devadesátých let
minulého století, velmi úspěšný
sportovně rekreační areál pod
vodárnou na Malostranské ulici
a z poslední doby například za-
střešení hlediště Hrákuly v Hra-
dišti. Všechny tyto stavby byly
zaměřeny na jednu oblast života
– trávení volného času ať již ak-
tivním či pasivním způsobem.
Rozvoj tohoto segmentu považu-
jeme za důležitý a budeme se mu
věnovat i nadále. Ve velmi blíz-
kém horizontu připravujeme vý-
stavbu zastřešení stálého jeviště
ve Chvojkových lomech a v Bož-
kově se usilovně pracuje na od-
počinkovém místě na božkov-
ském ostrově. A právě této druhé
stavbě bych chtěl věnovat něko-
lik řádek.

Ještě dříve, než se rozepíšu o
Božkovském ostrově, musím se
zmínit o jiné akci, kterou v da-
ném území připravuje město. Ce-
lý projekt se jmenuje „Revitali-
zace nábřeží plzeňských řek“,
jenž vychází ze studie sportovně-
rekreačních tras, jejímž účelem
bylo hledat řešení celkových

úprav vymezeného prostoru a
jeho přizpůsobení pro odpočinek
a rekreaci všech obyvatel i ná-
vštěvníků města. Jedna z jeho
částí se věnuje řece Úslavě, kte-
rou řeší od soutoku s Berounkou
u sv. Jiří až po Koterov. V oblasti
Božkova se pak zabývá vytvoře-
ním tzv. odpočinkového místa
Božkovský ostrov, které, jak již
název napovídá, se bude nachá-
zet na území ohraničeném z jed-
né strany řekou Úslavou, z druhé
náhonem bývalého mlýna a
ukončené mostem přes řeku, v
jehož přední části se dnes nachá-
zí areál TJ Božkov. Podél něj na
protějším břehu pak povede plá-
novaná cyklistická stezka smě-
rem ke Koterovu.

A co vlastní ostrov, co od něj
můžete čekat? Oproti již zmíně-
nému Škoda sport parku na Ma-
lostranské bude zaměřen na ji-
nou klientelu. Tou první budou
senioři, pro které zde bude po ob-
vodu ostrova vybudována pěší
cesta s nezpevněným povrchem
vhodná i pro rekreační běh. Na
ní bude zhruba 7 zastávek s jed-
noduchým cvičebním nářadím
pro rehabilitační cviky, o jejichž
správném provedení se dozvíte z
informační tabulí. Cvičební ná-
řadí a jednotlivé cviky budou vy-
brány po dohodě s rehabilitač-
ními lékaři. U každé zastávky
budou i lavičky pro krátký odpo-
činek. Další pak budou podél celé

trasy této pěší cesty. Uvnitř takto
vymezeného prostoru bude drá-
ha pro in-line bruslení s asfalto-
vým povrchem. Nejen rekreační
sportovci jistě uvítají vedle pře-
stavby stávající sokolovny a re-
konstrukce víceúčelového hřiště
před ní i úpravu šaten a blízké
restaurace. Plánovaná je výstav-
ba dvou plážových hřišť, hřiště
pro petanque a hřiště s maxiša-
chy. Areálem bude od mostu pro-
cházet cyklostezka, která se za
sokolovnou stočí k řece a tu pře-
koná po nové lávce, jež bude osa-
zena zhruba naproti ústí Údolní
ulice do ulice K Jezu. V tomto
prostoru bude zřízeno parkoviště
pro návštěvníky. Ale vraťme se
zpět na ostrov. Druhou hlavní
skupinou, na kterou cílí tento
projekt, je předškolní a školní
mládež. Atrakcí pro ně bude vy-
budováno hned několik. Jednou
z hlavních bude tzv. průleh – po-
tok, vlastně propojení řeky s ná-
honem napříč ostrovem, na kte-
rém budou v rámci vodního svě-
ta vybudovány různé herní prv-
ky – pontony, vodní pumpa, vod-
ní kola a hřiby, chrliče a vodní
děla a jiné další atrakce. I Ar-
chimédův šroub zde bude. Jiné
potěší visutá provazová lávka,
mnohé zase zaujmou prvky se-
znamující s fyzikálními zákony
zaměřené na zvukový a optický
vjem. Své příznivce si najde i la-
nové centrum s lezeckými struk-

turami, koncipované tentokrát
odlišně od toho, co znáte z Ma-
lostranské. Škoda, že mnohým z
těchto plánovaných atrakcí jsem
už jaksi odrostl a s tímto vědo-
mím se raději vyšplhám na vy-
hlídku, která bude ve svahu Ko-
lešovka, to je ta zarostlá stráň
nad náhonem směrem k ulici
Kristinovské, abych se odtud po-
kochal pohledem do údolí. Ne-
zmínil jsem se ještě o velkém re-
kreačním hřišti uprostřed ostro-
va, ani o pobytové louce pro le-
nošní jen tak. I altán je plánován.

Pěkné, možná si říkáte, ale bu-
de to někdy nebo je to jen taková
chiméra? No, mám obavu, že pe-
simisty asi zklamu. V současnos-
ti se dokončuje povolovací řízení
na stezku pro pěší, abychom na
konci prázdnin mohli podat žá-
dost o dotaci z vám asi již známé
ROPky, tedy regionálního ope-
račního programu Jihozápad. Je-
jí realizace je plánována na rok
2011 spolu s výstavbou dráhy pro
in-line bruslení. Další etapy by
měly následovat v závislosti na
poskytnuté finance z našeho či
městského rozpočtu, případně
dalších dotací. Třeba budeme mít
takové štěstí jako trojka, která si
za peníze města staví svůj rekre-
ační areál na borské přehradě.

Vladimír Černý,
odbor výstavby, majetku

a dopravy



Letní příměstský tábor

pro děti od 6 do 15 let

Zaměření: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvořit zázemí pro děti, které z různých důvodů ne-

využijí nabídky klasických letních táborů a zajistit jim zajímavý pro-
gram pod vedením zkušených pedagogů

Místo realizace: zařízení kulturního domu v Šeříkové ulici.
Termín konání: všechny pracovní dny od 1.7. do 31.7. 2010, vždy od

7.30 do 17.00 hodin
Cena: 70,-- Kč / osobu / den
V ceně je zahrnuto jedno hlavní jídlo denně.

Vyplněné přihlášky je možno odevzdat osobně na ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň nebo e-mailem na
cervenyz@plzen.eu

Poplatek uhradíte při nástupu v KD Šeříková

Na realizaci projektu se podílejí:
Agentura Jiřího Růžka
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, kancelář tajemníka

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..

Adresa: ………………………………………………....

Datum narození: .....………………………………………………

Pobyt: od ....................... do ....................... Celkem dnů .......................

KONTAKT

Jméno a příjmení rodiče: ..................................................................

Adresa: ..................................................................

Telefon:

…………………………
Podpis zákonného zástupce
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Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro ob-
čanské 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 měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit 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: 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: ..............………………………………………

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

....................................................
Podpis

Slavnostní obřad vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života dne 20. 4. 2010.

Děti z 5. mateřské školy Zelenohorská v Plzni oslavily 12. května
v KD Šeříkovka již 45. výročí otevření MŠ. Společně s učitelkami při-
pravily hudební pohádkový program, zahrály na flétničky a zatančily
se souborem Meteláček. Slavnost si nenechal ujít místostarosta MO
Plzeň 2 Ing. Rozšafný. R. Krastová, ředitelka 5. MŠ
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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
(ve druhém pololetí roku 2010: 29. 9., 27. 10., 24. 11. od 16 do 19 hodin)

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.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany připravuje
pro seniory preventivně – bezpečnostní akci,

která se uskuteční dne 5.10.2010 od 15.00 do 17.00 hodin
v Kulturním domě v Šeříkové ulici. S programem

budou senioři seznámeni v srpnovém vydání
Informačního zpravodaje.

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 jubilan-
ti 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 blaho-
přání 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 život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

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

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

…………………………
Podpis

Dne 9. 4. 2010 oslavili diamantovou svatbu manželé Jiří a Libuše Šilhovi. Man-
želský slib věrnosti si dali před 60. lety na MNV v Líních. K tomuto významného
životnímu jubileu jim poblahopřála členka ZMO Plzeň 2 - Slovany paní Pra-
voslava Veverková.

Dne 16. 4. 2010 oslavila krásné životní jubileum, 103 let věku, paní Marie Kaut-
ská, druhá nejstarší občanka Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Mnoho
zdraví a spokojenosti do dalších let jí popřáli zástupci Odboru sociálního ÚMO
Plzeň 2 - Slovany.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Poradenství pro
uživatele sociálních služeb

Poradna pro uživatele sociálních služeb

BEZPLATNĚ VÁM PORADÍME!!
Využijte našich služeb, jsme tu pro Vás!

Poradna pro uživatele sociálních služeb v Plzni zajišťuje odborné so-
ciální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům a
dalším občanům, kteří využívají nebo potřebují využít některou ze
sociálních služeb. Poradna také nabízí podporu rodinným příslušní-
kům a ostatním osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením
a seniory.

Můžeme Vám pomoci:
a při řešení nepříznivé sociální situace
a při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů
a při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí
a při hledání vhodné sociální služby v regionu
a s textem smlouvy o poskytování sociální služby

a vyhodnocení textu smlouvy s poskytovatelem sociální služby
a nabízíme poradenství a pomoc zaměřené na osoby se zdravotním

postižením a seniory
a při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením
a v oblasti poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních

pomůcek
a při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí

Poskytujeme poradenství formou konzultací při osobní návštěvě
uživatele, dále také formou telefonických, písemných i e-mailových
dotazů a odpovědí. Ve výjimečných případech i v přirozeném pro-
středí uživatelů. Během návštěvních hodin lze do poradny přijít i bez
objednání, vždy je však lépe se do poradny předem objednat a přede-
jít tak případnému čekání.
_____________________________________________________________
NRZP ČR – Regionální pracoviště pro Plzeňský kraj

Poradna pro uživatele sociálních služeb, nám. Republiky 28,

Plzeň – pasáž Slávie (Čas), vchod A, č. 218a,

www.poradnaprouzivatele.cz

e-mail:plzen@poradnaprouzivatele.cz,

tel. 377 224 879

Návštěvní hodiny:

pondělí a úterý 8.00 – 17.00 hodin

středa – zavřeno

čtvrtek 8.00 – 14.00 hodin

pátek 8.00 – 12.00 hodin

(přestávka 12.00 – 13.00)
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Výuka s pracovními listy žáky baví
V rámci projektu „Gymnázium

– vstupní brána na vysokou ško-
lu“, který je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR, vytvářejí
vyučující ve Sportovním gymná-
ziu v Plzni, Táborská 28, při pří-
pravě vlastních výukových pre-
zentací také pracovní listy. Proto
jsme uvítali, když pan ředitel
Stern z partnerské Hauptschule

Zwiesel při návštěvě naší školy
přivezl na ukázku pracovní listy,
které v bavorské škole používají
při práci s textem v hodinách
německého jazyka.

A jak práce s takovými pracov-
ními listy probíhá? Žáci si musí
nejprve pozorně text přečíst. Poté
zakroužkují jednotlivé správné a
chybné odpovědi a rozhodnou,
který z uvedených odstavců se

vyskytuje ve výchozím textu. Při
práci s pracovním listem vyuču-
jící sledují schopnost žáka poro-
zumět textu ve snaze podpořit je-
ho čtenářskou gramotnost a ve-
dou ho k řešení úkolů vztahují-
cích se k textu.

Správnost řešení úkolů z pra-
covních listů hodnotí v naší a
německé škole individuálně sami
vyučující, anebo probíhá ústně

ve třídě kontrola společně s žáky,
někdy využíváme při kontrole i
vlastní výukovou prezentaci ne-
bo provádíme zápis na tabuli.

Ze zkušeností vyučujících v na-
ší i bavorské škole je zřejmé, že
práce s pracovními listy žáky ba-
ví a je vhodnou součástí moderní
formy vyučování.

Mgr. Milena Majerová ,
hlavní manažer projektu

HASIČI PŘED

SPORTOVNÍM GYMNÁZIEM

V úterý 13. 4. 2010 k nám před školu dorazili příslušníci Hasičského zá-
chranného sboru Plzeňského kraje a dobrovolní hasiči z Koterova. Po-
zvali nás, abychom se s jejich technikou osobně seznámili. Mohli jsme si
prohlédnout vnitřek dvou aut a jejich vybavení, vyzkoušet si práci s
hadicí, nasadit si protipožární helmy a seznámit se s nástroji pro hašení
a vyprošťování. Též jsme otestovali výsuvný žebřík s plošinou, s jehož
pomocí se hasiči dostanou do velkých výšek, např. do okna panelového
domu. Jejich výklad byl velice srozumitelný a zajímavý a přiblížil nám
tuto obtížnou, ale záslužnou práci, při níž jsou mnohdy zachraňovány
lidské životy. Jiří Louda, Kvarta, Foto: Zdeněk Vaiz, Plzeňský deník

Plzeňské farmářské trhy u Gondoly
Kdy: V sobotu 26. června

2010, od 8 do 13 hodin, další trhy
proběhnou: 28. srpna, 25. září,
30. října (vždy poslední sobotu v
měsíci)

Kde: Nádvoří hotelu Gondola,
Pallova 12, Plzeň-město

Přijďte ochutnat a nakoupit
kvalitní místní produkty, které
pro vás připravili farmáři z Pl-
zeňského kraje! Můžete se těšit

na prodej sezónní zeleniny a
ovoce, mléčných i masných vý-
robků, výtečného pečiva, ruko-
dělných výrobků místního pů-
vodu.

Připravujeme toho pro vás ale
ještě mnohem více! Například
zajímavé tématické přednášky a
besedy o původu a výrobě potra-
vin, výživě a dalších tématech
spojených s jídlem a vším, co k

němu patří.
Přijďte i s dětmi. Čeká na ně

mnoho soutěží, her a ekový-
chovných aktivit. V neposlední
řadě se můžete těšit na vynikají-

cí oběd připravený z místních
produktů.

Více informací na
www.plzensketrhy.cz.
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Plzeňský servis, s. r. o.

Základní pravidla

zabezpečení vašeho

majetku

O vašem odjezdu, délce dovolené
a destinaci by měl vědět pouze určitý
okruh nejbližších známých a rodinní
příslušníci. Také není vhodné např. v
hromadných dopravních prostřed-
cích hovořit o tom, jaké cennosti
doma máte. Pokud máte doma
opravdu cenné věci, je vhodné svůj
byt opatřit trezorem, který je zabu-
dován v podlaze nebo ve zdi bytu.
Toto ale bohužel v mnohých přípa-
dech nelze realizovat, proto je vhod-
né alespoň po dobu dovolené svěřit
svůj majetek do bezpečnostní
schránky některé z bank. Svou nepří-
tomnost nesdělujte ani prostřednic-
tvím telefonního záznamníku a po-
necháním vzkazu na dveřích bytu.
Není vhodné zatahovat závěsy, rolety
a žaluzie. Toto zdánlivé zabezpečení
umožňuje nezvaným hostům volný
pohyb po vašem bytě, aniž jsou spat-
řeni kolemjdoucími zvenku.

Sousedská výpomoc

Vyplatí se udržovat dobré vztahy
se sousedy. V době vaší nepřítomnos-
ti může být sousedova všímavost dů-
ležitá. Je dobré souseda požádat, aby
v bytě zaléval květiny, otevřel okna a
vybíral poštovní schránku. V případě,
že dojde k vloupání do vašeho bytu,
díky sousedovi proběhne nahlášení
na policii dříve a vám se tak zvětšuje
možnost dopadení pachatele.

Přítomnost v bytě

nahradí technika
Na trhu existuje řada produktů,

které vzbuzují dojem, že v bytě neu-
stále někdo je. Díky těmto produktům
je např. možné, aby při stisknutí do-
movního zvonku začal štěkat pes. Lze
také pořídit časové spínače, které
podle nastavení v určitých časových
intervalech rozsvítí světlo. Bohužel, je
takto nastavený interval neměnný,
proto hrozí, že zloděj vypozoruje, že
se jedná o stále stejný interval svícení.
Cenově náročnější varianty již umož-
ňují dálkové ovládání takovéhoto za-
řízení např. mobilním telefonem.

Připojení na pult

centralizované ochrany

Pokud chce mít vlastník větší kont-
rolu nad svým majetkem, může svůj
byt připojit na pult centralizované
ochrany. Tuto službu nabízejí různé
bezpečností agentury na různých
úrovních zabezpečení. Do bytu jsou
nainstalována čidla reagující na po-
hyb a zvuk. Tato čidla předávají sig-
nál na pult centralizované ochrany,
kde jsou tato hlášení vyhodnocována
a v případě potřeby je zajištěn výjezd
zásahového vozidla nebo přivolána
policie. Takovéto připojení na pult
centralizované ochrany lze také reali-
zovat na dobu určitou, např. právě na
dobu dovolených, a to formou pro-
nájmu zařízení. Čidla jsou v takovém-
to případě do bytu instalována tak,
aby nebylo zásadně zasahováno do
interiéru bytu.

Bezpečnostní dveře

Kvalitní bezpečnostní dveře jsou
základem pro ochranu majetku. Ze
statistiky vyplývá, že 40% zlodějů
ztrácí zájem o dveře, které nedoká-
žou otevřít do deseti minut. Bohužel,

je pořízení kvalitních bezpečnost-
ních dveří finančně náročné. Zabez-
pečit lze také dveře stávající, stačí
pořídit některý z bezpečnostních
prvků, které zloděje odradí a finanč-
ní náročnost není tak velká. Jsou jimi
například bezpečnostní zámky, pří-
davné zámky, cylindrické vložky, ko-
vání, závory a zařízení proti vysazení
dveří z pantů. Také okna je vhodné
opatřit bezpečnostními prvky. Kla-
sická skla lze opatřit tzv. bezpeč-
nostní fólií nebo je lze nahradit více-
vrstvým nebo tvrzeným sklem. Okna
je také vhodné osadit uzamykatel-
nými uzávěry a přídavnými zámky.

Pojištění

Kvalitní pojištění by mělo být ne-
zbytnou součástí vaší domácnosti.
Navíc vás dobře uzavřené pojištění
uchrání před následky přírodních
živlů jako je oheň, voda či vichřice.

Lidé často zaměňují pojištění stavby
a pojištění domácnosti. Pojištění
domácnosti se vztahuje na vybavení
vašeho bytu, které tvoří např. náby-
tek, koberce, osvětlovací technika,
dekorační předměty, ale také ošace-
ní, obuv a věci denní potřeby. Zvlášt-
ní skupinou je elektronika, cennosti,
starožitnosti, sportovní potřeby a vě-
ci sběratelského zájmu. Tato skupina
věcí je zpravidla omezena finančním
limitem a je v případě nutnosti pojiš-
ťována zvlášť. Na budovu, ve které se
nachází váš byt, se vztahuje pojištění
stavby. Škody způsobené vloupáním,
krádeží a dále pak vichřicí, krupobi-
tím, tíhou sněhu a škody způsobené
vodou patří mezi nejčastější škody na
majetku. Tato rizika patří u některých
pojišťoven do základního pojistného,
u jiných pojišťoven je třeba se proti
některým rizikům připojistit. Je tedy
nutné sledovat, jaká rizika jsou zahr-
nuta v základním pojištění.

Vážení čtenáři, kvapem se blíží doba letních prázdnin a dovolených. Mnoho vlastníků nemovitostí využije dny volna a své příbytky na nějaký čas opustí. Jejich maje-
tek zůstane napospas nenechavcům, pro které je doba letních prázdnin dobou žní. V následujícím článku bychom vás chtěli seznámit s možnostmi, jak účinně chránit
svůj majetek v případě, že je vaše nemovitost součástí bytového domu. Rádi bychom našimi radami přispěli k tomu, aby se váš návrat z letní dovolené nestal noční
můrou. Naše rubrika „Poradna bytového správce“ stále pokračuje. Pokud tedy máte námět pro tuto rubriku, případně se chcete pouze dotázat a očekáváte kvalifiko-
vanou odpověď od správce s dlouholetými zkušenostmi, můžete se na nás obrátit v pracovních dnech v Klientském centru Částkova, na adrese Částkova 45 v Plzni na
Slovanech. Své dotazy a náměty můžete také zasílat poštou na výše uvedenou adresu nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu poradnaspravce@plzenskyservis.cz.
Svůj dotaz vždy označte heslem „Poradna bytového správce“. Za celý kolektiv našeho Klientského centra vám přeji mnoho krásných letních dnů, krásné prožití letní
dovolené a šťastný návrat zpět. Monika Polánková, manažerka oblasti, Plzeňský servis, s.r.o.

Výstava stanů v hale Lokomotivy
Chystáte si letošní dovolenou v pří-

rodě zpříjemnit stanováním? Pak vám
jistě přijde vhod výstava stanů, která se
uskuteční v Plzni na Slovanech v tré-
ninkové hale TJ Lokomotiva od
17. června do 10. července. Velká plo-
cha haly umožní vystavovatelům před-
vést téměř stovku postavených stanů
předních českých i zahraničních vý-
robců. Budou zde k vidění jak malé ex-
pediční a turistické stany, tak i velké

rodinné stany vhodné pro kempování.
V hale budou vystaveny i spací pytle,
karimatky, batohy, obuv a oblečení,
kempingový nábytek a další doplňky
zpříjemňující pobyt v přírodě. Radou i
s výběrem vám rád pomůže tým zkuše-
ných odborníků z plzeňského Limans-
portu, který celou akci pořádá. Výstava
je otevřená každý den od 11 do 20 ho-
din a vstup je zdarma. Více informací
najdete na www.stany-plzen.cz
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Madagaskar slouží dětem
Na základě výsledku technické

kontroly všech prvků a dětských
hřišť, kterou provádíme každé ja-
ro, bylo nutné řešit špatný stav
nejstaršího dřevěného hřiště ve
vnitrobloku Liliové a Motýlí ulice,
které již mělo uhnilé nosné kůly.
Proto bylo rozhodnuto o jeho re-
konstrukci, kdy by se do této loka-
lity umístilo hřiště nové. Byl oslo-
ven stejný výrobce, který postavil i
hřiště původní, firma PALIS
s. r. o., která dokázala během 14
dnů za cenu necelých 400 tis. Kč
dodat a zabudovat krásné, typově
naprosto ojedinělé hřiště, splňující
požadavky normy EN 1176 a zaru-
čující bezpečnost jednotlivých
prvků.

Od konce května tedy mohou
naše děti navštěvovat další mo-
derní hřiště, jehož název MADA-
GASKAR dává tušit, že se tu obje-
vují originální prvky jako z prale-
sa. Doufáme, že se dětem bude
hřiště líbit, budou si tu rády hrát a
že nám vydrží aspoň tak dlouho, jako to hřiště pů-
vodní.

Na závěr jen malou poznámku – nově jsme do ně-
kolika lokalit našeho obvodu nainstalovali dalších 6
pružinových houpadel a k hřišti Za Koněm, ke spor-

tovnímu gymnáziu, do parčíku do Božkova a k fit-
ness prvkům Za Beruškou jsme zabudovali čtyři
dvojice šlapadel, kde je možné při povídání nebo jiné
relaxaci prošlápnout ztuhlá kolena… Sportu zdar!

Odbor životního prostředí

Dětský den
s fotbalem

SK ZČE Plzeň si Vás dovoluje
pozvat na

Dětský den s fotbalem

Kdy: 14. 6. 2010
(pouze za příznivého počasí)

Kde: stadion SK ZČE Plzeň
za bazénem na Slovanech
(viz mapka)

Začátek: 16.00 hodin
Pro koho: kluci a holky do
ročníku narození 1995

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (na snímku zleva) Bc. Bohuslav
Duda, 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany, Ing. Jaromír Eisman, výrobce,
Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany a Ing. Oldřich Roz-
šafný, 2. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany.
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Dalším měřením se peníze neušetří, říká Ivan Hašek

Měření spotřeby teplé vody je
vzhledem k fyzikálnímu charak-
teru tepla složitá záležitost, ná-
klady se na jednotlivé byty rozpo-
čítávají tzv. poměrově. K tomu
slouží dvě měřidla – jedno na vý-
stupu z výměníkové stanice, dru-
hé přímo v bytě. Novela Energe-
tického zákona přináší novou po-
vinnost instalovat další, praktic-
ky stejné měřidlo skoro u každého
domu. Dává to smysl? To byla
první otázka pro ředitele Plzeň-
ských služeb IVANA HAŠKA.

Podle nás toto nové nařízení
způsobí jen zdražení teplé vody,
protože instalace nového měřidla,
kterou jsme ze zákona povinni
provést, přijde na 50.000 až 150.000
korun a my je samozřejmě bude-
me muset promítnout do cen.
Z toho nebude mít žádný pro-
spěch odběratel teplé vody ani
my. Bude to v rámci České repub-
liky stát až miliardy, a vydělají na
tom jen výrobci měřidel, kteří si
změnu zákona prosadili v parla-
mentu. Je to podobné, jako když

budete mít doma dvě váhy a bude-
te na obou vážit devadesát kilo-
gramů. Nákupem třetí váhy urči-
tě nezhubnete, pomůže vám dieta.

Jak si takovou „dietu“ v případě
teplé vody představit?

Kromě snížení spotřeby je to pře-
devším zaizolování všech rozvodů
teplé vody ve společných prosto-
rách i v bytech, případně nainstalo-
vání zpětných klapek u stávajících
vodoměrů. Obecně se teplo ušetří
také zateplením budov – těmito
způsoby lze ušetřit 30 až 35 procent
nákladů na teplo a teplou vodu.
Mimo jiné to také zvedne hodnotu
takto ošetřeného domu, na rozdíl
od měřidla, které nejen že nebude
majetkem vlastníků bytu, ale bude
přinášet i dodatečné náklady při
údržbě a kontrole. Tato novela
Energetického zákona mi přijde
skutečně postavená na hlavu.

Není nějaká možnost nápravy?
Zákonodárci nám naštěstí necha-

li možnost dohody s nájemníky ne-
bo vlastníky domů, zda třetí měřidlo
chtějí nebo ne. Pokud se s nimi do-
hodneme, že třetí měřidlo nechtějí,

nainstalovat ho nemusíme. Přání
našich zákazníků je tedy pro nás
v tomto případě skutečně zákonem.

Uvedl jste, že instalace měřidel by
přinesla odběratelům zvýšení cen
tepla. O kolik?

Podle našich propočtů to vychá-
zí, že by teplá voda v takovém pří-
padě zdražila o 10 až 12 procent a to
není málo. U nás v Plzni máme tep-
lo i teplou vodu z centrálního zdroje
Plzeňské teplárenské sice velmi lev-
né v porovnání s jinými městy, ale
i tak zaplatí průměrná tří- až čtyř-
členná rodina za teplou vodu 5000
až 6000 korun ročně a k tomu dal-
ších 11 tisíc Kč za teplo. A pro něko-
ho je nárůst nákladů u teplé vody
o pět nebo šest set korun ročně sku-
tečně hodně, především když si
uvědomíme, že jsou to vlastně vy-
hozené peníze.

Možná vás zákazníci budou podezí-
rat, že se bráníte dalšímu měření,
protože to dosavadní je nepřesné.

Takzvané fakturační měřidlo je
ve výměníkové stanici, je pravidelně
kontrolováno a cejchováno nezávis-
lou firmou, tam k žádné chybě dojít

z principu nemůže. A další měřidla
jsou v bytech, k těm máme přístup
jen se souhlasem a případně i pod
dohledem uživatele bytu. Případné
třetí měřidlo nezměří nic jiného,
než zase jen tu samou teplou vodu,
kterou už měří dosavadní dvě.
I rozúčtování na jednotlivé byty
proběhne poměrovým způsobem
jako dosud, na tom se nic nemění.

Nevkrádá se vám na rty slavné
jméno města Kocourkova?

My se snažíme, aby Plzeň Ko-
courkovem nebyla. Proto všem
vlastníkům domů, družstvům i spo-
lečenstvím vlastníků nabízíme bez-
platnou konzultaci, chceme jim po-
radit a celou problematiku podrob-
něji vysvětlit. Všem v tomto duchu
pošleme dopis nebo letáček. Mohou
nám i telefonovat nebo mailovat.
Naším cílem je spokojený a nikoliv
naštvaný zákazník. Cestou k tomu
spokojenému je poskytování dob-
rých služeb za rozumnou cenu, ni-
koliv předraženého zboží.

Informace k měření teplé vody
info@mereniteplevody.cz

bezplatná linka 800 505 505
www.mereniteplevody.cz

Poradna bytového správce
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Dopoledne s městskou policií
Naši 17. mateřskou školu,

Čapkovo náměstí 4, navštívili
příslušníci Městské policie z
Horní Břízy v čele s jejich velite-
lem Petrem Skalou.

V budově MŠ děti vyslechly,
jaká možná nebezpečí na ně čí-
hají při pobytu venku v parku,
na pískovišti, na ulici i v tramva-
ji. Prohlédly si vybavení pří-
slušníků MP a dozvěděly se, k
čemu slouží. Před MŠ pak na ně
čekalo k prohlídce služební auto,
na zahradě cvičený služební pes
s psovodem s ukázkou jeho vý-
cviku. Děti měly možnost si pej-
ska pohladit. Čekaly je zároveň
i drobné dárky od strážníků.

Dospělým i dětem byla názor-
ně na závěr předvedena ukázka
obrany například při napadení
učitelky. Pro všechny zúčastně-
né byla návštěva městské policie
velkým přínosem.

Mgr. Dana Valdmanová,
ředitelka 17. MŠ

Hrákula nabídne Souboj titánů
i Avatar

Filmový minifestival
Hrákula čili Hradišťské kul-
turní léto oslaví letos desáté
výročí. V rámci jubilejního
ročníku se budou u jezu v
Plzni-Hradišti promítat na-
příklad filmy Avatar, Souboj
titánů nebo Alenka v říši di-
vů. Vstupné bude tradičně
symbolické, a to ve výši 25
korun. Stejně jako loni se
Hrákula uskuteční už v
červnu. Výtěžek ze vstupné-
ho bude poukázán tradičně
na veřejně prospěšné nebo
charitativní účely.

„Loňských téměř padesát
tisíc korun jsme rozdělili me-
zi Pomocné tlapky, S.O.S. Ži-
vot pro koně a 51. mateřskou
školku v Částkově ulici na
výbavu venkovního hřiště.
Letos už máme také nějaké
nápady a představy, kde a
komu pomoci. Rozhodnuti ale
zatím ještě úplně nejsme,“
uvedl starosta druhého plzeňského obvodu Ing. Lumír Aschenbrenner, pod je-
hož záštitou se Hrákula koná. První promítání se uskuteční 9. a poslední
18. června. Prvních osm ročníků festivalu se přitom konalo na přelomu čer-
vence a srpna. „Loni jsme termín přesunuli na červen, ještě než začnou dovole-
né a prázdniny a Plzeň se z velké části vylidní. Předpokládáme, že tak bude moci
přijít ještě více lidí,“ uvedl za organizátory Martin Kubeš. Hrákulu navštěvuje
v průměru tři sta lidí na představení. Nejsou výjimečná ale ani promítání, kam
přišlo přes sedm stovek diváků. Za uplynulých devět let se tak na vstupném vy-
bralo už přes půl milionu korun. Součástí letošního ročníku bude opět odpoled-
ne pro děti a v sobotu 19. června rocková akce ProRock.

KONTAKTY: Lumír Aschenbrenner - starosta MO Plzeň 2, 378 036 200,
aschenbrenner@plzen.e + Martin Kubeš – organizátor a dramaturg Hráku-
ly, 777 245 066, martin@kubesu.com



červen 201016

Ohlédnutí prvňáčků 13. ZŠ Plzeň
Velké letní prázdniny se již blí-

ží a stejně jako ostatní žáci se na
ně určitě těší i žáci v prvních tří-
dách. Během letošního školního
roku 2009/2010 zažili a naučili se
spoustu nového. Jak tedy děti
svůj první rok školní docházky
prožily?

Není pochyb o tom, že děti
spoustu věcí viděly a dělaly po-
prvé v životě. Naučily se číst,
psát, počítat, znají první anglic-
ká slovíčka. Kromě toho, co no-
vého se naučily, je ale třeba se
podívat na to, v jaké atmosféře
celý vzdělávací proces probíhá a
jakými metodami jsou děti v
prvních třídách vyučovány.

Žáci i jejich rodiče byli možná
překvapeni, že se v prvních tří-
dách v naší škole nezvoní na za-
čátku ani na konci hodiny. Jed-
notlivé vyučovací bloky tak jsou
časově flexibilní a záleží na uči-
teli, kdy dá dětem přestávku. Číst
se žáci učili genetickou (písmen-
kovou) metodou, která děti velice
bavila, protože v podání našich
paní učitelek dokáže být velice
hravá. V souladu s Komenského
názorem „Škola hrou“ se děti

naučily číst velmi rychle a již o
vánočních prázdninách se mohly
svým rodičům pochlubit tím, jak
si dokáží přečíst jednoduché
knížky pro nejmenší děti.

Výuka v první třídě byla celý
rok velmi netradiční a hodně ak-
tivní. Velký důraz kladou vyuču-
jící na samostatnost žáků. Děti
jsou vedeny k individuální práci
a práci ve skupinkách, ke vzá-
jemnému hodnocení a sebehod-
nocení. Na začátku školního
roku si sestavily pravidla cho-
vání pro svoji třídu, kterými se
následně celý rok řídily a pravi-
delně vyhodnocovaly své chová-
ní, zda je či není v souladu s da-
ným řádem.

Naše škola v letošním školním
roce zažila ještě jedno velké po-
prvé. Do první třídy byla úspěšně
integrována žákyně s kombino-
vaným postižením. Ta má tak
možnost vzdělávat se v běžné zá-
kladní škole s pomocí asistenta
pedagoga. Tato integrace se uká-
zala být správnou volbou a pro-
bíhá velmi úspěšně. Prospěšná je
jak pro dívku, tak i pro ostatní
žáky ve třídě. Děti si uvědomují,

že do naší společnosti patří i lidé
s handicapem. Naučí se, že tito
lidé mohou reagovat jinak a že
někdy potřebují pomoc. Toto
soužití je ale prospěšné i pro uči-
tele, jeho tvůrčí činnost a odbor-
nost pro práci s integrovaným
postiženým žákem.

Naše škola v letošním roce
„adoptovala“ krokodýla v místní
zoologické zahradě a stala se jeho
sponzorem. Právě proto kroky
prvňáčků již dvakrát v rámci vý-
uky vedly do plzeňské zoologické
zahrady. Nemůžeme opomenout
ani jejich účast na projektových
dnech Zdraví a nemoc, Čertí ško-
la či Den stromů. Během těchto
akcí prvňáci nešetřili nadšením

a aktivně se zapojovali do všech
činností. Do školního programu
prvních tříd byly zařazeny i ná-
vštěvy Knihovny města Plzně a
divadla Alfa. Před prázdninami
nás za odměnu ještě čeká školní
výlet.

Nejen prvňáčky ještě před tím,
než se rozeběhnou na prázdniny,
čeká poslední měsíc školních
činností. Po výčtu aktivit, které
žáci prvních tříd během celého
roku ve 13. základní škole absol-
vovali, nemůže být sporu o tom,
že si ty dva měsíce volna plně za-
slouží. Popřejme jim, aby i další
roky ve škole strávili takto ak-
tivně a příjemně.

Asistentka a učitelky z 1. tříd

V 80. MŠ JE ŽIVO

Děti z naší 80. mateřské školy Mikulášské náměstí 8 navštílily 4.
května Dům seniorů v Plzenecké ulici (na horním snímku), kde babič-
kám ke Dni matek zazpívaly a zatancovaly. Tohoto vystoupení se sa-
mozřejmě zúčastnili všichni senioři. Děti je podarovaly drobnými dá-
rečky a za pěkné vystoupení zase dostaly čokolády. Jenom o den poz-
ději se jedna třída z naší 80. mateřské školy Mikulášské náměstí 8 zú-
častnila slavnostního otevření multifunkčního prostoru pro žáky 13.
ZŠ Plzeň. Děti si mohly zazávodit na nové dráze, vyzkoušet nové prů-
lezky a ochutnat malé občerstvení. Všem dětem i paní učitelkám se
tam velice líbilo a toto hřiště určitě ještě několikrát navštívíme.

Klarinetová polka zazářila
Vynikajícího výsledku dosáhl

Velký dechový orchestr Základ-
ní umělecké školy Plzeň, Chvá-
lenická 17, který se ve dnech 6. 5.
až 7. 5. 2010 zúčastnil v Letovi-
cích ústředního kola celostátní
soutěže ZUŠ ve hře dechových
orchestrů. V silné konkurenci
kapel z celé republiky získal ve
své kategorii 2. místo a v celko-
vém hodnocení orchestrů byl
porotou zařazen do zlatého
pásma. Odborná porota velice
ocenila především výběr a na-
studování soutěžního repertoá-
ru. Po právu tak získalo zvláštní
uznání klarinetové kvarteto,
které ve složení Tomáš Česal,

Jan Beneš, Alžběta Baldová a
Zdeněk Častorál zazářilo ve
skladbě Adolfa Langera „Klari-
netová polka“.

Za těmito úspěchy je přede-
vším obětavá práce dirigenta
orchestru Stanislava Razáka.
Nutno poznamenat, že dechový
orchestr má před koncem škol-
ního roku další významné akce,
na nichž bude reprezentovat
školu a město Plzeň. V závěru
května se zúčastnil mezinárod-
ního festivalu mládežnických
dechových orchestrů v Thumu a
v červnu pak kapela vyjíždí na
týdenní turné do Francie.

Jan Dolejš
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Bambiriáda 2010 s Martinem Chodúrem
Bambiriáda 2010 v Plzni je už

minulostí. Do Chvojkových lo-
mů na Slovanech přišlo od
čtvrtka 20. května do soboty 22.
května bezmála 11 tisíc ná-
vštěvníků. „Účast nás potěšila.
Jsme rádi, že si takové množství
zejména dětí a mladých lidí na-
šlo cestu do Chvojkových lo-
mů.“ říká Marcel Hlaváč, hlavní
koordinátor plzeňské Bambiri-
ády.

Bambiriáda 2010, kterou
slavnostně zahájil v pátek dopo-
ledne koncert a autogramiáda
první Česko Slovenské Super-

Star Martin Chodúr, nabídla
bohatý program nejen pro děti a
mládež. Nechyběly velké orga-
nizace s celorepublikovou pů-
sobností (Junák, Pionýr, ATOM
a další), ale také velké množství
těch regionálních. Prohlídku
stánkových prezentací ná-
vštěvníkům zpříjemňovala
Bambihra na téma „Náš kraj,
náš domov“.

V doprovodném programu na
pódiu se představili členové
taneční školy Torzo, taneční
klub Impro, stepaři, kytaristé i
karatisté. Zahrál také velký de-

chový orchestr plzeňské ZUŠ z
Chválenické ulice. Tradiční
módní přehlídku připravil Mó-
da klub z plzeňského Střediska
volného času dětí a mládeže Pl-
zeň v Ledecké ulici. Své umění
návštěvníkům předvedli také
Rytíři Avalonu.

V rámci doprovodného pro-
gramu představili svoji činnost

a techniku hasiči, armáda ČR,
vodní záchranná služba. Pozvá-
ní přijaly členky vítězného
olympijského družstva v požár-
ním sportu. Pro návštěvníky by-
ly připraveny také ukázky fly-
bollu (psí závody). Fyzikální a
chemické pokusy předvedli
pracovníci plzeňské Techma-
nie.

Autogramiáda Martina Chodúra, vítěze Česko Slovenské Superstar
Bambiriády se zúčastnili také 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Bc. Bo-
huslav Duda a starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner (zleva)

Prázdninový program MC Jablíčko 7. 7. – 3. 9. 2010
Herna: úterý, středa a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin

(jinak dle individuální domluvy, možné soukromé akce)
Hlídání dětí denně od 7.00 do 19.00 (telefonické

objednání do 18 hodin předchozího dne).

Pondělí: 18.00 – 19.30 hodin – JÓGA – (bez hlídání dětí) – tradiční
cvičení s kondičním a zdravotním efektem doplněné relaxací.
Úterý: 9.30 – 11.30 hodin – JESLIČKY (2-3 roky)
10.30 – 11.30 – MALOVANÉ PRÁZDNINY – malované prázdniny – pro–
gram pro děti od 5 let a mlad. školáky, výtvarný blok (základní výtv.
techniky, ubrousk. metoda, text. dílna, koláže aj.)
Středa: 9.00 – 12.00 hodin – JESLIČKY (3-4 roky)
9.00-9.45 – CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ DO 2 LET
10.00 – 10.45 – CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ DO 3 LET – Cvičíme a hrajeme
si – všeobecná sport. příprava zaměřená na správný psychomotorický
vývoj, rozličné nářadí a náčiní, říkanky, písničky (Orffovy nástroje)
10.45 – 11.45 – KLUB „ŠKOLIČKA (nad 3 roky) – výše uvedený
program rozšířen o blok zákl. výtvarných technik a přípravu na MŠ
Čtvrtek: 9.30 – 11.30 hodin – JESLIČKY (2-3 roky)
9.15 – 9.45 – CVIČENÍ MIMINEK (do 6 měsíců) – cvičení zaměřená

na správný psychomotorický vývoj kojenců a batolat
9.45 – 10.15 – CVIČENÍ MIMINEK (nad 6 měsíců)
10.30 – 11.30 – POWER JÓGA – cvičení v mírném tempu vycházející
z tradiční jógy s kondičním a zdravotním efektem.
Hlídání dětí možné na objednávku zdarma – pobyt 20 Kč.

Předplacené omluvené lekce z prázdninového programu lze převést
do dalšího čtvrtletí v případě volných míst v podzimním programu.

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA
MC JABLÍČKO nabízí rodičům možnost umístit děti v červenci a

srpnu do prázdninové školky!!! Každodenní program (8 – 13 hodin)
lze doplnit o hlídání dětí podle potřeb rodičů.

Info na recepci!

MC JABLÍČKO,
JABLONSKÉHO 4, PLZEŇ,

tel. 736 445 524 WWW.JABLICKO.UNAS.CZ

Předprodej kurzů na prázdniny a podzim 2010 od 1. 6. 2010.
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Máme multifunkční hřiště!
Letošní pátý květen byl pro naši

13. ZŠ v Plzni skutečným svát-
kem. Oficiálně bylo totiž otevře-
no nové školní hřiště nabízející
sportovní vyžití žákům školy i
veřejnosti.

Mimo víceúčelového hřiště
(kopaná, basketbal, volejbal, te-
nis) se v prostoru nachází 70 met-
rů dlouhá běžecká dráha s dosko-
čištěm na skok daleký. Kromě
sportu mohou žáci se svými vyu-
čujícími využít také altán, který
skýtá možnost výuky některých
hodin v přírodě. Hlavně pro men-
ší žáky a školní družinu byl zbý-
vající prostor mezi altánem a
hřištěm znovu osazen dětskými
prolézačkami, které byly nově
zrekonstruovány a natřeny, aby
opět mohly sloužit pro radost.

Menší prostor zbyl i na výpěstky
žáků v rámci pracovní výchovy.
Celá přestavba školního prostoru
byla financována z prostředků
MMP (škola získala dotaci z gran-
tu na přestavbu a výstavbu spor-
tovišť u ZŠ) a z rozpočtu školy.

Stavba hřiště vyvrcholila dlou-
ho připravovaným dnem – slav-
nostním otevřením hřiště. Stře-
deční ráno nás sice zlobilo za-
mračenou oblohou a zima neláka-
la na žádné venkovní aktivity,
žáci však přítomné hosty pře-
svědčili, že se jen tak nezaleknou
a předvedli svůj program.

Na úvod vystoupil pěvecký
sbor Habrmánek ve své netra-
diční formě. Děti pro tuto chvíli
nacvičily taneční vystoupení,
které výborně rozproudilo svá-

teční náladu. Po přání pronese-
ných paní radní Mgr. Petrou Ka-
covskou a starostou MO 2 Ing.
Lumírem Aschenbrennerem už
nic nebránilo slavnostnímu pře-
střižení pásky. Poté žáci a žákyně
7. a 8. třídy sehráli ukázkové sou-
boje ve vybíjené a basketbalu.

Přes nevlídnost středečního rá-

na se den velmi vydařil a provoz
multifunkčního prostoru v 13.
základní škole byl oficiálně zahá-
jen! Nyní jen zbývá popřát všem
mnoho krásných zážitků při vyu-
žívání nových možností a SPOR-
TU ZDAR!

Zd. Vrátníková
ředitelka školy

Radní Mgr. Petra Kacovská a starosta MO 2 Ing. Lumír Aschenbrenner slav-
nostně přestřihli pásku u nového hřiště 13. ZŠ.

Přijďte ke sv. Jiří na Historický víkend
Ve dnech 11. – 13. června

vypukne u sv. Jiří v Plzni –
Doubravce další ročník His-
torického víkendu. Přijďte se
společně s námi pobavit.

Čeká na vás tradiční zábava
– potulní komedianti, muzi-
kanti, šermíři, divadelníci, tr-
žiště, interaktivní scéna pro
malé i velké se skupinou Ter-
cie, ale i programy nové, jako
např. páteční vystoupení čes-
ko – skotské rockové skupiny
Navostro, sobotní večerní
program Císař se baví a mno-
ho dalšího. V sobotu se můžete
vydat na Pohádkovou cestu či
zajít na komentované pro-
hlídky kostela sv. Jiří. Samo-
zřejmostí tohoto dne bude i ro-
jení strašidel a pohádkových
bytostí, které si společně za-
dovádějí na večerním reji za
doprovodu skupiny Gnomus,
program pak zakončí oblíbený
ohňostroj. Zpestřením sobot-

ního programu budou jízdy
historického autobusu ze sa-
dů Pětatřicátníků do blízkosti
sv. Jiří. Jsou součástí Dne
otevřených dveří, který na
tento den připravilo ČSAD v
Malé Doubravce.

Neděle nabídne pásmo Noc
na Karlštejně Plzeňského dět-
ského sboru nebo oblíbenou
pohádku O statečné prin-
cezně Máně v podání divadel-
ního spolku Jezírko.

Akce bude zahájena tento-
krát o den dříve – již 10. červ-
na na nádvoří Plzeňského
Prazdroje Prologem, v němž
uvidíte divadelní představení
Golem a koncert Strašlivé po-
dívané.

Podrobný program nejde-
te na www.nadace700.cz.
Vstup na akci je zdarma. Ge-
nerálním partnerem letoš-
ního ročníku je Lasselsber-
ger s.r.o.
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Vítězové jsou ze 13. základní školy
Dopravní kroužek, který má ve

13. ZŠ v Plzni již dlouholetou tra-
dici, opět slavil úspěchy. Začali
žáci 8. A (Martina Čivišová, Ka-
rolína Štorková, Filip Kasík,
Ondřej Brabec), kteří vyhráli ob-
lastní kolo ve středu 12. 5. 2010.
Dopraváci ze 3. a 5. A (David
Šarközi, Tereza a Lenka Dvořá-
kovy, Michal Bernard) se v kate-

gorii mladších žáků nenechali
zahanbit a také získali o týden
později první místo. Byli úspěšní
i samotní jednotlivci. Starší žáci
obsadili první čtyři místa a
mladší žáci první tři místa. Sou-
těžící soupeřili ve čtyřech disci-
plínách, a to v jízdě zručnosti,
jízdě na dopravním hřišti, pra-
vidlech silničního provozu a zá-

kladech první pomoci.
Pečlivá a pravidelná příprava

pod vedením paní učitelek Hele-
ny Elznicové a Moniky Kozáko-
vé, která probíhala již od března,
se tedy velmi vyplatila. Jelikož

se obě skupiny umístily na prv-
ním místě, postoupily do kraj-
ského kola, které se uskutečnilo
31. 5. – 1. 6. 2010 v Melchiorově
Huti. Filip Kasík, 8. A

Plzeňští senioři se umějí bavit
Ve Chvojkových lomech v

Plzni - Slovanech se v sobotu
15. května 2010 konala akce, kte-
rá v historii města nemá obdoby:
open festival „Senioři baví seni-
ory“. Šlo sice o počin Odboru so-
ciálních služeb Magistrátu měs-
ta Plzně, nicméně tomu tento-
krát připadla jen pozice iniciáto-
ra a pořadatele. Celý program
festivalu byl výhradně v režii
samotných seniorů. A že bylo na
co koukat – Chvojkovy lomy při-
vítaly v osmihodinovém kultur-
ním maratónu na 120 účinkují-
cích, ať již v rolích zpěváků, vy-
pravěčů, tanečníků, recitátorů
nebo zdatných hudebníků. Ne-
chyběli ani vystavovatelé z řad
seniorů - k vidění byly výšivky,
paličkovaná krajka, háčkované
ubrusy, přáníčka z čajových

sáčků, netradiční keramika, šité
panenky nebo šperky z nerostů.

Nutno dodat, že navzdory ne-
příznivému počasí všichni účin-
kující předvedli svůj um s ob-
rovským nasazením a netajili se

tím, že se již těší na další
ročník. Akce přilákala
během dne zhruba na 400
návštěvníků – někdo se
zastavil jen chvíli, skalní
příznivci a fanoušci vy-
drželi po celou dobu ko-
nání festivalu, což s
ohledem na poměrně
nízké teploty bylo rovněž
obdivuhodným výko-
nem.

Snahou, záměrem a

jediným cílem pořadatele této
akce, postavené výhradně na ne-
změrné aktivitě a nadšení senio-
rů, bylo pobavit a bavit se - z re-
akcí nejen účinkujících, ale i pu-
blika bylo od začátku zřejmé, že
tento otevřený festival zcela spl-
nil svůj účel a nabídl aktivním
seniorům nejen z Plzně obrov-
skou příležitost pro seberealiza-
ci.

Nejstarší účastnicí sobotní
přehlídky odhodlání a vitality
byla paní Amálie Myšková, jejíž
narození je datováno rokem 1915
- dosud čte bez brýlí a její výšiv-
ky Richellieu a háčkovaná kraj-
ka nesly punc nejvyšší kvality.
Dáma plná energie, vzpřímené-

ho držení těla a usměvavé tváře
byla sluníčkem a motivací pro
všechny přítomné.

Součástí akce byla i prezenta-
ce nové, Městem dotované služ-
by – asistované individuální do-
pravy zdravotně postižených
osob. Jen s její pomocí se na pře-
hlídku do Chvojkových lomů do-
stali i vozíčkáři.

Prostřednictvím „svých“ se-
niorů se tak prezentovaly i ne-
ziskové organizace činné v soci-
álních službách, jakými jsou
TOTEM, o.s., Centrum pro zdra-
votně postižené Plzeňského kra-
je, Svaz důchodců nebo třeba
Městský ústav sociálních služeb
v Plzni.

Festival byl výjimečný jednak
svým pojetím, ale i podstatou –
všichni byli aktivními účastní-
ky, bavili se jak účinkující, tak
publikum, stejně jako pořadatel
– Odbor sociálních služeb v čele s
rezortní náměstkyní JUDr. Mar-
celou Krejsovou, který akcí „Se-
nioři baví seniory“ podpořil
kandidaturu města Plzně na zisk
titulu Evropské hlavní město
kultury 2015.

Jarmila Srbková
projektový manažer/oblast péče
Služby pro zdravotně postižené

Odbor sociálních služeb
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Mladí moderní trojbojaři si dali
dostavení v Lobzích a na Slovanech

Jako součást oficiálních oslav
osvobození Plzně v roce 1945
proběhl v Plzni 9. ročník Evrop-
ského poháru mládeže generála
Pattona v moderním trojboji do
16-ti let. Jeho organizátorem by-
lo tradičně Pětibojařské spor-
tovní centrum v Plzni.

O jeho stručné zhodnocení
jsme proto požádali předsedu
tohoto Centra a ředitele soutěže
– Dr. JAROSLAVA VOLDŘI-
CHA.

Jak byste zhodnotil letošní ročník?
S jeho průběhem můžeme být

velice spokojeni. EPM se zú-
častnili zástupci 14 zemí, kteří
bojovali v sobotu v soutěži jed-
notlivců a družstev, v neděli pak
ve velmi oblíbených štafetách,
které tvoří vždy jeden chlapec
a jedna dívka. Plavání se usku-
tečnilo tradičně v Městském ba-
zénu na Slovanech, KOMBI dis-
ciplína – spojení běhu se střel-
bou – pak v prostorách Armád-
ního střeleckého stadionu v
Lobzích. S naším sportem se zde
mohli seznámit i návštěvníci
právě probíhající výstavy vo-
jenské techniky, a tak byla řada
těch, kteří se s naším sportem
seznámili vůbec poprvé. V sobo-
tu se sportovci zúčastnili také
oslav osvobození Plzně, navští-
vili muzeum a ZOO a spolu
s vnukem gen. Pattona – G. W.
Pattonem - zavítali do muzea to-
hoto slavného vojevůdce. Poté
položili spolu s dalšími veterány
květy u památníku G. S. Pattona
v Dýšiné. Zahraniční účastníci
proto odjížděli nejen plni dojmů

z vlastní sportovní akce, ale i pl-
ni zážitků z našeho města. A to
byl také náš cíl.

A co spokojenost se sportovními vý-
sledky?

Zejména zahraniční účastníci
odvedli výborné výkony. Ne ná-
hodou, neboť pro řadu zemí byl
právě náš EPM nominačním zá-
vodem pro ME této věkové kate-
gorie o prázdninách v Portugal-
sku. V kategorii chlapců zvítězil
Alessandro Colasanti z Itálie,

v kategorii děvčat pak Alexan-
dra Bettinelli z Německa. Soutě-
že družstev i štafet pak plně
ovládli závodníci z Ruska.
Mezi závodníky byli i dva zá-
stupci našeho pořádajícího
PSC – Marcela Laštovková
a Jan Vainer, pro které to bylo
první seznámení s obdobnou
soutěží, čemuž také odpovídalo
i umístění ve druhé polovině
startovního pole. Věříme také,
že se bude opakovat situace
z posledních dvou ročníků,

kdy vítězové našeho EPM
se poté stali i Mistry Evropy
této věkové kategorie. Význam
akce podtrhla i skutečnost,
že všem vítězům předával,
spolu s dalšími hosty, ocenění
právě vnuk osvoboditele našeho
města.

Proč toto sportovní klání nese právě
jméno G .S. Pattona?

Tento osvoboditel našeho
města byl nejen slavným voje-
vůdcem, ale i výborným spor-
tovcem. V roce 1912 se jako poru-
čík armády USA zúčastnil
ve Stockholmu OH, kde skončil
na překrásném pátém místě
právě v našem sportu – moder-
ním trojboji.

A výhled a záměry do budoucna ?
Že chceme zorganizovat kula-

tý – desátý – ročník EPM i v roce
2011 bereme jako samozřejmost.
Vážně však spolu s Mezinárodní
federací moderního pětiboje ko-
ketujeme s myšlenkou, uspořá-
dat tento závod v příštím roce
v Plzni i jako první neoficiální
MS pro tuto věkovou kategorii.
Chceme také, aby i další ročník
byl opět významným doplňkem
oslav osvobození Plzně. Bude
však záležet i na těch, kteří
nám v dosavadních ročnících
významně pomáhali – Skupině
ČEZ, Magistrátu města Plzně,
Nadaci sportující mládeže, Na-
daci 700 let města Plzně a v nepo-
slední řadě i Plzeňské tepláren-
ské, bez jejichž přispění bychom
naši akci nemohli ani v letošním
roce uskutečnit.

Účastníci EPM 2010 z domácího PSC v Plzni - Jan Vainer a Marcela Laštovková
s vnukem generála Pattona - G. W. Pattonem.

Coratec - „Velká Cena Plzně 2010“
Sportovní Club Černý připravil pro všechny příznivce horských

kol a širokou bikerskou veřejnost Open Mistrovství Plzně horských
kol, aneb den plný pohybu. Uskuteční se 26. června v lesoparku Na
Homolce a je to již 8. ročník závodu horských kol.

Záštitu nad „Mistrovstvím Plzně“ převzala radní města Plzně Mgr.
Petra Kacovská a starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír As-
chenbrenner.

Délka a obtížnost tratí je volena vzhledem k věkovým kategoriím.
Žákovská (1060m) - bez nebezpečných míst, juniorská (1960m) -

středně obtížná, dospělá (4650m) - z poloviny stejná s juniorskou, ale

již vyžaduje více techniky a odvahy při krátkých technických sjez-
dech i zdolávání 20 schodů.

Jedná se o závod pro příznivce horské cyklistiky, ale i pro ty, kteří si
chtějí vyzkoušet svoje bikerské umění a kondici. Docházková vzdále-
nost pro diváky na zajímavá místa bude 5 – 10 minut. Závod je vypsán
pro 18 kategorií, od nejmladších žáků až po veterány.

Po cyklolize na Lopatárně, „Koridě horských kol“ a „Porsche Pl-
zeň“ je to další zajímavý závod pořádaný v Plzni, jímž Sportovní Club
Černý dokazuje, že je zárukou dobrého sportovního zážitku. Více o
závodech a časech startů na www.3sc.cz
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