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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Vodní záchranná službamá
potápěčský tým i záchranáře
nadivoké vodě - str.8

j Skauti a Plzeňané spolu
proti leukémii – letos vybrali
11 263Kč - str. 10

Slovo úvodem

Dnes bych chtěl na
tomto místě pobla-
hopřát někomu k na-
rozeninám. Někomu,
kdo již deset let nabí-
zí zábavu, a to nejen
občanům našeho ob-
vodu. Někomu, kdo
již deset let pomáhá,
kde se dá.

Za deset let svého života nabídl celkem
107 filmů, které shlédlo 24 793 diváků platí-
cích a jistě i pár stovek neplatících. Díky
těm platícím tak mohl oslavenec rozdat
téměř 614 000 Kč. Věřím proto, že v pomysl-
né frontě gratulantů nestojím sám. Mezi
obdarovanými byly i...

Porodnice Slovany, Hospic sv. Lazara, Sokol
Hradiště, Janet Divya Saldanha (adoptovaná
indická holčička), Sdružení pro obnovu pamá-
tek v Rokycanech a okolí (kostelík U Ježíška),
Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Plzeň –
psí útulek v Plzni na Valše, Pomocné tlapky,
o.p.s., Dětský domov Trnová, Johan o.s., Svaz
důchodců ČR - obvodní organizace Plzeň 2 –
Slovany, Junák – svaz skautů a skautek ČR,
23. oddíl Severka, Městská charita Plzeň,
Sdružení Sport relax handicap Plzeň (rekon-
strukce 1 bytu na bezbariérový), SOS Život pro
koně o.s. – útulek pro staré a týrané koně.

Teď již jistě víte, kdo je oním oslavencem.
Ano – je to Filmový minifestival Hradišťské
kulturní léto, čili HRÁKULA. Hrákulu za
dobu jeho historie navštěvuje v průměru
231 diváků. (Rekord drží film „Román pro
ženy“, na který 14. 7. 2005 přišlo 791 diváků!)

Letošní výtěžek byl rozdělen mezi vodní
záchranáře z Červeného kříže (53 705 Kč na
nákup defibrilátoru) a 10 000 obdržela paní
Lenka Korandová z Chotíkova a její opička
Barunka. Paní Korandová s Bárou patřila
dlouhá léta k symbolům plzeňských Vánoc.
V mázhauzu plzeňské Radnice razítkovala
Ježíškovskou poštu, než ji potkal smutný
osud a ona skončila v invalidním důchodu.

Ani náš jubilant HRÁKULA by se svým
jedním vyceněným zoubkem samozřejmě
na všechny tyto dobré skutky sám nestačil.
A protože žije po nocích (těch filmových) a
moc toho nenamluví, tlumočím tímto jeho
poděkování všem sponzorům, organizáto-
rům a …. hlavně vám divákům.

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta

j Letos činí částka na
dotace a dary
z rozpočtu 1 454000Kč - str. 2

j Škoda sport park nabízí nově
kromě sportování
i půjčovnua servis – str.18

Křest knihy Petřín mého mládí,
aneb setkání dvou generací

Dlouho očekávaná kniha spisovatelky Marie
Korandové byla čtenářům představena dne 17.
června 2010 v prostorách radnice MO Plzeň 2 - Slo-
vany. A proč setkání dvou generací? Totiž, onu vy-
zrálejší generaci zastupovala právě autorka – Ma-
rie Korandová, vlastním jménem PhDr. Marie
Majtánová, CSc., žijící v Bratislavě, rodačka z Plz-
ně, s kořeny na Chodsku ve Stráži u Domažlic, kte-
rá, jak sama říká, se vrací do svého rodného města
a na své milé Chodsko. Paní Korandovou doprová-
zela přítelkyně, básnířka Hana Gerzanicová, ro-
dačka z Plzně, která od roku 1950 žila v Německu a
posléze v Austrálii. Je členkou Svazu australských
spisovatelů a básníků, členkou Mezinárodní spo-
lečnosti básníků (USA), Společnosti pro vědu
a umění (USA), členkou Československého ústavu
zahraničního v Praze. Pokračování na str. 4 a 5

Medaile Janského předány
za nezištnou pomoc

Světovým dnem dárců krve se stal z inicia-
tivy Světové zdravotnické organizace, Mezi-
národní federace Červeného kříže, Červené-
ho půlměsíce a Mezinárodní společnosti
transfuzního lékařství 14. červen. Jeho cílem
je připomenout si všechny dárce krve, jejichž
zásluhou mají nemocní zajištěn přístup k po-
třebné léčbě. Přes pokroky v biotechnologii je
lidská krev pro transfuze nenahraditelná.
S rozvojem léčebných metod proto roste i po-
třeba krve získaná od dárců.

Při této příležitosti se dne 16. 6. 2010 usku-
tečnil v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany
slavnostní obřad „Předávání bronzových me-
dailí profesora Janského“. Oceněno touto
medailí bylo 31 dobrovolných dárců krve.
Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Ol-
dřich Rozšafný a paní Svatava Slavíková
z OS Českého červeného kříže Plzeň – město
přítomným dobrovolným dárcům poděkovali
za jejich obětavost a snahu pomáhat při zá-
chraně lidských životů.

V letošním roce si připomínáme také 50 let
od zahájení kampaně tehdejšího ČSČK propa-

gující bezplatné dárcovství krve, které je za-
loženo na morální motivaci a je tudíž mno-
hem menší nebezpečí, že by dárce zatajil ně-
které důležité informace o svém zdravotním
stavu či chování.

Je velmi potěšující, že z 90 oceněných dob-
rovolných dárců krve v prvém poletí roku
2010 na území města Plzně, jich je 31 z našeho
městského obvodu. Vlasta Dolejší,

vedoucí odboru sociálního

Foto Luděk Krušinský

Autorce knihy Marii Korandové děkuje a zároveň
blahopřeje k úspěchu senátor Ing. Jiří Šneberger.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání ZMO

dne 22. 6. 2010
– ZMO přijalo

celkem 12 usnesení, z nichž vy-
bírám:

– vzalo na vědomí:
1. žádost o dotaci z Regionální–
ho operačního programu
NUTS II Jihozápad 2007 – 2013
na projekt „Výstavba pěších
stezek Božkovsko – Koterov–
ského rozvoje cestovního ru–
chu“. Souhrn nákladů na celý
projekt je 4,80 mil. Kč, kdy pod–

pora z ROP může dosáhnout
až 92,5 % způsobilých výdajů;
2. v případě poskytnutí podpo–
ry zajištění předfinancování
celé realizace projektu v před–
pokládané výši 4,80 mil. Kč
a dofinancování projektu
z rozpočtu Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany ve výši mi–
nimálně 7,5 % způsobilých
výdajů;
– vzalo na vědomí
1. žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí

na projekt „Přírodní park Bož–
kovský ostrov – údržba rekre–
ačního prostoru“. Souhrn ná–
kladů na celý projekt je
0,850 mil. Kč, kdy podpora
z OPŽP může dosáhnout až
75 % způsobilých výdajů;
2. zajištění předfinancování
výdajů na projekt z rozpočtu
města Plzně v předpokládané
výši 0,850 mil. Kč v roce 2011 –
2012, neboť k náhradě dotované
části způsobilých výdajů dojde
zpětně;

– souhlasilo se svěřením stav-
by na adrese Koterovská 160,
č. pop. 407 a 2 přilehlých pozem-
ků do trvalé správy Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany;

– schválilo poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení;

– schválilo poskytnutí dotací a
finančních darů (blíže viz sa–
mostatný článek v tomto vydání
IZ).

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Dotace a dary
mnohým pomohly

Jako každý rok i v letošním roce by-
ly vypsány granty podle kritérií
schválených zastupitelstvem našeho
městského obvodu. V letošním roce
byla na dotace a dary vyčleněna v roz-
počtu částka 1 454 000 Kč, z které asi
2/3 tvoří výtěžek z provozu výherních
hracích přístrojů, zbytek pak pro-
středky z fondu rezerv a rozvoje. Ve
stanoveném termínu do 15. 3. 2010 by-
ly podány celkem 134 žádosti s celko-
vým požadavkem na 6 162 120 Kč. Žá-
dosti byly projednány v komisích Ra-
dy městského obvodu Plzeň 2 – Slova-
ny podle oblastí, na které byly granty
vypsány. Následně je projednala Rada
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
na svém zasedání dne 19. 5. 2010, která
schválila 66 žádostí, 26 neschválila,
29 žádostí doporučila ke schválení za-
stupitelstvu a 13 žádostí doporučila
zamítnout. Celkem rada schválila do-
tace a dary ve výši 627 000 Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany na jednání dne 22. 6.
2010 následně schválilo 29 žádostí a
13 žádostí zamítlo. Schválené dotace a
dary jsou ve výši 806 000 Kč. Největší
část finančních prostředků je určena
na podporu sportu a tělovýchovy
(30 %), pro volný čas dětí a mládeže
(30 %) a na sociální účely (20 %). Zbý-
vající část byla rozdělena na opravy
památkových objektů, do oblasti ži-
votního prostředí, bezpečnosti a pre-
vence kriminality. Nejvyšší dotace a
dary získaly:

Sdružení pro obnovu památek
90 tis. Kč, TJ Lokomotiva Plzeň 73 tis.
Kč, HC Plzeň 53 tis. Kč, Hrákula 50 tis.
Kč, Pomocné tlapky 40 tis. Kč, TJ Dy-
namo ZČE 43 tis. Kč, Městská charita
Plzeň 33 tis. Kč, Diecézní charita Plzeň
33 tis. Kč a některé mateřské školy,
které obdržely dotaci ve výši 20 – 30
tis. Kč na vybavení areálů školek.

odbor ekonomický a poplatkový

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do

31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vy-
měnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské prů-
kazy pozbývají platnosti. Doporučujeme Vám
výměnu ŘP neodkládat.

S blížícím se koncem stanoveného termínu
pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince
2010) lze očekávat na ORP zvýšený nápor žadate-
lů. Při plánování Vaší návštěvy prosím nezapo-
mínejte ani na to, že vyřízení žádosti o vydání ŘP
trvá až 20 dnů.

Kde si můžete vyměnit ŘP?
Pokud máte trvalé bydliště ve správním ob-

vodu Magistrátu městu Plzně (tj. obce Plzeň, Dý-
šina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta,
Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice,
Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a
Tymákov) na Odboru registru vozidel a řidičů,
Koterovská 162, Plzeň.

Co musíte mít s sebou?
– „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte v informač-

ní kanceláři odboru; platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas); průkazovou fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm; ŘP, který podléhá po-
vinné výměně.

Kdy Vám bude vydán nový ŘP a kolik Vás to
bude stát?

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žá-
dosti. Tato povinná výměna ŘP je zdarma, tj.
osvobozena od správního poplatku. Lze požádat
i o vydání ŘP ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti. Tento úkon je zpo-
platněn správním poplatkem ve výši 500,- Kč.

Jak eliminovat čekací lhůty?
Držitelé ŘP, kteří budou výměnu ŘP odkládat a

dostaví se na Odbor registru vozidel a řidičů
v Plzni až ke konci roku 2010, se vystavují riziku
delších čekacích dob s ohledem na předpokláda-
nou zvýšenou návštěvnost. V této souvislosti do-
poručujeme neodkládat výměnu ŘP a dostavit se
na uvedený odbor v dostatečném předstihu. Další
možností je objednat se na konkrétní datum a ho-
dinu tzv. on-line cestou internetu na adrese
www.uradbezcekani.cz, nebo na tel. 378034407 - 8.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Mimořádné
jednání RMO
dne 2. 6. 2010 –
RMO přijala
1 usnesení, a to:

– souhlasila
s podáním žá-
dosti jménem
statutárního
města Plzně
o podporu na
projekt „Pří-

rodní park Božkovský ostrov –
údržba rekreačního prostoru“ z
Operačního programu životního
prostředí;

Jednání RMO dne 9. 6. 2010 –
RMO přijala celkem 10 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– souhlasila s rozborem hospo-
daření MO Plzeň 2 – Slovany za
období leden – březen 2010;

– schválila:
a) uzavření smlouvy o dílo na

dodavatele stavby „Zateplení bu-
dovy – sanace základového zdiva

25. MŠ, Ruská 83 – I. etapa“ v sou-
ladu s podmínkami výběrového
řízení s uvedenými společnostmi
v tomto pořadí:

1. AVOS Plzeň, s. r. o., Božkov–
ská 14, 326 00 Plzeň, IČO:
477199401 DIČ: CZ 477199401
cena činí: 2.147.898 Kč vč. DPH
2. SIT-MAR, s. r. o., Palackého
88, 330 26 Tlučná, IČO: 29086612
DIČ: CZ 29086612
cena činí: 2.243.260 Kč vč. DPH
3. Václav Kestler BAU KONEX,
Hornická 60, 330 26 Tlučná,
IČO: 16681436
DIČ: CZ 45-6302120385
cena činí 2.268.788 Kč vč. DPH
b) uzavření smlouvy o dílo na

dodavatele stavby „Zateplení bu-
dovy – střecha 25. MŠ, Ruská 83 –
II. etapa“ v souladu s podmínka-
mi výběrového řízení s uvedený-
mi společnostmi v tomto pořadí:

1. Silba – Elstav, s. r. o., Letkov
155, 326 00 Plzeň, IČO: 64358844
DIČ: CZ 64358844
cena činí: 1.019.436,65 Kč vč. DPH

2. Stavitelství ŠMÍD, s. r. o.,
Na Roudné 176b, 301 00 Plzeň,
IČO: 26402238 DIČ: CZ 26402238
cena činí 1.069.620 Kč vč. DPH;

Jednání RMO dne 30. 6. 2010 –
RMO přijala celkem 19 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– schválila poskytnutí věcného
daru v hodnotě 11.900 Kč + DPH,
konkrétně mobilního vysoušeče
zdiva XR22 Munters, obci
Zdounky, IČO: 00287938;

– schválila poskytnutí věcného
daru v hodnotě 11.900 Kč + DPH,
konkrétně mobilního vysoušeče
zdiva XR22 Munters, obci Lobo-
dice, IČO: 00301523;

– ve věci hospodaření s nebyto-
vými prostory v majetku města
Plzně:

a) schválila:
– uzavření nájemní smlouvy
na nebytové prostory na adrese
Plzeň, Úslavská č. or. 29
s Občanským sdružením „Tak
pojď s náma“, za účelem zříze–
ní klubového centra pro handi–
capované děti a mládež;
– ukončení nájemní smlouvy
na nebytové prostory – garáž
č. 16 v přízemním objektu
č. p. 1147/3, k. ú. Hradiště
u Plzně, v Šeříkové ulici – do–
hodou k 30. 6. 2010;
– snížení nájemného u nebyto–
vých prostorů na adrese Slo–
vanská tř. 40 v Plzni (oční opti–
ka) na 40 % současného nájem–
ného po dobu rekonstrukce
silničního tělesa na Slovanské

třídě;
b) souhlasila:
– s výpůjčkou
nemovitosti
části budovy)
v areálu býva–
lých kasáren
Světovar/bý–
valého pivo–
varu Světo–
var, na dobu
určitou od
13. září do 20. září 2010, k po–
řádání divadelní přehlídky
Mezinárodní festival Divadlo
a s výpůjčkou dalších nemo–
vitostí v tomto areálu pro
projekt s názvem Světovaření
2010, na dobu určitou od 1. září
do 12. září 2010;
– s přímým prodejem nebytové
jednotky v domě na adrese
Krejčíkova 4 v Plzni současné–
mu nájemci obchodní společ–
nosti Floors 4U, s. r. o. a neby–
tové jednotky – ordinace v do–
mě Guldenerova 27 v Plzni
MUDr. Vlastě Boříkové;
– souhlasila s dokumentem

„Základní regulační podmín–
ky pro zástavbu pro lokalitu Pl-
zeň – Slovany, blok Železniční-
Koterovská-Mikulášská-
Rejskova“;

– souhlasila se stanovením
podmínek žádosti o dotaci pro-
jektu „Výstavba pěších stezek
Božkovsko – Koterovského roz-
voje cestovního ruchu“ z pro-
středků Regionálního operační-
ho programu.

Ing. Oldřich Roz-
šafný, 2. místo–
starosta MO Pl-
zeň 2 – Slovany

Bc. Bohuslav Duda,
1. místostarosta
MO Plzeň 2 – Slo-
vany

Senioři, přijďte na preventivně –
bezpečnostní akci

Odbor sociální připravil ve
spolupráci s Městskou policií Pl-
zeň pro seniory Městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany preven-
tivně – bezpečnostní akci, jejímž
cílem jsou informace a názorná
ukázka, jak se chovat bezpečně
doma i na ulici, jak „nenaletět“
zlodějům a podvodníkům, kteří
často zkoušejí svoje triky právě
na seniorech.

Pan Robert Houdek, člen Rady
města Plzně, úvodem seznámí
seniory s projektem „Bezpečné
město“, následně zástupci Měst-
ské policie Plzeň s využitím vi-
deoprojekce informují přítomné,
jak se chovat bezpečně, jaká pre-
ventivní opatření přijmout, aby
ochránili sebe i svá obydlí před

útokem závadových osob. Před-
vedou ukázku profesní i laické
sebeobrany. Informaci o bezpeč-
nostní situaci na území Měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany
podá zástupce Obvodního oddě-
lení PČR Plzeň 2. Závěrem pří-
tomní zodpoví dotazy k dané
problematice.

Účast na akci přislíbili zástup-
ci vedení MO Plzeň 2 – Slovany.
Pevně věříme, že si najdete čas
a společně se v Kulturním domě
v Šeříkové ulici dne 5. 10. 2010
v 15 hodin sejdeme a přibližně
dvě odpolední hodiny užitečně
využijeme pro zajištění vlastní
bezpečnosti.

Vlasta Dolejší,
vedoucí odboru sociálního
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Křest knihy Petřín mého mládí,
aneb setkání dvou generací

Pokračování ze str. 1

Za svou anglickou tvorbu byla
Mezinárodní společností básní-
ků a národní knihovnou USA
vyznamenána oceněním Básník
roku 1997, 2006 a 2007. V roce
2002 převzala medaili Za mezi-
národní zásluhy o poezii a ve Fi-
ladelfii byla zařazena do mezi-
národní síně slávy. V roce 2009 jí
byla v Praze v Senátu předána
cena za celoživotní přínos do
světové literatury „Významná
česká žena ve světě“

Tu druhou, tedy nastupující
generaci, zastupovali žáci zá-
kladních škol a základní umě-
lecké školy našeho slovanského
obvodu, jejichž obrázky byly
otištěny v knize „Města a obce
očima dětí“, která je součástí
projektu „Galerie talentů“. Z 699
otištěných příspěvků jich je
16 právě z MO Plzeň 2 – Slovany.
K oné mladší generaci bezespo-
ru patří i Josef Štefan – student
zpěvu na konzervatoři v Praze a
Tomáš Forberger – student hry

na klavír na konzervatoři v
Plzni, kteří svým vystoupením
obohatili krásné kulturní odpo-
ledne.

Knihu Petřín mého mládí, kte-
rá vyšla díky podpoře Městské-
ho obvodu Plzeň 2 – Slovany a
členů rodiny Marie Korandové
ve vydavatelství PRESSFIL
CART s. r. o., pokřtilo hned ně-
kolik kmotrů. Patřili k nim se-
nátor Ing. Jiří Šneberger, sta-
rosta MO Ing. Lumír As-
chenbrenner, Ing. Jaroslav Hy-
rát, Ing. Marta Hyrátová, Vlasta
Ausbergerová a Vlasta Nosková.
Autorka přítomným přečetla
úryvek z knihy, paní Gerzani-
cová zase přednášela své básně
a mladí hráli a zpívali. Byla
představena také kniha dět-
ských obrázků „Města a obce
očima dětí“, jejímž autorům po-
děkovali panové Šneberger
a Aschenbrenner, kteří jim pře-
dali na památku pěkné knihy.
Nechyběla ani beseda s autor-
kou a básnířkou, ani autogra-
miáda. Dokončení na str. 5 Na krátkém sestkání se starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem.

Na fotografii z křtu knihy Petřín mého mládí jsou zleva básnířka paní Hana Gerzanicová, dále autor-
ka paní Marie Korandová a jedna z kmotrů paní Vlasta Nosková. Foto na stránce: Pavel Černý

Autorka Marie Korandová přítomným přečetla úryvek
z knihy Petřín mého mládí.
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Křest knihy
Petřín mého...

dokončení ze str. 4

Knihu Petřín mého mládí
mohou zájemci získat v prodej-
nách knih NAVA a knihu Města
a obce očima dětí v nakladatel-
ství Kletr, Denisovo nábřeží 6,
Plzeň.

Na knihu napsala PhDr.
Marta Ulrychová velmi pozi-
tivní recenzi.

Z díla básnířky Hany

Gerzanicové vybíráme

báseň Amerika:

Amerika
Hana Gerzanicová

Není to kontinent
za mořem vzdálený
jsou to jen domečky
každý z nich schoulený
tak jako kuřátka
pod křídlem statku…
… obrázky životů
zůstaly na památku ….

Není to kontinent
za mořem vzdálený
byl to jen malý kraj

dnes navždy ztracený.
Střechy a dvorečky,

zahrádky, stromečky….
Z dětských her a přání

zůstalo vzpomínání……

Není to kontinent
na mapě světa
jen drobná osada
co jarem vzkvétá.
Města kde prameny
jsou darem země,
místa jež dětstvím
mluví vždy ke mně…..

Není to kontinent
ta naše „Amerika“
tak se těm místům

u Roudné říká.
Tak se jim říkalo,

tak se tam žilo
než jen pár stromů
s potůčkem zbylo.

Zmizely domečky
zmizely statky
zmizely záclonky
a krůčky za vrátky.
Ztratil se dětí smích
jen vodička šplíchá
a šeptá pozdravy
do prázdného ticha…..

Jen ten, kdo vzpomíná
na zašlý svět říká:
„Kdysi tu stávala

Plzeňská Amerika“
Senátor Ing. Jiří Šneberger předává autorům dětských obrázků „Města a obce očima dětí“ upomínkové dárky.
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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

SLOVANY POMOHLY MORAVĚ VĚCNÝM DAREM

Rada MO Plzeň 2 – Slovany schválila svým usnesením věcný dar pro obce Zdounky a Lobodice na Moravě, které byly postiženy letošními povodněmi.
Každá ze zmíněných obcí obdržela vysoušeč zdiva v ceně 14.280,- Kč. Na levém snímku starosta Ing. Lumír Aschenbrenner nakládá vysoušeče k odvozu.
Na prostředním snímku přebírá za obec Zdounky dar starosta obce Ing. Martin Drkula a místostarosta František Svoboda. Na pravém snímku převzal
za obec Lobodice potřebný dar starosta obce Ing. Stanislav Hlavinka.
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Svozy VKK budou konány dne 21. srpna 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.

Máte zájem o byt na úpravu v domech
ve vlastnictví města Plzně?

Statutární město Plzeň prostřednictvím
Bytového odboru Magistrátu města Plzně
umožňuje občanům v rámci úsporných
opatření při správě bytových domů podílet
se na opravách bytů v domech, u kterých je
předpoklad, že si je město ponechá ve svém
vlastnictví. Občan, který je ochoten vložit do
úpravy bytu vlastní prostředky v min. výši
200 tis. Kč, může získat nájem bytu v domě ve
vlastnictví města Plzeň mimo běžné pořadí
žadatelů o obecní byt.

Jaké podmínky musí občan splnit,
aby byl vybrán za nájemce bytu
na úpravu?

Žadatel musí podat žádost o nájem obec-
ního bytu se všemi potřebnými doklady (vý-
pis z rejstříku trestů, prohlášení o majetko-
vých poměrech, výše příjmů) a do žádosti
musí uvést částku, kterou je ochoten do
úpravy bytu investovat, v min. výši 200 tis.
Kč. Bytový odbor MMP bude poté vybírat ža-
datele postupně dle bodového hodnocení žá-
dostí o byt a dalších kritérií v souladu s Pra-
vidly pro nakládání s byty a nebytovými
prostory v majetku města Plzně. Po prohlíd-
ce bytu a kladném vyjádření bude žadatel
muset doložit ještě doklad o schopnosti zajis-
tit dostatečné finanční prostředky na opravu
(např. doklad o stavebním spoření, výpis
z účtu, příslib úvěru) vč. čestného prohláše-
ní o této jeho schopnosti. Rozhodnutí o výbě-
ru stavebníka, tedy budoucího nájemce by-
tu, přísluší Radě města Plzně.

Jaké budou smluvní podmínky
úpravy bytu na náklady
budoucího nájemce?

S vybraným stavebníkem bude nejprve
uzavřena „Smlouva o úpravě bytu na nákla-
dy stavebníka a o uzavření budoucí nájemní
smlouvy“ a teprve po splnění podmínek této
smlouvy bude uzavřena smlouva nájemní.
Ve smlouvě o úpravě bytu bude mimo běž-
ných podmínek smlouvy uveden i rozsah
a lhůta pro provedení úprav a závazek sta-
vebníka, že práce budou provedeny v soula-

du se stavební dokumentací či dle položko-
vého rozpočtu, což bude tvořit přílohu
smlouvy.

Výše úhrady za užívání bytu nebude po
dobu úprav stavebníkovi účtována, jen bude
povinen hradit zálohu na služby spojené s
užíváním bytu dle běžných postupů stano-
vených správcem domu, min. však na 1 oso-
bu. Lhůta úpravy bytu stavebníkem nesmí
přesáhnout 12 měsíců.

Stavebník bude taktéž po dobu úprav bytu
povinen uzavřít pojistnou smlouvu týkající
se odpovědnosti za škodu, která by mohla
vzniknout při provádění úprav.

Vrátí se nájemci náklady,
které vloží do úpravy bytu?

Jakmile bude byt po dokončení úprav
schopen řádného užívání, bude uzavřena se
stavebníkem nájemní smlouva za nájemné
ve výši odpovídající 50 % základního nájem-
ného schváleného pro byty pronajímané
městem Plzeň dle příslušné kvality. Jestliže
budou do oprav bytu vloženy náklady do zá-
kladní částky 300 tis. Kč, bude nájemné sní-
ženo po dobu 5 let. Za každých dalších 50 tis.
Kč vložených nákladů do úpravy bytu nad
základní částku bude lhůta prodlužována
o 6 měsíců až do max. lhůty 10 let. Po uplynu-
tí sjednané lhůty bude nájemné dorovnáno
na výši základního nájemného v té době ak-
tuálního pro byty v domech ve vlastnictví
města Plzně.

Jaké úpravy bytu bude moci
stavebník v bytě realizovat?

Stavebník – budoucí nájemce - bude povi-
nen provádět pouze takové úpravy, které
budou stanoveny vlastníkem domu – prona-
jímatelem a které budou potřebné, aby byt
byl schopen řádného užívání. Položkový
rozpočet bude sestaven v cenách standard-
ních. Pokud si nájemce bude chtít osadit
např. vanu či jiný zařizovací předmět v nad-
standardních cenách, nebude mu bráněno,
ale musí počítat s tím, že vložené náklady
budou umořovány pouze dle cen standard-
ních, uvedených v položkovém rozpočtu.
Stejně tak nebudou umořovány náklady
např. na vestavěné skříně, zasklení lodžie,
žaluzie do oken apod.

Bude město vůči nájemci
uplatňovat sankce, pokud nesplní
dohodnuté podmínky nebo opustí
byt dříve, než uplyne lhůta
pro umoření vložených nákladů?

Pokud stavebník nedodrží podmínky
smlouvy o úpravě bytu, může město od
smlouvy odstoupit a stavebník bude povi-
nen uhradit jak stanovenou jednorázovou
smluvní pokutu, tak smluvní pokutu ve výši
50 % nájemného od doby zahájení úpravy by-
tu. Pokuta bude ponížena o náklady vložené
stavebníkem do úpravy bytu dle cen uvede-
ných v položkovém rozpočtu.

Jestliže nájemce opustí byt dříve, než
uplyne lhůta pro umoření nákladů, bude mu
poměrná část nákladů vložených do úpravy
bytu vyplacena.

Podrobnější informace mohou zájemci
získat na Bytovém odboru MMP osobně v
kanceláři č. 123, v Plzni, Škroupova 5 nebo na
tel. čísle 378034211.

Ladislava Kovářová, Bytový odbor MMP

Druhé Biodožínky
se blíží

Ve spolupráci s o. s. Fair Life pro vás
připravujeme druhý ročník Biodoží-
nek. Uskuteční se v neděli 5. září 2010
od 10 do 18 hodin na nádvoří pivovar-
ského dvora Purkmistr v Plzni Černi-
cích.

Budete si moci bioprodukty (zeleni-
nu, pečivo, masné i mléčné výrobky,
oblečení, kosmetiku…) koupit i ochut-
nat. Na místě uvidíte také kuchařskou
show na téma vaříme z biopotravin.
Připraveny budou i besedy o ekologic-
kém zemědělství, biopotravinách nebo
Fair Trade produktech. Pro děti budou
připraveny hry, ekovýchovné aktivity i
soutěže.
www.envic-sdruzeni.cz/biodozinky



Farmářské trhy už i v Plzni
Skvělé mléčné a masné vý-

robky, senzační sezónní ovoce
a zelenina, báječné pečivo a za-
jímavé rukodělné výrobky – to
vše nabídnou Plzeňské farmář-
ské trhy, které připravuje ob-
čanské sdružení ENVIC ve spo-
lupráci s hotelem Gondola za fi-
nanční podpory Nadačního fon-
du Zelený poklad.

Uskuteční se i zajímavé téma-
tické přednášky a besedy o pů-
vodu a výrobě potravin, výživě a
dalších tématech spojených s jíd-
lem a všemu co k němu patří.
Sortiment se bude lišit dle roč-

ního období a nabídky konkrét-
ních farmářů. Přijďte i s dětmi.
Připravujeme pro ně mnoho sou-
těží, her a ekovýchovných akti-
vit.

Plzeňské farmářské trhy se
konají vždy poslední sobotu
v měsíci - 28. srpna, 25. září,
30. října od 8 do 13 hodin.

Nejnovější informace najdete
na www.plzensketrhy.cz. Skvě-
lé zboží od farmářů a zpracova-
telů najdete na Nádvoří hotelu
Gondola, Pallova 12, Plzeň.
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Vodní záchranná služba Plzeň město II.
Vodní záchranná služba vznik-

la z potřeby upozorňovat na ne-
bezpečí související s činností na
vodních plochách. V půlce minu-
lého století začaly vznikat na
všech významných vodních to-
cích přehrady, které se okamžitě
staly cílem rekreací v přilehlých
kempech nebo v chatových osa-
dách. S prvními statistikami
utonulých a zraněných osob,
přímo souvisejících s absencí do-
stupné a včasné pomoci, bylo po-
třebné vyškolit dostatečný počet
lidí, kteří by dokázali rychle po-
moci.

Zprvu se jednalo o metodiku
výcviku plavčíků a sjednocení
postupů při záchraně tonoucích a
základní pravidla pro poskytnutí
předlékařské první pomoci,
včetně preventivních a osvěto-
vých programů. Postupem času
se z několika nadšenců vytvořila
plně fungující organizace s pev-
nými vnitřními řády a výcviko-
vým programem, která je v sou-
časnosti partnerem základních
složek IZS.

Naše místní skupina vybudo-
vala záchrannou stanici první
pomoci v Kempu Keramika na
Hracholuskách, kde slouží po do-
bu prázdnin nepřetržitě vždy tři
záchranáři. Mimo hlavní letní
sezónu zajišťujeme po zdravotní
stránce několik významných spo-
lečenských a sportovních akcí
v regionu, jako je Apriliáda, His-
torický víkend, Plavba netradič-
ních plavidel, Den Slovan a po-
dobně.

Také se věnujeme preventiv-
ním programům na základních
školách, kde učíme děti první
pomoci a zásady pobytu u vody.
Pro děti, které se chtějí v budouc-
nu stát vodním záchranářem, po-
řádáme ve školním roce několik
kroužků - plavání, lezení, první
pomoc, základy potápění, dva-
krát ročně záchranářské sou-

středění a o prázdninách velký
letní tábor.

Od roku 1998 jsme začleněni do
IZS, kde jsme již mnohokrát
v rámci spolupráce s HZS pomá-
hali například s odstraňováním
škod po povodních, dohledáním
utonulých osob nebo zajištěním
cvičení na vodní ploše.

Dnešní VZS je moderní složka
IZS, máme vlastní potápěčský
tým, záchranáře na divoké vodě,
zdravotníky, záchranáře - lezce,
na Hracholuskách tři motorové

čluny, další připravený pro vý-
jezd mimo vodní nádrž, spoustu
záchranného a zdravotnického
vybavení, v neposlední řadě díky
příspěvku z Hrákuly 53 000 Kč
můžeme pořídit automatický ex-
terní defibrilátor, který bude při-
pravený pomoci na stanici na
Hracholuskách přes léto, jinak
pak i na všech akcích, které VZS
zajišťuje.

Rád bych poděkoval všem, kdo
se podílí na činnosti naší organi-
zace, ať jsou to samotní členové

VZS, kteří pracují bez nároku na
odměnu, zástupcům města,
zejména městského obvodu Slo-
vany a občanskému sdružení
Hrákula za zprostředkování daru
na AED, zástupcům obcí podíle-
jících se na chodu stanice první
pomoci na Hracholuskách, tak
všem ostatním, co mají o naši
činnost zájem a fandí a podporují
nás. Další informace o VZS
www.vzs-plzeň.cz

Jan Fischer,
předseda místní skupiny

HRÁKULA NADĚLOVAL

10. ročník Hrákuly patřil k těm úspěšným. Návštěvníci si mohli vybrat z desítky filmů, bylo připraveno odpoled-
ne pro rodiny s dětmi a závěr patřil tradičnímu ProRocku Plzeň. O výtěžek bezmála 64 tisíce Kč se podělili ti po-
třební. V letošním roce to byly Lenka Korandová a vodní záchranná služba, která tak rozšíří a zkvalitní své vy-
bavení (viz. článek). Tím vlastně Hrákula bude pomáhat neustále těm nejpotřebnějším.
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konání voleb

1. Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů,

se uskuteční volby

do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 2–Slovany,

do Zastupitelstva města Plzně,

do Senátu Parlamentu ČR

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR se tyto volby uskuteční

v pátek dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb v Městském obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebních okrscích

č. 57 - 90 jsou místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Oznámení o době a místě

VO území volebního okrsku volební místnost

Barrandova 19-31, 30-34
Božkovská 5-15
Guldenerova 3-23, 2-52
Lobezská 1-9 Gymnázium

57 Rubešova 29, 33 Mikulášské nám. 23
Sladkovského 57-71
Úslavská 3-43, 2-10
Železniční 3-21,14-42

Guldenerova 25-49, 54-68
Lobezská 10-18
Plzenecká 65-77, 72-90 13. ZŠ

58 Sladkovského 58-72 Habrmannova 45

Táborská 31-45
Úslavská 45-67
Hlavní nádraží ČD

Barrandova 1-7, 2-28
Božkovská 19-47, 4-26
Koterovská 1-27, 4-32
Mikulášská
Mikulášské nám. 3-13, 2-14

59 Rejskova Gymnázium
Rubešova 3-25, 24-28 Mikulášské nám. 23
Sladkovského 51-55
Úslavská 14-34
U Ježíška
Železniční 2-12
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VO území volebního okrsku volební místnost

Božkovská 30-48
Houškova 3-13
Jablonského 1-13, 4-16 Gymnázium

60 Koterovská 29-53, 34-48 Mikulášské nám. 23
Mikulášské nám. 15
Rubešova 4-18
Sladkovského 19-45, 44-50

Houškova 17-35, 4-36
Jablonského 18-92 Kulturní dům JAS
Jiráskovo nám. 31-35, 32, 34 klubovna I. p.
Mikulášské nám. 17,19,23,16,18,22 Jablonského 39

61 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 Kulturní dům JAS
Koterovská 55-61, 52-72 klubovna I. p.

62 Plzenecká 37-59, 46-70 Jablonského 39
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

63 Modřínová Masarykova
Papírnická základní škola
Plzenecká 3-15, 2-22 Jiráskovo nám. 10
Radyňská 4-38
Sladkovského 1-7, 4-12
Slovanská 3-53, 4-44
Zahradní 1, 2, 2a, 3

Habrmannova 33-43
Jablonského 43-55

64 Koterovská 69-79,78-90 13. ZŠ
Mezi Stadiony Habrmannova 45
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 SČMBD

65 Kyjevská 22-36 Modřínová 2
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

66 Liliová 17-51, 22-66 TZÚS
Motýlí 3-37, 18-46 Zahradní 15
Na Skalce
Olšová 15-27, 2-30
Polní 31-39, 2-28, 42-60
Slovanská 118-126
Zahradní 61-69, 56-64

Částkova 1, 3
Gruzínská 18-32
Jetelová 2-16, 1-35
Liliová 1-15

67 Motýlí 2-16 Autoškola Sládek
Polní 19-25 Slovanská 93
Slovanská 75-97, 86-114
Sudova 1-5, 4-10
Suvorovova 2-14
Zahradní 29-57, 26-52

Hluboká
Jasanová
Javorová 3-11, 8-14
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová 14-52
Květná 55, 65, 71
Malostranská
Na Bradlavce

68 Olšová 1-13 Vodárna Plzeň
Plzeňská cesta 7-43, 2-42 společenský sál
Pod Hájem Malostranská 2
Pod Homolkou
Polní 66-82, 45-63
Příkrá
Slovanská 130-172
Srázná
Úhlavská
Vřesová
Za Homolkou
Zahradní 71-93, 66-88

Částkova 37-45
Habrmannova 22-34
Jiráskovo nám. 13, 14
Jugoslávská 3-31, 28-44

69 Kyjevská 3-37, 2-16 13. ZŠ
Lužická 4-38 Habrmannova 45
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 Oblastní
Rychtaříkova 4-12 myslivecký spolek

70 Slovanská 107-119 Plzeň
Sudova 9-15 Ruská 16
Suvorovova 16-40
U Bachmače 1-9, 2-14

Habrmannova 48-52
Jablonského 71-103 Radnice MO

71 Koterovská 83, 92-96 Plzeň 2 - Slovany
Lužická 19-35 Koterovská 83
Nám. Gen. Píky 1-7, 2-6, 33-37, 32-36

Částkova 47-49, 73-105, 52-54
Lobezská 54-64
Nám. Gen. Píky 30, 31 VOŠ a SPŠE

72 Nohova 3-27, 18-34 Koterovská 85
Stanko Vodičky
U Lomů 9-15
Wolkerova 19-35, 18-30

Blatenská 3-29
Částkova 58, 76, 78
Drážní
Lobezská 15-67, 20-50 VOŠ a SPŠE
Na Cihlářce Koterovská 85

73 Nohova 2-16
Sušická 1, 4-30
U Lomů 1-5
Vyšehradská 1-20
Wolkerova 1-17
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VO území volebního okrsku volební místnost

Blatenská 2-48
Koterovská 87-101

74 Na Celchu 2-12 VOŠ a SPŠE
Petřínská 1-13 Koterovská 85
Sladovnická 14-18
Sušická 34-42

Barákova 15-31, 12-30
Ječná 3-17
Koterovská 105-131
Na Celchu 1-29

75 Petřínská 17-45, 4-46 VOŠ a SPŠE
Sladovnická 11-29, 20-48 Koterovská 85
Sušická 44-58, 23-31
U Světovaru 1-43, 4-26

Brojova 13-35, 18-28
Koterovská 114-148

76 Krejčíkova 8-12 20. ZŠ
Sladová Brojova 13
Spojovací 3-9, 16-24

Francouzská tř. 3-15, 29-39
77 Krejčíkova 1-7, 2-6 20.ZŠ

Nám. Gen. Píky 27 Brojova 13
Spojovací 4-12

Brojova 3-11, 4-16
78 Francouzská tř. 17-27, 41-65 20.ZŠ

Slovanská alej 29, 31,33,33/A Brojova 13

Částkova 38-50
Kpt. Jaroše 4-30
Kyjevská 77-89, 74-84
Nám. Gen. Píky 19-26
Neumannova 3-9

79 Ruská 15-33, 20-36 VOŠ a SPŠE
Rychtaříkova 16-30 Koterovská 85
Slovanská 123-139
U Hvězdárny 3-29

Čapkovo nám.
Francouzská tř. 2-22
Kyjevská 93-113, 88-112
Neumannova 4-18

80 Ruská 35-53 21. ZŠ
Rychtaříkova 3-13, 32-52 Slovanská alej 13
Strnadova 13-35, 20-28
U Hvězdárny 14-30

Francouzská tř. 24-44
Chválenická 4–10
Nám. M. Horákové 15–17
Nepomucká 3–19 21. ZŠ

81 Slovanská alej 13-25 Slovanská alej 13
Strnadova 3–7, 4–8
U Školky 3–13

Kyjevská 106a, 106b
Nám. M. Horákové 3–7, 2–6
Ořechová 1-19, 2–14
Ruská 57-95, 38–98 21. ZŠ

82 Slovanská alej 1-11 Slovanská alej 13
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 25. ZŠ

83 U Školky 2–6 Chválenická 17
Za Vodárnou 2–12, 3–7, 9–11,
7A, 9A
Zelenohorská 2–12

Chválenická 1-59
Jasmínová
Koterovská 166-192
Mezi Řekami
Na Průtahu
Nám. M. Horákové 13, 14 Kulturní dům
Skladová Šeříková 13

84 Slovanská alej 2-28, 2A
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

85 Libušínská 1-37 Autoškola
Na Růžku Václav Synek
Pivovarská Jiráskova ul. 56
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 Základní škola
Na Příčce a mateřská škola
Na Spojce Vřesinská 17

86 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 Hasičská zbrojnice
Osadníků Hradiště

87 Plzeňská cesta 45–75, 103–105, Na Rychtě 17
58, 102

Pod Hradem
Sporná
Strážní
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VO území volebního okrsku volební místnost

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

Do Zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova 17a-17g, 19-49,

20-60
Koukolová
K Řece
Lomená
Na Drahách AUTO CB
Nad Údolím školící zařízení
Nepomucká 82-120, vchod z ul.

150-190–204 Mezi Silnicemi
88 Plzeňská cesta 81

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

89 K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi

Na Bořích
Na Brázdě
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká 32–44, 43-79,

123-159, 159/A–201
Nová

89 Ovesná AUTO CB
Pěnkavová školící zařízení
Písecká vchod z ul.
Plaménková Mezi Silnicemi
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 Hasičská zbrojnice
Na Lipce Koterov

90 Na Nivách Koterovská
Nade Vsí náves 15
Pastýřská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Včelníku
V Závrtku
Žulová

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území

České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,

jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR volič obdrží hlasovací lístky ve volební

místnosti ve dnech II. kola voleb.

V Plzni dne 30. července 2010 Ing. Lumír ASCHENBRENNER v. r.

starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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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: 14. 9. a 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: . ......................………………………………

Číslo telefonu ..................................................................

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

Slavnostní obřad vítání občánků se koná v zasedací místnosti MO Plzeň 2 - Slo-
vany.

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.

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

Táto, mámo, drž mě za ruku
Na začátku června probíhaly v

naší 23. mateřské škole již od sa-
mého rána přípravy na odpolední
zahradní slavnost. Děti si zdobily
zahradu balónky a fábory a sa-
mozřejmě nechybělo ono velké
„těšení“.

Tentokrát byly do programu
„Táto, mámo, drž mě za ruku“
zapojeny děti spolu s rodiči. Cí-

lem bylo užít si odpoledne spolu,
vzájemně si pomáhat a zvládnout
všech deset disciplín. Odměnou
pak byl výběr dárku v našem ob-
chůdku a voňavý koláček od na-
šich kuchařek.

Pohodu a slavnostní náladu
pak doplňovala živá country mu-
zika. Letos přálo i počasí, a tak
jsme si všichni báječně užili.
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BOŽKOVSKÝ
OSTROV

Příprava výstavby sportov-
ně rekreačního areálu na
Božkovském ostrově je v pl-
ném proudu. Protože pře-
vážná část plánovaných ak-
tivit se bude odehrávat na
pozemcích TJ Božkov, po-
doba vzájemné spolupráce
byla dojednána mezi staros-
tou ing. Lumírem As-
chenbrennerem a předsedou
TJ Adolfem Bláhou. Koncem
června se také uskutečnilo
veřejné jednání zástupců
obvodu s Občanským sdru-
žením Božkov, na kterém byl
prezentován návrh celého
areálu a projednány připo-
mínky členů sdružení. Pokud
to bude možné, budou za-
pracovány do konečné po-
doby areálu.

Skauti a Plzeňané pod heslem
Společně proti leukémii

Ve dnech 11. a 12. června
mohla veřejnost na dvou
čerpacích stanicích v Plzni
potkat skauty a skautky,
kteří zde v rámci humani-
tárního projektu KAPKA
umývali přední skla přijíž-
dějících automobilů. Cílem
akce bylo informovat řidiče
o možnostech pomoci lidem
nemocným poruchami krve-
tvorby a vybírat příspěvky
do sbírkových kasiček.
Skautům se letos v Plzni po-
dařilo vybrat 11 263 Kč. Pro-
jekt KAPKA každoročně
probíhá na téměř 50 místech
ČR a celkový výtěžek, který
putuje na konto Nadace pro
transplantace kostní dřeně,
dosahuje výše kolem 600 000
Kč.

Plzeňští skauti pod heslem
„Společně proti leukémii“
pomáhali lidem s nemocemi
krvetvorby na čerpacích sta-
nicích ONO na Domažlické
ulici a Agip v Částkově ulici,
kde si řidiči mohli nechat
umýt přední sklo a za jejich
službu přispět do kasiček.
„KAPKA pro mě znamená
příležitost pomáhat těm, kte-
ří potřebují darovat alespoň
kapku naděje na zdravý a ak-
tivní život. Přináší mi to dob-
rý pocit, že pomáháme lidem,

kteří to opravdu potřebují,“
říká o akci skautka Helena
Jehličková, členka plzeň-
ského organizačního týmu
sbírky. Završením KAPKY v
Plzni byl i sobotní benefiční
koncert plzeňských kapel
Perníková chaloupka a Za-
Trest v Hifi klubu na náměstí
Republiky. Celý výtěžek
sbírky a benefičního koncer-
tu putoval na konto Nadace
pro transplantace kostní
dřeně, která sbírku spolu s
Junákem – svazem skautů a
skautek ČR každoročně po-
řádá.

Peníze budou využity na
rozšiřování Českého národ-
ního registru dárců dřeně,
který sdružuje dárce v naší
republice a je napojen na ce-
losvětovou databázi. Ti, kdož
se nemohli zúčastnit akce
osobně a přesto by i nyní rádi
pomohli, mohou přispět
prostřednictvím dárcov-
ských SMS ve tvaru DMS
KOSTNIDREN na číslo
87777, anebo zaslat příspěvek
přímo na účet nadace
207993644/0300.

Letos se projekt KAPKA
konal již podvanácté a zapo-
jilo se do něj několik stovek
skautů a skautek. Poprvé
proběhl v roce 1998 pouze v

Plzni, odkud se v dalších le-
tech rozšířil do desítek měst
a obcí po celé republice.
V loňském roce skauti a
skautky vybrali více než
600 000 Kč a celková částka
tak za celou dobu trvání
sbírky překonala hranici
7 milionů korun.

V Plzni se skautingu věnuje
více než 1300 dětí i dospělých,
kteří se sdružují ve 49 dětských
oddílech a šesti klubech dospě-
lých. Skauting nabízí dětem
pestrý program a příležitost
být členem týmu, prožívat
s kamarády život naplno, roz-
víjet se a hledat svůj životní
směr. Kromě letních táborů a
celoroční pestré oddílové čin-
nosti skauti v Plzni například
roznášejí o Vánocích Betlémské
světlo nebo organizují sbírky
Postavme školu v Africe a po-
řádají mnohé akce pro veřej-
nost – v září například akci
Skauti dětem. Skautské hnutí
v roce 2007 oslavilo 100 let své
existence. Za tu dobu se rozrost-
lo do 216 zemí světa, má 40 mi-
lionů členů a v České republice
prošlo skautskými oddíly na
půl milionu lidí.

Mgr. Eva Haunerová,
tisková mluvčí,

Okresní rada
Junáka Plzeň-město

V Táborské ulici
již deset let

V červnu letošního roku tomu bylo
právě 10 let, co byla slovanská obvodní
knihovna na náměstí Gen. Píky spolu
s knihovnou bývalého Domu kultury na
Koterovské třídě přestěhována do nově
zrekonstruovaných prostor v Táborské
ulici. Jejich spojením tak vznikla velká
moderní knihovna, která má v současné
době ve svém fondu na 36 tisíc knih
a 104 tituly časopisů. V roce 2002 zde byl
výpůjční proces zautomatizován a byl
zřízen i přístup k Internetu.

Od září 2005 začala v téže ulici posky-
tovat své služby také Hudební a interne-
tová knihovna a bylo vytvořeno i zázemí
pro bibliobus.

Jenom za minulý rok navštívilo ob-
vodní knihovnu přes 30 tisíc návštěvní-
ků, bylo vypůjčeno přes 100 tisíc knih a
více než 20 tisíc časopisů. Přitom 70%
čtenářů knihovny jsou ženy, zbytek tvoří
muži. Žáků a studentů je mezi čtenáři
15 %, 29% čtenářů je v důchodovém vě-
ku.

Mezi nejžádanější tituly patří Staré
řecké báje a pověsti, Robinson Crusoe,
Povídky malostranské a Malý princ.
Nejoblíbenějším dětským časopisem je
Čtyřlístek a Kačer Donald, u dospělých
čtenářů vedou Květy, Instinkt, Vlasta a
Reflex. Průměrně si čtenář při každé ná-
vštěvě odnese 4 až 5 knih.

Kromě vlastní výpůjční činnosti pro-
běhlo v obvodní knihovně pouze za minu-
lý rok přes 60 akcí, které byly určeny
školám a veřejnosti. K obvodní knihovně
na Slovanech patří ještě pobočky v Bož-
kově, v Koterově a v Černicích.

Ingrid Posoldová,
Obvodní knihovna Slovany
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Buťi =radost na dvakrát, z darování i z nákupu
Netradiční Buťi – Dobrý ob-

chod Českého západu funguje ve
Veleslavínově ulici 7 v Plzni již
půl roku. Tento zatím jediný
dobročinný obchod v západních
Čechách prodává nejen věci,
které mu lidé věnují darem, ale
také výrobky chráněných a soci-
álně-terapeutických dílen a dal-
ších sociálně prospěšných pro-
jektů. Výtěžek obchodu putuje
zcela na dobročinné účely - na
vzdělávání, zaměstnávání, vol-
nočasové programy a další akti-
vity občanského sdružení Český
západ, které působí v sociálně
vyloučených lokalitách v Dobré
Vodě a okolí na Karlovarsku.

Dobročinný obchod Buťi je
otevřen od pondělí do pátku od 9
do 18 hodin. Svým zákazníkům
nabízí dámské, pánské a dětské
oděvy, módní doplňky, knihy,
CD, DVD, umělecké předměty
nebo drobné bytové doplňky,
které Český západ získává od
dárců z řad veřejnosti. Kromě
použitého darovaného zboží lze v
obchodě najít například origi-
nální výrobky romských žen z
textilní a keramické dílny v
Dobré Vodě, hořčice od bratří

trapistů z kláštera v Novém Dvo-
ře, filcované šperky a pestroba-
revné svíčky z dílny občanského
sdružení Ledovec, záložky a
svíčky z včelího vosku, které by-
ly vyrobeny v plzeňském

Hospicu sv. Lazara, a mnoho
dalšího.

V dobročinném obchodě Buťi
působí také řada dobrovolníků,
kteří pomáhají s prodejem, tří-
děním zboží a také s propagací. V

zázemí obchodu se navíc skrývá
šicí stroj, na kterém se dvě dob-
rovolnice seniorky střídají v šití
praktických tašek a čepic z
oděvů, které se nepodařilo v Buťi
prodat. Další seniorka, která si
říká Ovčí babička, pro obchůdek
napletla již více než sto párů po-
nožek a podkolenek. V obchůdku
však nepomáhají jen senioři, ale
také studenti a maminky na ma-
teřské dovolené.

A jak je tedy možné díky ob-
chůdku Buťi pomoci občanské-
mu sdružení Český západ? Je to
jednoduché – nákupem, darová-
ním nepotřebných věcí, dobro-
volnou pomocí nebo propagací.

Otevření Buťi – Dobrého ob-
chodu Českého západu finančně
a materiálně podpořili Nadace
ČEZ, Výbor dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové, Konto Bariéry
Nadace Charty 77 a další.

Více informací:
Buťi – Dobrý obchod Českého

západu, Veleslavínova 7
301 00 Plzeň
tel.: 602 663 578
e-mail: info@buti.cz
www.buti.cz
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Plzeňský servis, s. r. o.

Statistiky posledních let na-
značují, že bytové domy jsou
velkým lákadlem zlodějů těží-
cích z anonymity sídlišť. Díky
jednak velké kumulaci obyvatel
a tedy i zvýšenému riziku lid-
ského selhání a nedbalosti, tak
i často nevyhovujícímu technic-
kému stavu budov a nevhodné-
mu používání lehce hořlavých
materiálů, dochází k nebezpeč-
ným situacím se ztrátami na ma-
jetku. Pokud se tedy společenství
vlastníků nebo bytové družstvo
rozhodne řešit zabezpečení bu-
dovy v krizových situacích, mělo
by se jednat o řešení komplexní.
Zabezpečení svého majetku je
vždy lepší konzultovat s odbor-
nou firmou, která je specializo-
vaná na poradenství a realizaci
bezpečnostních opatření.

Základem ochrany majetku je
vhodné zabezpečení vstupů do
domu a stavebních otvorů, které
ústí do společných částí domu
a do sklepních prostor, neméně
důležitá je také všímavost uživa-
telů bytů. Vstupní dveře musí
být opatřeny funkčními zámky
a vstup do domu by měl být
umožněn pouze omezenému
okruhu lidí. Je vhodné po celý
den vstupní dveře uzamykat.
Vstup cizích osob do domu může
být také zabezpečen pomocí au-
diovizuální techniky, kdy jsou

všechny bytové jednotky opat-
řeny videotelefony. Vstup do
domu je monitorován kamerou
a každý vlastník tedy vidí osobu,
kterou vpouští do domu pomocí
dálkového ovladače vchodových
dveří. Sklepní okénka by neměla
zůstávat otevřená v nočních ho-
dinách. Je také vhodné opatřit
okénka bezpečnostními mřížemi
nebo bezpečností fólií, která za-
mezí rozbití skleněných výplní.

Společné části domu a sklepní
prostory domu musí být dosta-
tečně osvětlené. Všechny míst-
nosti ve společných částech do-
mu a průchody mezi jednotlivý-
mi vchody musí být uzamčené a
klíče by měla mít k dispozici
pouze oprávněná osoba. Společ-
né prostory, jako jsou prostory
schodišť a chodby, můžou být
monitorovány kamerovým sys-
témem, který je připojen na pult
centralizované ochrany bezpeč-
nostní agentury, nebo jsou zá-
znamy ukládány po určitou dobu
v datových nosičích umístěných
přímo v domě. Tato data jsou pak
k dispozici oprávněným osobám.
Takovéto monitorovací zařízení
může být umístěno také ve výta-
hu. Je tak monitorován pohyb
osob ve výtahu a je v případě po-
škození prostoru výtahové kabi-
ny možné zjistit pachatele.

Do společných částí domu je

také vhodné instalovat detekto-
ry úniku plynu. Toto citlivé zaří-
zení zaznamená únik plynu a
včas informuje o nebezpečí. Ob-
vykle je nebezpečí oznámeno vi-
zuálním a zvukovým signálem.
Pokud se takovýto alarm ozve,
stačí zajistit odbornou kontrolu
rozvodu plynu, aby došlo k včas-
nému odstranění závady.

V domě mohou být nainstalo-
vány současně s detektory úniku
plynu také detektory kouře s po-
žárními hlásiči. Tyto požární

hlásiče při detekci kouře vydá-
vají zvukové signály, dnešní
technika ale umožňuje vyslání
signálu o možném nebezpečí
přes pevné linky nebo přes sítě
mobilních operátorů osobám
nebo institucím, které provedou
kontrolu a v případě nutnosti za-
larmují hasičský záchranný
sbor. Běžným protipožárním za-
řízením v domě mají také být ha-
sicí přístroje, které jsou pravi-
delně kontrolovány odbornou
firmou.

Vážení čtenáři, v dnešní Poradně bytového správce bychom rádi navázali na téma bezpečnosti a ochrany majetku v bytových domech. Předchozí Poradna bytového
správce byla věnována zabezpečení bytových jednotek v době dovolených. Tímto příspěvkem se vám pokusíme přiblížit možnosti ochrany obytného domu jako celku,
a to nejen proti nezvaným hostům, ale také proti možnému zahoření nebo úniku plynu.

Své dotazy do rubriky „Poradna bytového správce“ můžete i nadále zasílat na adresu Plzeňský servis, s.r.o., Klientské centrum Částkova, Částkova 45, 326 00 Pl-
zeň, případně na e-mailou adresu poradnaspravce@plzenskyservis.cz. Můžete nás také navštívit v pracovních dnech na výše uvedené adrese a své dotazy konzultovat
osobně.

Za celý kolektiv našeho Klientského centra vám přeji příjemné prožití letních dnů.
Monika Polánková, manažerka oblasti, Plzeňský servis, s.r.o.

ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY V MŠ
Ve spolupráci s Městskou policií mají
předškoláci v 23. mateřské škole možnost
získávat vědomosti o dopravě, dopravních
předpisech a vše si vyzkoušet na doprav-
ním hřišti na zahradě školy. Vyvrcholením
celoročního snažení je pak získání „řidičá-
ku“. Letos se podařilo zpestřit zábavné
dopoledne ukázkou vozítka “Segway“,
které využívá Městská policie ke své prá-
ci. Pro děti pak bylo zážitkem moci se na
vozítku, samozřejmě za pomoci policisty,
svézt.
Děkujeme za spolupráci.

Hana Kydlíčková, ředitelka školy



Nové technické možnosti při-
nášejí stále větší komfort dodá-
vek tepla v plzeňském systému
centrálního zásobování tímto
médiem. Obvyklou každoroční
potíží bývaly tzv. „odečty“ a ná-
sledné rozúčtováním nákladů na
teplo v jednotlivých bytech. Sta-
ré způsoby měření prostřednic-
tvím tzv. „odparek“ nemohly
být, vzhledem ke svému tech-
nickému řešení, dostatečně
přesné a někdy způsobovaly ne-
spokojenost zákazníků. To se dí-
ky aktuální nabídce Plzeňských
služeb může zásadně změnit.
Odpovědím na dotazy klientů
právě na nové technické mož-
nosti odečtů je věnována dnešní
poradna.

V inzerci jsem si všiml ceny za poměro-
vý měřič. Můžete mi ji objasnit?

Jak je psáno ve výše otisknuté
inzerci, akční nabídka jednoho
RTN (rozdělovač topných nákla-
dů) s dálkovým odečtem i bez
„dálky“ činí 1,-Kč za přístroj
(v ceně je dodávka a montáž),
odečet a rozúčtování nákladů
na otop jedné RTN vás pro příští
rok bude stát 50% nákladů, než je
cena běžná.

Co mám učinit pro to, abych této vaší
nabídky mohl využít?

Dohodněte se s námi na spolu-
práci nejpozději do konce listo-
padu 2010. Stačí zavolat na bez-
platnou linku 800 505 505.

O jaký přístroj se jedná? Od jaké firmy?
Nabídka se týká digitálních

dvoučidlových RTN s rádiovým
přenosem od společnosti Sie-

mens a digitálních dvoučidlo-
vých RTN „bez rádia“ TEL-
METRIC Plus od společnosti Me-
trona.

Je rozdíl mezi digitálním měřidlem
„bez dálky“ a „s dálkou“ opravdu pouze
ve způsobu přenosu dat, ve způsobu na-
čítání?

Ano. Oba přístroje jsou elek-
tronické dvoučidlové, s digitál-
ním displejem. Jediné v čem se
liší je způsob načítání informací,
které jsou v nich uložené. Zjed-
nodušeně řečeno – „bez dálky“
technici do bytu vstoupit musejí,
„ s dálkou“ už nikoliv. Který způ-
sob je pro uživatele pohodlnější
je zřejmé.

Máme digitální přístroje Telmetric Plus
od vaší společnosti, smlouvu máme po-
depsanou na dobu 10-ti let a přečetla
jsem si od vás aktuální nabídku. Vyplati-

lo by se mi ji využít, pokud bych chtěla
přístroje „s dálkou“?

Nevyplatilo. Pokud s námi
máte již uzavřenou smlouvu
na Telmetric plus a jste s ní spo-
kojeni, nevěnujte dálkovým ode-
čtům, prosím, větší pozornost
než informativní. „Dálkový
RTN“ má smysl především tam,
kde se doposud používají tzv.
„odparky“, které při současné
nabídce na trhu patří už k zasta-
ralejšímu způsobu měření, ane-
bo pokud by nevyhovoval méně
průhledný způsob měření
„sklíčka na zpátečce“, případně
se stále ještě rozpočítávají dle
plochy.

Píšete, že máte s námi pode-
psanou smlouvu na dobu 10 let,
což je současně i životnost dané-
ho přístroje. Bylo by pro vás
opravdu nevýhodné teď přístroje
měnit.

srpen 2010 17

poradna bytového správce

Dětský den
s fotbalem

V areálu SK ZČE Plzeň se usku-
tečnil dětský den s fotbalem, kde si
kluci i holky mohli vyzkoušet svoje
sportovní nadání. Nad průběhem
disciplín měli dohled trenéři jednot-
livých mládežnických celků a soutě-
žícím k ruce byli i hráči A týmu,
kteří soutěžícím pomohli a poradili
nějaké finty.

Zlatým hřebem byla střelba poku-
tových kopů na brankáře A týmu.
Za svoji snahu si každý mohl vybrat
laskominu dle své chuti.
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Škoda sport park nabízí půjčovnu i servis
Škoda sport park v Plzni -

Doudlevcích je prvním zaříze-
ním svého druhu v Plzni, které
nabízí svým návštěvníkům
nejen možnost bezplatného
sportování, ale i kompletní ser-
vis. Od počátku prázdnin je
v areálu k dispozici půjčovna
sportovních potřeb, opravna in-
line bruslí a také školení in-
struktoři in-line bruslení. Učí
také chůzi nebo spíše skákání
v takzvaných sedmimílových
botách. Půjčovna se servisem
jsou k dispozici denně od 14 do
21 hodin.

„Protože do Škoda sport parku
láká nejvíce in-line bruslení,
máme ve své nabídce hlavně
značkové brusle, a to pro děti
i pro dospělé. Vypůjčit si je mo-
hou třeba lidé, kteří chtějí brus-
lení nejprve vyzkoušet, než si
pořídí vlastní vybavení. Máme
tu i opravdu kvalitní brusle pro
ty, kteří chtějí poznat rozdíl mezi
levnějšími a dražšími modely.
Také nabízíme prodej nových
koleček a ložisek,“ říká jeden
z lektorů Martin Homan, jehož
jméno je v souvislosti s brusle-
ním i v České knize rekordů.

Před rokem totiž stanovil rekord
v délce bruslení s PETlahví na
hlavě.

Dále je ve Škoda sport parku
možnost zapůjčit si různé míče,
badminton, fresbee, petanque
a pro milovníky adrenalinu
„sedmimílové boty“ neboli ská-
kadla. Umožní lidem, kteří si je
nazují, dělat i několikametrové
kroky. „Ve světě jsou docela hi-

tem. V Plzni jsme jedni z prv-
ních, kdo je nabízí. V ceně půj-
čovného jsou i ochranné prvky
jako helmy a chrániče a pro za-
čátečníky, tedy nejspíše pro kaž-
dého, i základní kurz,“ říká Ho-
man. Kromě výuky, servisu a
půjčovny chce do budoucna ve
Škoda sport parku i mimo něj
pořádat i sportovní a zábavní
akce pro veřejnost. Plánuje třeba
noční jízdu Plzní na bruslích.

Škoda sport park je jedním
z prvních volně přístupných
multifunkčních sportovišť, které
vznikly na území města. Sporto-
viště začala vznikat na břehu
Radbuzy v Malostranské ulici
pod vodárnou v roce 1999. Dosud
stála 29 milionů korun. Více než
22 milionů poskytl ze svého roz-
počtu druhý plzeňský obvod.
„Vzhledem k tomu, kolik lidí
hřiště navštěvuje, lze jedno-

značně říci, že to byla velmi dob-
rá investice. Velký zájem je i dů-
vodem, proč chceme vybudovat
podobný park na Božkovském
ostrově,“ říká starosta Městské-
ho obvodu Plzeň 2 Lumír As-
chenbrenner.

Součástí Škoda sport parku je
kromě in-line dráhy také hřiště
na hokejbal, basketbal, plážový
volejbal, skateboardové a trialo-
vé hřiště, lezecká stěna či lanové
centrum. To je během prázdnin
otevřeno vždy v úterý a středu od
10 do 16 hodin a v neděli od 14 do
18 hodin. Mimo tyto časy jen na
objednání. K dispozici je i stánek
s občerstvením. V parku se dále
pořádají sportovní i kulturní ak-
ce. Příkladem je Škoda Bike Ma-
ratón, soutěž ve stolním fotbale a
od 23. do 27. srpna to bude další
ročník Dolku neboli Doudlevec-
kého letního kina.

Investice do výstavby Škoda sport v milionech
parku od roku 1999 do 2009 Kč

Rozpočet MO Plzeň 2 22,1
Útvar investic města Plzně 4,0
Škoda Holding 1,6
Fond prevence kriminality (město Plzeň) 0,57
Správa veřejného statku města Plzně 0,5
Grant Odboru živ. prostředí (město Plzeň) 0,15

Sportovní den 8. ročníku ze 13. základní školy
V pátek 18. června celá naše

třída 8. A z 13. ZŠ Plzeň vyrazila v
rámci sportovního dne do posi-
lovny. Rozdělili jsme se do sku-
pin a vyzkoušeli si spoustu věcí.
Co se týče dívek, vše začalo hod-
ně náročným aerobikem, po kte-
rém jsme byly neuvěřitelně
,,zdrchané“ a čekaly jsme, že nás
ten den už nic, při čem bychom
se snad zapotily ještě více, nepo-
tká.

To jsme se však zmýlily. Vy-
střídaly jsme se s druhou skupi-
nou a vyzkoušely si běžící pás,
což bylo ještě mnohem náročněj-
ší. Postupem času se zvyšovala i
obtížnost a nakonec jsme vesměs
,,uběhly“ okolo dvou kilometrů.
Zajímavé byly obě disciplíny –
některé z nás běžící pás ještě ni-
kdy nezkoušely a aerobik byl za-
se jiný, než jsme doposud znaly.

Na první pohled se obojí může
zdát snadné, ale přesvědčily
jsme se, že tomu tak není.

Dále jsme se vyměnily s kluky
a přesunuly se na různé posilo-
vací přístroje, které jsme rády

„okusily“. Absolvovaly jsme zá-
kladní ,,okruh“, abychom jich
otestovaly co nejvíce.

Následoval menší ,,boxerský
rychlokurz“, kde jsme hodně po-
silovaly hlavně ruce a břicho.

Unavení a vyčerpaní jsme te-
dy byli všichni pořádně. Každo-
pádně si myslím, že je dobré se
občas hýbat, udělat něco pro své
zdraví a vyzkoušet si nové věci.
Navzdory únavě byli všichni
spokojení, včetně mě. Přestože
se hýbu ráda a přestože mám své
oblíbené sporty, zjistila jsem, že
mám co zlepšovat. Musím říci, že
takový sportovní den není na
škodu a strávit ho tímto stylem
mě docela baví. Člověk pak doma
lenoší a cpe se všemi sladkostmi
s mnohem lepším pocitem.

Helena Žáková,
za sportovce z 8.A
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NA SLOVANECH ROZHODNĚ NUDA NEBYLA

Jednou z možností, jak zajistit dozor nad dětmi o prázdninách, kdy nejsou po ruce prarodiče a rodiče musí do zaměstnání, jsou letní tábory. Stále větší ob-
libu získávají i tzv. příměstské. Ten na Slovanech v KD Šeříková už má za sebou devátý ročník. V červenci se v něm vystřídalo 140 dětí a každý den jich
bylo v průměru přes šedesát. Díky pořadatelům – MO Plzeň 2 – Slovany a agentuře Jiřího Růžka a s finanční podporou města Plzně a ministerstva vnitra
si děti užívaly pestré dny. Zábava, hry, soutěže a výlety patřily k bohatému programu. Navštívili je záchranáři, hasiči, policisté, strážníci, lesníci, modelá-
ři, herci, strašidla, indiáni, herci a různí umělci i zástupci organizací, které se věnují mládeži.

Cvičení pro všechny
Jistě jste si již všimli, že se

v médiích čas od času s velkou
slávou objeví zmínka o nově ote-
vřeném hřišti, které je ale určeno
pro dospělé, seniory. Dětských
hřišť s nejrůznější vybaveností se
už všude postavilo dostatek, ale
aby si mohly i ty starší ročníky jít
protáhnout tělo, to už chce hřiště
speciální.

Možná to víte, možná ne, ale
MO Plzeň 2 – Slovany byl v této
oblasti průkopníkem (dokonce
asi první v republice), když před
více než dvěma roky do Škoda
sport parku nainstaloval čtyři a
do vnitrobloku Za Beruškou tři
prvky pro dospělé. Před více než
měsícem přibyly další tři prvky,
takže na uzavřeném hřišti Za Be-
ruškou je možné si protáhnout tě-
lo na 6 moderních fitness prvcích
od stejného výrobce, švédské
firmy HAGS.

Ale ani ostatní výrobci dět-

ských hřišť a cvičebních prvků
nezaháleli a do svého programu
zařazují právě prvky pro dospělé.
Takže v době, kdy budete číst tyto
řádky, budete mít možnost jít si
protáhnout tělo i jinam než do
oněch dvou výše uvedených loka-
lit. Jeden prvek se objevil u jezu v
Hradišti, tři na hřišti v Habrové
ulici (v blízkosti bývalé hygie-
nické stanice) a poslední tři se na-
instalovaly do zeleného pásu me-
zi střední školy a parkoviště u
budovy obvodní radnice. Výrob-
cem je liberecká firma SIACITY .

Takže vás zveme, abyste si vy-
zkoušeli, jaké je to protáhnout si
kdykoliv tělo pod širým nebem.
Uvidíte, že se vám to bude líbit a
my věříme, že vám tato možnost
volného sportování pomůže zís-
kat lepší fyzickou kondici, anebo
jenom udržet si dobrou náladu.
Sportem ku zdraví!

Odbor životního prostředí
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DEN SLOVAN

Dne 18. června 2010 se ve Chvojkových lomech uskutečnil již 7. ročník Dne Slovan. Dopo-
ledne patřilo hlavně dětem a v odpoledních hodinách si každý z návštěvníků mohl poslech-
nout svoji oblíbenou skupinu. Závěr celého pestrého dne už tradičně patřil ohňostroji.
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