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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Bezpečné Slovany – aneb
několik užitečných rad nejen
pro seniory - str. 4

j Učebna v přírodě byla
otevřena před Sportovním
gymnáziemvPlzni - str. 13

Slovo úvodem

Čtyři roky uběhly ja-
ko voda a já mám před
sebou poslední řádky,
na kterých vám mohu
ještě něco sdělit před
blížícími se komunál-
ními volbami. O to více
jsem přemýšlel, jakým
obsahem je naplnit.

Samozřejmě se sluší poděkovat všem svým
kolegům ze zastupitelstva, bez rozdílu stran,
pohlaví i vah. Snažil jsem se vést zastupitel-
stvo vždy tak, aby jeho jednání byla věcná a
pokud možno i oproštěna od „stranických hrá-
tek“. Jak se mi to (i s vaší pomocí) dařilo, ne-
chám na posouzení vám samotným.

Dále bych chtěl poděkovat všem pracovní-
kům našeho úřadu. Vím, že vyjít se mnou ně-
kdy možná nebylo úplně snadné. Cílem nejen
mým, ale jsem si jist, že naším společným, vždy
byla hlavně spokojenost občanů Slovan.

Jak se ale právem říkává – to nejlepší na zá-
věr. V tomto případě ti nejlepší na závěr. Můj
poslední dík totiž patří našim hasičům. Během
uplynulých čtyř let pomáhali vždy, když to by-
lo třeba. Bez jejich pomoci se neobešla žádná
akce pořádaná na Slovanech. Ať už to byl Den
Slovan, Bambiriáda, Dětský den nebo příměst-
ský tábor, vždy někdo musel postavit stany,
přivézt lavičky, po akci zase vše demontovat
a uklidit. Především ale plní svoje hlavní po-
slání, a to je pomoc při mimořádných událos-
tech, kdy likvidují následky rozmarů počasí,
havárií či nehod… Několikrát za uplynulé ob-
dobí hrozila povodeň, silný vítr. V těchto pří-
padech odstraňují padlé stromy, zabezpečují
poškozené střechy. Při větší nadílce sněhu od-
straňují sníh ze střech a likvidují nebezpečné
rampouchy. Pokud nejsou potřeba u nás doma
na Slovanech, neváhají a jedou pomáhat ji-
nam. V letošním roce tak likvidovali následky
povodně v Hrádku nad Nisou, před čtyřmi
roky pomáhali zase v Břeclavi.

Jistě. Dostávalo a dostává se jim určitě díků
přímo od těch, kterým zachránili životy
i „pouhé“ majetky. Ale já bych jim zde chtěl
poděkovat nejen za práci, kterou odvádějí, ale
i za šíření dobrého jména našeho obvodu všu-
de tam, kam se za uplynulé roky při svých
„pomocných“ výpravách dostali. Díky nim
tam pojem „SLOVANY“ bude mít vždy dobrý
zvuk.

S úctou Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

jKlobouk dolů, pane starosto...
píše ve svémdopise
čtenářDavid Šlouf - str. 3

j Slavíme a vy námmůžete
pomoci – hlásí žáci i učitelé
21. ZŠ vPlzni – str. 17

Koterovští hasiči pomáhali
v zatopených oblastech

Dobrovolní hasiči nejsou zdaleka jen zá-
jmové spolky k hlídání uhašeného ohně, ná-
cviku požárního sportu a k ukázkám techni-
ky při dětských dnech. Příkladem je Sbor
dobrovolných hasičů Plzeň-Koterov. Jeho
členové se v polovině srpna vydali na pomoc
záplavami postiženým regionům v sever-
ních Čechách. Čtyři dny tam od brzkého rá-
na až do setmění pomáhali čistit zatopené
domy a dodávali majitelům sílu. Velitel
čtyřčlenného družstva Petr JŮZEK uvedl, že
hlavně psychická pomoc byla nezbytná. Ži-
vel totiž řádil i během odklízení škod a hlav-
ně starší lidé tím byli velmi vyčerpáni.
Kde jste zasahovali a čeho se vaše pomoc týkala?

Okamžitě, když se objevily informace
o záplavách a potřebě pomoci, jsme začali
obvolávat obce v nejpostiženějších oblas-
tech, tedy v Ústeckém a Libereckém kraji.
Hned první starosta, kterému jsme volali
v Libereckém kraji, nám řekl, abychom při-
jeli, že potřebují každou ruku. Jednalo se
o Hrádek nad Nisou. Vyjeli jsme dva dny
po té největší vlně záplav, tedy ve středu
11. srpna v pět ráno. Už kolem deváté jsme
dostávali první úkoly. Vezli jsme s sebou dvě
elektrocentrály a čtyři kalová čerpadla, tak-
že naším hlavním úkolem bylo odčerpávat

vodu ze zatopených sklepů a vynášet mate-
riál, který tam voda zničila nebo naplavila.
Vezli jste s sebou i nějakou materiálovou pomoc?

Původně jsme chtěli nakoupit balené vody
a nějaké trvanlivé potraviny. Starosta Hrád–
ku ale víc než to požadoval uklízecí nářadí
a prostředky, jako jsou košťata, lopaty, had-
ry, desinfekce a podobně. Jejich pořízení za-
jistil Úřad MO Plzeň 2. Pokračování na str. 10

Foto Luděk Krušinský

Do „Chválenické“
za vědomostmi i zručností

Byla to sláva, na kterou nejenom vedení
školy, ale i žáci, čekali celý uplynulý školní
rok. A když se nyní dočkali, stálo to oprav-
du za to! Obdivem nešetřil žádný z přítom-
ných, mezi nimiž nechyběli senátor Jiří
Šneberger, plzeňský primátor Pavel Rödl
nebo starosta Slovan Lumír Aschenbren-
ner. Řeč je totiž o 25. ZŠ ve Chválenické uli-
ci v Plzni, která se nyní pyšní novou ná-
stavbou.
Samotné práce začaly už během loňských

prázdnin. V tomto období se podařila kom-
pletní rekonstrukce pavilonu rehabilitace,
který je mimo jiné vybaven dvěma sedmi-
místnými vířivými vanami, saunou, spr-
chami a sociálním zařízením. Během této
první etapy byla provedena demolice stá-
vajících střech na všech pavilonech školy a
následně vyzděny a zastřešeny nové ná-
stavby. Všechny pavilony se tak zvýšily o
jedno patro, čímž došlo k navýšení kapaci-
ty školy. Pokračování na str. 10
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Zprávy z jednání Zastupitelstva

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání ZMO

dne 30. 8. 2010
– ZMO přijalo

celkem 7 usnesení, z nichž vybí-
rám:

– schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za leden –
červen 2010;

– souhlasilo
1. s návrhem znění obecně zá–

vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o poplatku za uží–
vání veřejného prostranství;
2. s návrhem znění obecně zá–
vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o místním poplat–
ku ze psů;
3. s návrhem znění obecně zá–
vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o místním poplat–

ku za provozovaný výherní
hrací přístroj;
– schválilo poskytnutí půjček

z Fondu rozvoje bydlení;
– vzalo na vědomí informativ-

ní zprávy:
1. Spolupráce s Městskou poli–
cií Plzeň, služebnou Slovany
a Policií ČR, obvodním odděle–
ním Plzeň 2, v oblasti veřejné–

ho pořádku za I. pololetí 2010;
2. Činnost JSDH a SDH působí–
cích v MO Plzeň 2 – Slovany
za I. pololetí 2010;
3. Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany;
4. Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Na Slovanech chtějí novou školku

Nedostatek míst ve školkách v
druhém plzeňském obvodu chce
vedení radnice řešit koncepčněji
než jen navyšováním kapacit
stávajících školek. Uvažuje o
výstavbě nové budovy. Stát by
měla na okraji areálu slovan-
ského bazénu, kde je dnes málo
využívané asfaltové hřiště. Měla
by být využitelná i pro jiné po-
třeby, než je provoz mateřinky.

„Když jsme v roce 2007 převzali
správu mateřských školek, neby-
ly v dobrém technickém stavu.
Většina ze 44 investovaných mi-
lionů tak musela jít především na
zateplení či rekonstrukci instala-
cí. Až na začátku letošního roku
jsme mohli za 3,5 milionu rozšířit
dvě školky o 19 míst. Ani to ale
zdaleka kapacitně potřebám ob-
vodu nestačí,“ říká starosta ob-
vodu Lumír Aschenbrenner.

V zápisech na blížící se školní
rok měl obvodní úřad 514 žádostí o
umístění dětí do prvních tříd. Do-
stane se ale pouze na 277. Celková
kapacita mateřinek v druhém pl-
zeňském obvodě je 1028. S novou
školkou by převýšila číslo 1100.

„V objektu by byla tři oddělení,
každé pro 25 dětí. Měla by stejný
vstup přes šatnu navazující na so-
ciální zázemí. Každé oddělení by
mělo vlastní výdej jídel, sklad lůž-
kovin a hraček a také přímý vstup
do zahrady krytý pergolou,“ popi-
suje spoluautorka architektonic-
kého řešení Hana Nosková-Raffe-
lová z Atelieru A CZ.

Kvůli multifunkčnosti objektu
je dále navrženo rozdělení dvou
oddělení posuvnou stěnou, aby
mohl vzniknout sál vhodný na-
příklad pro konání příměstského
tábora. „V létě, když školky ne-
fungují, by to pro tábor bylo skvě-
lé výchozí místo. V sousedství je
bazén, park Chvojkovy lomy a
multifunkční sportovní hala. V
případě špatného počasí by byly
děti brzy v suchu a aktivity by
mohly pokračovat uvnitř,“ uvedl
starosta obvodu Lumír As-
chenbrenner.

Dále je úvaha, že by se ve škol-
ce konaly letní prázdninové školy
s výtvarným a dramatickým za-
měřením například na tanec,
kresbu, sochařství či modelová-
ní. Mohla by zde probíhat i před-

školní zájmová činnost, jako jsou
sportovní předškolní kurzy nebo
umělecká průprava. V případě, že
by v obvodu klesl počet předško-
láků, by pak multifunkční objekt
mohl sloužit jako klub pro matky
s dětmi, dětský domov, denní sta-
cionář pro hendikepované děti a
podobně.

V druhém plzeňském obvodě je
nyní 12 mateřských škol a jedny
jesle. Většina budov byla posta-
vena před zhruba padesáti lety.
Některá zařízení jsou v pronájmu
v objektech, které nepatří městu.
I proto by obvod rád stavbu reali-
zoval co nejdříve. Nyní připravu-
je žádost o územní rozhodnutí. O
financování budovy zřejmě po-
žádá magistrát.

Kolik stojí opravy školek?
Rok údržba/investice
2007 1,2 / 6,5
2008 2,5 / 8,4
2009 1,4 / 25,6
2010 1,7 / 9,6
v milionech korun, jedná se jen
o školky v MO Plzeň 2

Poradna
pro uživatele
sociálních služeb

Poradna pro uživatele sociál-
ních služeb v Plzni je součástí Re-
gionálního pracoviště Národní
rady osob se zdravotním postiže-
ním pro Plzeňský kraj. Poradna
zajišťuje bezplatné odborné soci-
ální poradenství osobám se zdra-
votním postižením, seniorům a
dalším občanům, kteří využívají
nebo potřebují využít některou ze
sociálních služeb. Poradna také
poskytuje podporu rodinným pří-
slušníkům a ostatním pečujícím
o osoby se zdravotním postižením
a seniory. Můžeme pomoci např.
při řešení nepříznivé sociální si-
tuace, při vyřizování dávek státní
sociální podpory a důchodů. Také
při vyřizování příspěvku na péči
a všeho, co s ním souvisí. Pomů-
žeme najít vhodné sociální služby
v regionu. Nabízíme také pomoc
s textem smlouvy o poskytování
sociální služby a vyhodnocení
textu smlouvy s poskytovatelem
sociální služby, při vyřizování
dávek a výhod pro osoby se zdra-
votním postižením. Poradíme ta-
ké s výběrem vhodné rehabilitač-
ní a kompenzační pomůcky, při
uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Jsme kontaktním mís-
tem pro projekty Euroklíč, Handy
Card, Izip, Program mobility pro
všechny. Poskytujeme poraden-
ství v otázkách bezbariérovosti.
Přijít můžete každý den kromě
středy, v pondělí a úterý od 8 do
17, ve čtvrtek od 8 do 14 a v pátek
od 8 do 12 hodin. Najdete nás na
nám. Republiky 28 v Plzni v Pasá-
ži Slávie (Čas), vchod A, č. 218 a.
Můžete nás kontaktovat pro-
střednictvím e-mailu
plzen@poradnaprouzivatele.cz
nebo tel. číslo 377 224 879. Více inf.
na www.poradnaprouzivatele.cz.

bezplatná poradna
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Mimořádné
jednání RMO
dne 28. 7. 2010
– RMO přijala
celkem 4 usne–
sení, z nichž
vybírám:

– souhlasila
s prováděním
údržby zeleně,
mobiliáře a
sportovišť na
pozemcích v k.

ú. Božkov o celkové výměře 6 146
m², na tzv. Božkovském ostrově a
s úhradou nákladů spojených s
údržbou z rozpočtu MO Plzeň 2 –
Slovany;

– souhlasila s verzí „A“, tj.
upraveným návrhem odboru do-
pravy MMP k novelizaci Parko-
vacího řádu a současně trvala na
svém původním usnesení
č. 131/07 ze dne 4. 7. 2007 („Gene-
rel dopravy v klidu města Plzně –
aktualizace 2006“);

– souhlasila s výpůjčkou po-

zemků č. parc. 80/1 a 1342/1, k. ú.
Božkov, zapsaných na LV 1 ve
vlastnictví města Plzně, pro
Správu a údržbu silnic Kralovice,
v souvislosti s rekonstrukcí ko-
munikace ul. K Hrádku a Ve Viš-
ňovce v lokalitě Plzeň – Božkov;

Jednání RMO dne 25. 8. 2010 –
RMO přijala celkem 18 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– souhlasila:
1. s návrhem znění obecně zá–
vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o poplatku za uží–
vání veřejného prostranství;
2. s návrhem znění obecně zá–
vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o místním poplatku
ze psů;
3. s návrhem znění obecně zá–
vazné vyhlášky statutárního
města Plzně o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací
přístroj;
– schválila vyhlášení a pod-

mínky zadávacího řízení na do-

davatele stavby ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., § 12, odst. 3 (veřej-
ná zakázka malého rozsahu) a
článku 3 odst. 4) „Zásad pro zadá-
vání veřejných zakázek na MO
Plzeň 2 – Slovany“:

1. „Rekonstrukce 5. MŠ, Zele–
nohorská 25“ formou písemné
výzvy nejméně 3 uchazečům
k podání nabídky;
2. „Rekonstrukce 17. MŠ, Čap–
kovo nám. 4“ formou písemné
výzvy nejméně 3 uchazečům
k podání nabídky;
– souhlasila s výpůjčkou nemo-

vitostí tvořících areál bývalého
pivovaru Světovar pro účely fes-
tivalu studentských kapel s ná-
zvem Podzimní BOMBAfest 2010
v době od 21. do 22. září 2010 za
podmínky, že zajistí bezpečnost
účinkujících a návštěvníků festi-
valu;

– souhlasila s dodatky k nájem-
ní smlouvě a ke smlouvě budoucí
kupní se společností ATELIER
A CZ, s. r. o., ve věci stavby více-
podlažního objektu v Koterovské
ul.;

– schválila cenovou nabídku
firmy EIBE Česko, s. r. o., Prvo-
májová 514/39, 322 00 Plzeň,
IČ 25229150, na dodávku a insta-
laci robustní trampolíny do ve-
řejného prostoru před 13. základ-
ní školu v Habrmannově ulici;

– uložila ve-
doucímu odbo-
ru výstavby,
majetku a do-
pravy ÚMO Pl-
zeň 2 – Slovany
jednat s ředite-
lem Vyšší od-
borné školy a
Střední prů-
myslové školy
elek-
trotechnické v Plzni o řešení par-
kování v souvislosti se zástavbou
současného parkoviště za budo-
vou ÚMO Plzeň 2 – Slovany;

Jednání RMO dne 15. 9. 2010 –
RMO přijala celkem 8 usnesení,
z nichž vybírám:

– schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „31. MŠ
– Spojovací 5, Plzeň, Oplocení
areálu – výměna plotu“ v souladu
s podmínkami výběrového řízení
s uvedenými společnostmi v tom-
to pořadí:

1. VAHO-stavební, s. r. o., Ný–
řanská 1292/34, 323 00 Plzeň,
IČO: 28001419, DIČ: CZ 28001419,
cena činí: 849.412,00 Kč vč. DPH
2. Libor Klouda, Štěnovická 106,
332 02 Starý Plzenec,
IČO: 15719511,
DIČ: CZ 7408021984, cena činí:
934.387,80 Kč vč. DPH

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

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

Klobouk dolů, pane
starosto…

Když jsem v poslední době ho-
vořil s občany Slovan a okrajo-
vých částí na téma říjnové ko-
munální volby, vyslechl jsem od
jednoho voliče dotaz, proč má
ODS Slovany za lídra opět pana
Lumíra Aschenbrennera, sou-
časného starostu, a jestli tam prý
není už moc dlouho.

Tak jsem mu na to odpověděl:
,,Měl by snad Martin Straka ne-
bo Jarda Jágr končit s hokejem
jen proto, že jim je již ,,důchodo-
vých“ 38 let? Oba plní stadiony,
baví lidi a zrají jako víno.“

Myslím si, že to samé platí i o
našem panu starostovi. Vždyť
pokud zrekapitulujeme uplynulé
volební období 2006–2010, ve kte-
rém byla mimo jiné dokončena
výstavba areálu Škoda Sport
Parku, zrekonstruovány objekty
pro seniory v Suvorovově a Hra-
dišťské ulici, více jak 45 000 000 Kč

investováno do oprav mateř-
ských škol a osázeno tolik zele-
ně, že již pokrývá polovinu ob-
vodu, pak je nutné si uvědomit,
že to vše je z velké části zásluhou
pana starosty, potažmo týmu,
kterého je on hnacím motorem.

O tom, že nepatří do starého
železa a že ještě má na to, aby
hrál 1. ligu na plzeňské komu-
nální scéně, svědčí například
připravované projekty rekon-
strukce Koterovské návsi, revi-
talizace Božkovského ostrova
nebo výstavba mateřské školky
se sportovním zaměřením ve
Chvojkových Lomech, jejichž je
ing. Aschenbrenner velkým za-
stáncem a propagátorem. Proto
říkám: ,,Klobouk dolů, pane sta-
rosto, a doufám, že nás s kapi-
tánským céčkem budete vést
další 4 roky!“

David Šlouf

Způsob hlasování

ve volbách

do zastupitelstev
Informace o způsobu hla-

sování ve volbách do za-
stupitelstev MO Plzeň 2 -
Slovany a Statutárního
města Plzně, které se kona-
jí ve dnech 15. a 16. října
2010.

Každý volič obdrží 2 hla-
sovací lístky. Lístek
s modrým pruhem je do
Statutárního města Plzně.
Oba lístky jsou vytištěny
oboustranně. Pro volby do
Statutárního města Plzně
je zaregistrováno 15 vo-
lebních stran a volí se
47 členů zastupitelstva.

Pro volby do MO
Plzeň 2-Slovany je zaregis-
trováno 10 volebních stran
a volí se 27 členů zastupi-
telstva.

Úprava hlasovacího líst-

ku a způsob hlasování je
popsáno v Informačním le-
táku, který obdrží volič
spolu s hlasovacími lístky.

Současně s volbami do
zastupitelstev obcí pro-
běhnou v našem obvodu
také volby do Senátu Par-
lamentu ČR. V těchto vol-
bách je zaregistrováno
8 kandidátů na senátora,
z nichž si volič může vy-
brat pouze jednoho kandi-
dáta. Informaci o způsobu
hlasování naleznete rov-
něž v přiloženém letáku.

Všechny hlasovací lístky
vám budou doručeny v
jedné modré obálce nej-
později 3 dny před volba-
mi.

Ing.Zdeněk Červený,

vedoucí KT
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Nedávejme příležitost zlodějům
a podvodníkům

Druhý plzeňský obvod Slovany
se již několik let stará o to, aby se
v jeho ulicích cítili občané bez-
pečně. K tomuto účelu vyvíjí
svou činnost také komise pro
bezpečnost, jejíž předsedkyní je
členka zastupitelstva Bc. Gabrie-
la Levorová. Abychom se dozvě-
děli o projektu nazvaném Bez-
pečné Slovany trochu více, po-
žádali jsme ji o podrobnější in-
formace.

„Snažíme se o to, abychom ce-
loměstský projekt Bezpečné měs-
to převedly na naše podmínky,
proto spolupracujeme jak s ob-
vodním oddělením Policie ČR,
tak s městskou policií, ale i s
Magistrátem města Plzně při ře-
šení bezpečnostní situace. Proto
byly jednotlivé městské obvody
rozděleny na policejní okrsky,
o které se stará tým složený ze
zástupců Městské policie, Policie
ČR a zastupitelů daného měst-
ského obvodu. Tento tým, slože-
ný z osob znalých konkrétních
lokalit města, tak zajišťuje kom-
petentní pokrytí problematiky
příslušného městského obvodu.

Cílem je umožnit občanům vy-
hledat policistu, strážníka nebo
zastupitele zodpovědného za
problematiku konkrétní lokali-
ty. Poskytne občanovi odpovědi
na nejčastější dotazy týkající se
bezpečnosti, případně umožní
přímo kontaktovat zástupce da-
ného policejního okrsku. Ne-
dávný průzkum totiž ukázal, že
lidé vnímají rozdílně pocit ne-
bezpečí doma a na ulici. Obecně
se bezpečně v noci na ulici cítí
53 % respondentů, na druhé

straně bezpečně se v noci na ulici
necítí 36 % respondentů. Čísla
také ukázala, že se nejvíce ohro-
ženi na ulici cítí ti nejmladší. Je
to zřejmě dáno tím, že v ulicích,
na rozdíl od starších občanů,
tráví mnohem více času. Velmi
nebezpečně se na ulici cítí téměř
čtvrtina všech osob ve věku od 15
až 19 let. Celkem 35 % respon-
dentů uvedlo, že se v blízkosti je-
jich bydliště nachází místo, kte-
rému by se z obav o vlastní bez-
pečnost v noci raději vyhnuli.
Přitom nejvyšší index strachu
byl zjištěn právě v našem poli-
cejním okrsku Slovany (Petro-
hrad), dále u bazénu, na Jirás-
kově náměstí a na náměstí gen.
Píky.

Možná bude naše občany zají-
mat, že policisté na území města
Plzně od ledna do června 2010 za-
znamenali 3 436 trestných činů,
což je v porovnání se stejným
obdobím minulého roku o

57 případů více. Do kolonky krá-
deží věcí z motorových vozidel
vykázali policisté 548 skutků,
přičemž pachatelé nejvíce vy-
krádají automobily u nás na Slo-

vanech (138). Uvádím to hlavně
proto, aby zejména senioři byli
ostražití a nedávali příležitost
zlodějům a podvodníkům.“

Gabriela Levorová

Umíš poskytnout první pomoc?
Každý z nás je denně v médiích

informován o počtu lidí, kteří se
těžce zranili nebo zemřeli, včet-
ně popisu činnosti či nehody, při
které se to stalo. Často při tom
dojde ke zbytečnému úmrtí, pro-
tože v nejbližším okolí zraněné-
ho do příjezdu zdravotnické zá-
chranné služby nikdo neumí dát
první pomoc. Je nutné si uvědo-
mit, že poskytnutí první pomoci
je zákonnou povinností každého
z nás, jak je uvedeno v trestním
zákoníku č. 40/2009 Sb., kde se
doslova uvádí :

§ 150 - Neposkytnutí pomoci
1. Kdo osobě, která je v nebez–

pečí smrti nebo jeví známky
vážné poruchy zdraví nebo ji–
ného vážného onemocnění,
neposkytne potřebnou pomoc,
ač tak může učinit bez nebez–
pečí pro sebe nebo jiného, bu–
de potrestán odnětím svobody
až na dvě léta.

Proto ÚMO Plzeň 2 – Slovany
ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou Plzeňského
kraje připravil pro veřejnost
školení o první pomoci. Všichni,
kteří mají zájem se základy prv-
ní pomoci naučit nebo prakticky
vyzkoušet pod dohledem odbor-
níků, mohou přijít

v pondělí dne 22. 11. 2010

od 15:30 hodin

na slovanskou radnici

do zasedací místnosti

č. 001

Zveme vás, přijďte si poslech-
nout odborný výklad o první
pomoci a vyzkoušet si to, co mů-
že jednou někomu třeba i za-
chránit život!

Odbor životního prostředí
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Hospodaření MO k 30. 6. 2010 skončilo úsporou výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému financování ve výši 57.209 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany: 16.977 tis. Kč

Příjmy daňové: 9.376 tis. Kč
Správní poplatky 3.048 tis. Kč
Poplatek ze psa 926 tis. Kč
Poplatek z užívání veřejného prostranství 850 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 370 tis. Kč
Poplatek za provozovaný VHP 2.547 tis. Kč
Výtěžek z VHP 1.630 tis. Kč
Ostatní daně a poplatky 5 tis. Kč

Příjmy nedaňové : 7.601 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 14.558 tis. Kč
Příjem z podílu DPH 22.960 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace: 47.052 tis. Kč
Na výkon státní správy 4.144 tis. Kč
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP 1.819 tis. Kč
Na příspěvek na péči 30.791 tis. Kč
Na ostatní sociální dávky 9.600 tis. Kč
Na volby a ostatní 698 tis. Kč

Příjmy MO 2 za 1.–6. roku 2010 celkem 101.547 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 58,15 %

Objem výdajů za období 1. – 6. roku 2010 celkem: 93.819 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je úspora 7.728 tis. Kč. V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany za 1. pololetí roku 2010 byly zapojeny prostředky z účelových
fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně na rok 2010 ve výši 49.481 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 30. 6. 2010

Za 1. pololetí roku 2010 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:

NEINVESTIČNÍ výdaje : 89.418 tis. Kč
Úklid komunikací a chodníků 7.642 tis. Kč
Likvidace nebezpečného odpadu 44 tis. Kč
Likvidace komunálního odpadu 5.594 tis. Kč
Péče o zeleň 5.519 tis. Kč
Příspěvky sociální pomoci občanům 38.324 tis. Kč
Provoz MŠ, jeslí 6.876 tis. Kč
Údržba , opravy budov 10ti MŠ 784 tis. Kč
Vydávání informačního zpravodaje MO 2 a propagace 316 tis. Kč
Bezpečnost – hasiči 1.101 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) 233 tis. Kč
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP 1.937 tis. Kč
Čipování psů, deratizace, desinsekce 109 tis. Kč
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje 20.906 tis. Kč

INVESTICE 4.401 tis. Kč
Výdaje na investiční akce v rozpočtu na rok 2010 byly navýšeny celkem na 43.739 tis. Kč. Plnění k 30. 6. 2010 na 10,06 %.
Byly proplaceny faktury za:
Vypracování projektové dokumentace a přípravné práce na realizaci investiční akce: obnova historické návsi v Koterově; příprava
stavby nové MŠ u bazénu; rekonstrukce bytu 25. MŠ – rozšíření kapacity MŠ; na instalaci klimatizace v kuchyni 21. MŠ, 38. MŠ, 51. MŠ;
na vybudování pěších stezek – akce Božkovský ostrov
Za realizaci byly proplaceny faktury za: rekonstrukce bytu v 89. MŠ, Habrová ul.; rekonstrukce bytu v 25. MŠ, Ruská 83
Rekonstrukce bytu v uvedených 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.
Odbor životního prostředí nakoupil vysavače na psí exkrementy, nainstaloval herní prvek „Hnízdo“ na dětské hřiště v Božkově.
Plnění je nízké akce se postupně rozbíhají.

Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany k 30. 6. 2010 je na 40,83 %.

Ekonomický a poplatkový odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 6. roku 2010
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Přehled největších změn MHD na Slovanech
Od 28. 8. 2010 je v platnosti II.

fáze optimalizace MHD v Plzni.
V našem obvodě došlo k následu-
jícím změnám:

– zavedení taktového provozu
na tramvajích linek 1 a 2 v ob–
dobí dopravního sedla všed–
ních dnů – interval 7,5 minuty
– zavedení linky č. 10 Čechu–
rov – CAN, která bude jezdit
v prokladu s linkou č. 13
(interval 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 %; l. č. 29 vytváří rych–
lejší spojení na Borská pole

Proč je omezen provoz

linky 13 v Černicích?
V uplynulých měsících byly

prováděny přepravní průzkumy
s cílem zmapovat počty cestují-
cích na lince číslo 13 z Doubrav-
ky do Černic. Průzkumy ukáza-
ly, že největší počet cestujících
jezdí v úsecích Čechurov – Slo-
vany – Mrakodrap, kde trolejbus
využije cca 5000 cestujících za
den, naopak v koncových úse-

cích do Černic a Doubravky jsou
počty cestujících přibližně polo-
viční.

Na to reaguje druhá etapa op-
timalizace rozdělením linky č. 13
na dvě linky. První z nich bude
i nadále označena číslem 13 a
bude vedena ve stejné trase jako
dosud, pouze její interval se pro-
dlouží z cca 5-7 minut ve špičce a
10 minut v sedle na 10-12 minut
ve špičce a 15 minut v sedle.

Druhá linka bude označena
číslem 10, bude vedena v trase
Čechurov – Slovany – Mra-
kodrap – CAN ve stejném inter-

valu (10-12/15 minut), čímž se
docílí ve společném úseku sou-
hrnný poloviční interval 5/7,5
min., oproti současnému stavu
jde tedy o posílení dopravy
v nejvíce vytíženém úseku. Část
spojů linky č. 10 pak bude vedena
až do Černic (na opačném konci
do Skvrňan) – jde zejména o posi-
ly v době návozu školáků z Čer-
nic na Slovany a v době návozu
zaměstnanců do Skvrňan na
střídání směn.

Bližší informace najdete na

http://jizdnirady.pmdp.cz/

Můžeme být spokojeni, ale …
Od chvíle, kdy byla v obvodě

Slovany zrušena porodnice,
není tady žádné lůžkové ne-
mocniční zařízení. Přesto se
dá říci, že dostupnost a kvalita
lékařské péče je pro místní ob-
čany velmi dobře zajištěna.
Dokazují to i následující slova
starosty MO Plzeň 2 - Slovany
Lumíra Aschenbrennera:

Na území MO Plzeň 2 – Slovany
je zdravotní péče zajišťována
praktickými i odbornými lékaři
jak v zařízení Polikliniky Plzeň –
Slovany, tak v ambulancích mi-

mo ni, zejména jde o další speci-
alisty (gastroenterologie, kardi-
ologie, ortodoncie, sportovní lé-
kařství, genetika atd). V budově
polikliniky jsou zajišťována i po-
třebná diagnostická vyšetření
(RTG, sono, biologická labora-
toř). Je zde umístěna i lékařská
služba první pomoci pro dospělé,
lékárenská pohotovostní služba.
Pro děti je lékařská pohotovostní
služba bohužel zajišťována cent-
rálně pro celé území města Plzně
v Nemocnici u sv. Jiří. Na po-
liklinice též působí záchytná

protialkoholní stanice.
Občané mají možnost zakoupit

si potřebné pomůcky v prodejně
zdravotnických potřeb, oční op-
tiky, využít rehabilitační péči,
ošetřovatelskou a pečovatelskou
službu, aniž by museli dojíždět
mimo svůj městský obvod.

Navíc Městská charita Plzeň
zajišťuje na území MO Plzeň 2 –
Slovany Denní stacionář pro
staré a zdravotně postižené ob-
čany ve Francouzské ulici.

Připravuje také otevření no-

vého zařízení v budově bývalé
hygienické stanice v Hradišťské
ulici. Občanské sdružení Krystal
v Houškově ulici zabezpečuje
sociálně-terapeutické činnosti
pro osoby s chronickým dušev-
ním a kombinovaným postiže-
ním. V obvodě má sídlo Centrum
pro zdravotně postižené PK, kte-
ré poskytuje odborné poraden-
ství, stále nám však chybí domov
pro seniory.

Vlasta Dolejší,
odbor sociální
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Svozy VKK budou konány dne 16. října 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.
Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14.40 – 15.40 hod.
Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15.50 – 16.50 hod.

Pokračujme v pozitivní cestě
zkrášlování našeho obvodu
Na konci kalendářního roku nebo na konci určitého

delšího období se většinou bilancuje – hodnotí se

uplynulá doba. Z tohoto důvodu bych nyní, kdy

za několik týdnů bude končit čtyřleté volební

období, chtěl napsat několik hodnotících vět

V rámci RMO Plzeň 2 je (jako
i na jiných obvodech) několik
komisí, které jsou poradním or-
gánem Rady. Jednou z nich je
Komise pro výchovu a vzdělává-
ní (dříve Komise školská). Sklá-
dá se z odborníků nebo z lidí, kte-
ří mají pozitivní vztah k otázkám
vzdělávání a výchovy. Náplní
práce je podílet se poradním a
doporučujícím hlasem na jednot-
livých problémech z uvedené ob-
lasti. Jedním z důležitých úkolů
je vyjadřovat se k žádostem o fi-
nanční dary a dotace, které po-
dávají různé organizace, a to buď
školy, církve nebo společenské
instituce. Každý žadatel uvede
účel a výši částky, o kterou žádá,
zdůvodnění, kolikrát a kde v po-
sledních třech letech podal žá-

dost o dotaci a s jakým výsled-
kem. Každý člen komise obdrží
jednu kopii žádosti a posoudí ji se
zřetelem jak vysokou částku má
komise k rozdělení. Na společné
schůzi pak proběhne sumarizace
a výsledek se předloží jako návrh
Radě, která rozhodne v rámci své
pravomoci.

V letošním roce přijala Komise
pro výchovu a vzdělávání
51 žádostí s celkovým požadav-
kem na 2.448.780 Kč. K rozdělení
měla 405.000 Kč (30 % z celkové
částky určené na dary a dotace
v rámci rozpočtu). Z uvedených
čísel je patrné, v jaké svízelné si-
tuaci byla celá komise – které
žádosti zamítnout a které a v ja-
ké výši doporučit (některé žá-
dosti byly na částku značně vyšší

než celková přidělená suma).
O odpovědném přístupu všech
členů komise svědčí skutečnost,
že RMO přijala všechny žádosti o
dary a dotace tak, jak byly komi-
sí projednány.

Chtěl bych proto poděkovat
všem členům nejenom za preciz-
ní splnění tohoto nelehkého úko-
lu, ale i za poctivou práci během
celého volebního období.

Na závěr je nutné se zmínit ješ-
tě o jednom důležitém faktoru,
který byl základním předpokla-
dem pro dobrou práci komise.
Jedná se o vůdčí osobnost, která
svým celkovým přístupem k ře-
šení různých problémů a úkolů
byla vždy ochotna pomoci, a tak
pozitivně působit při jejich řeše-
ní. Touto vůdčí osobností je sta-
rosta obvodu Lumír As-
chenbrenner, který má lví podíl
na tom, čeho se v rámci obvodu
celkově dosáhlo. Pokud by někdo
chtěl plivnout jedovatou slinu,
doporučuji, ať na příklad se jde
podívat na jednotlivé mateřské
školy. U mnohých uvidí krásnou
novou fasádu, u všech pak pěkný

interiér a celkové bohaté vyba-
vení. Toto vše ať srovná se sta-
vem, který byl před několika má-
lo lety.

Za poměrně krátkou dobu pro-
běhnou volby do Zastupitelstva,
a proto by každý občan obvodu
měl s plnou odpovědností při-
stoupit k volebnímu aktu
a uvědomit si, že tady jsme do-
ma, tady prožíváme své radosti
a úspěchy, ale i své prohry a
zklamání. Jaký bude „náš“ ob-
vod, bude záležet jen na nás. Jen
na nás bude záležet, zda půjdeme
osvědčenou cestou, která povede
k dalšímu zvelebení a zkrášlení
prostředí, v němž žijeme, anebo
se dáme na cestu experimentů,
na cestu nerozvážnosti a neod-
povědnosti. Za uplynulá léta by-
lo dosaženo mnohého, a proto
pokračujme v této pozitivní ces-
tě. Vždyť v komunálních volbách
jsou nejdůležitější osobnosti.
Zodpovědní, obětaví lidé s pozi-
tivními morálními vlastnostmi.

Mgr. Karel Kadlec,
předseda Komise pro výchovu

a vzdělávání

Investice do mládí se vyplatí
V posledních letech náš obvod

investoval nemalé částky spoje-
né s mladší nebo spíše až
nejmladší generací „Slovaňá-
ků“. Jednalo se o celkové rekon-
strukce a zateplení několika ma-
teřských školek nebo vybudová-
ní dětského hřiště v Malostran-
ské ulici, dokončení Škoda
sport parku Malostranská a
v neposlední řadě také nelze ne-
zmínit hřiště pro tělesně posti-
žené u 20. ZŠ Brojova ulice.

A co ta spousta akcí pro děti

pořádaných především ve
Chvojkových lomech čili Parku
Přátelství, příjemné a odpočin-
kové lokalitě Slovan? Bambiriá-
da, Sluníčkový den, Den Slovan,
zábavná odpoledne ke Dni matek
a spousta jiných.

Vyplatí se tyto investice? Zce-
la určitě. Kdo jiný by měl v bu-
doucnu usilovat o stále krásnější
plzeňský obvod než ti, kteří
v něm vyrostli a kteří v něm
strávili spokojené dětství? Z dět-
ství přece člověk čerpá celý ži-

vot!
Snad tito, dnes nejmladší

z nás, až jednou vyrostou, budou
pyšně oznamovat, že dětství pro-
žili v Plzni na Slovanech a ocení
tu neúnavnou práci zastupitelů
a jiných veřejných činitelů i
dobrovolníků, a právě i ty nema-
lé vložené finanční investice.

A snad se najdou mezi nimi i
tací, kteří budou v této práci po-
kračovat a náš městský obvod
nadále zvelebovat, modernizo-
vat a uchovávat zase pro další a

další generace „Slovaňáků“.
Jak jinak se lépe děti vycho-

vávají než vlastním příkladem?
Budeme-li se starat o majetek
obvodu, vymýšlet volnočasové
aktivity a zvelebovat, zcela urči-
tě se nám to jednou v budoucnu
od našich dětí vrátí a budeme
moci být na ně hrdi, až my,
v současné době v produktivním
věku, budeme posedávat na slo-
vanských lavičkách a krmit
ptactvo.

Eva Trůková
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Již 8. Adventní zpívání se blíží
Někdo se možná teprve nedáv-

no vrátil z dovolené, ale opravdu
už je tu podzim. Pak pomalu při-
jde zima a všichni začneme mys-
let na Vánoce….

Pro nás Vánoce začínají ozdo-
bením živého stromu před rad-
nicí - letos máme malé výročí,
budeme ho zdobit již podesáté!
A od roku 2003, tedy již sedm-
krát, se nám podařilo zorgani-
zovat „Adventní zpívání“, kdy
pěvecké soubory jednotlivých
slovanských škol, ale i jiná pě-
vecká sdružení, po celou dobu
adventu vystupovaly u stromu
s vánočními písněmi a koleda-
mi. Chtěli bychom v této tradici
pokračovat, a proto vás oslovu-
jeme s nabídkou možnosti zazpí-
vat si před slovanskou radnicí
i letos.

Proto už v tomto předposled-
ním letošním čísle vyzýváme
všechny pěvecké soubory, ať už
ze základních nebo středních
škol, ale i z řad jiných zájemců,
aby se nám přihlásily! Budeme
se držet již zavedené praxe, proto
chceme i letos zpívat jen v úřední
dny - tedy v pondělí a ve středu -
vždy dvě vystoupení po sobě.

Proto přikládáme přihlášku
k již 8. Adventnímu zpívání, kte-
rou nám každý zájemce může

vyplněnou poslat na naši adresu
nebo donést do podatelny ÚMO
Plzeň 2 – Slovany, nejpozději do
pondělí 8. 11. 2010. O přihlášku
je možno si napsat i na e-mail:
kolarova@plzen.eu a na stejnou
adresu přihlášku i odeslat. Po
tomto datu budeme připravovat

již konečnou podobu programu,
proto potřebujeme dostatek času
na domluvu se všemi účinkují-
cími. Nutný je telefonický kon-
takt pro případ velkého zájmu
v některých termínech, aby bylo
možné včas provést případné
přesunutí na jiný volný termín.

Prosili bychom uvést do posled-
ního sloupce přibližný počet
účinkujících pro přípravu drob-
né sladké pozornosti pro každé-
ho z nich.

První adventní neděle je již
28. listopadu 2010, kdy budeme
ozdobený vánoční strom slav-
nostně rozsvěcet. Stejně jako
v minulých letech i letošní Ad-
ventní zpívání bychom opět rádi
zahájili vystoupením Žesťového
souboru ze ZUŠ z Chválenické
ulice na střeše naší radnice.

Ve spolupráci s Městskou cha-
ritou bude opět po celou dobu
adventního času až do Tří králů
probíhat finanční sbírka, jejíž
výtěžek bude určen na provoz
některého z mnoha potřebných
zařízení, které Charita v našem
obvodě provozuje. Kdo má zájem
zazpívat si v čase adventním pod
naším nasvíceným stromem,
ozvěte se nám, rádi vám vystou-
pení umožníme. Vánoční strom
pak bude svítit jako každý rok až
do Tří králů.

Takže už nyní si poznamenejte
do kalendáře – neděle 28. 11.
2010 od 16.00 hodin před naší
radnicí.

Přijďte na rozsvícení vánoč-
ního stromu!

Přihláška k 8. Adventnímu zpívání 2010

Datum Hodina vystoupení Soubor Vedoucí Kontakt (tel.) Počet účinkujících

29. 11. 2010 16.30

17.00

1. 11. 2010 16.30

17.00

6. 12. 2010 16.30

17.00

8. 12. 2010 16.30

17.00

13. 12. 2010 16.30

17.00

15. 12. 2010 16.30

17.00

20. 12. 2010 16.30

17.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– zde odstřihněte –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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: 30. 11. (změna termínu)

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

Dudák Vojtěch Kordík při svém vystoupení..

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 MO Plzeň 2 – Slovany“
v Kulturním domě v Šeříkové ulici

( 27. 10. a 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

Dne 14. 9. 2010 se uskutečnil v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany slavnostní
obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“, kterého se zúčastnilo
36 dětí, jejich rodičů a hostů. Bc. Gabriela Levorová, členka ZMO Plzeň 2 – Slo-
vany, ve svém projevu popřála rodičům mnoho trpělivosti, radosti a lásky při
výchově jejich dětí a dětem, aby je životem provázelo hřejivé rodinné prostředí,
štěstí a zdraví. V úvodu obřadu zahrál přítomným malý dudák, Vojtěch Kordík.
Svým vystoupením navodil velmi pěknou atmosféru, od přítomných sklidil vel-
ký potlesk. Na snímku Bc. Gabriela Levorová s rodiči dvojčat Lucie a Martina
Šimánových.



Do „Chválenické“
za vědomostmi i zručností
Dokončení ze str. 1

V průběhu druhé etapy, která
již probíhala za provozu školy,
byly kompletně zařízeny a do-
končeny nové nástavby a v celé
škole vyměněna stávající dřevě-
ná okna za nová plastová s vět-
ším akustickým útlumem a pod-
statně lepšími tepelně izolační-
mi vlastnostmi. Škola se dočkala
i výměny stávajících poškoze-
ných stoupaček rozvodů ZTI
a nových rozvodů vzduchotech-
niky. Nový výtah může být
v případě požáru použit také ja-
ko evakuační, čímž se zároveň
škola stala bezbariérovou.

V pavilonu Vstup byla nově
zřízena knihovna, počítačová
učebna a v 3. NP byl vybudován
poslechový sál s místy pro
178 posluchačů. Sál má vlastní
režisérskou místnost a je vyba-
ven moderními technologiemi,
a tak se mohou pořádat nejen
hudební vystoupení, přednášky
a projekce ale i videokonference.
V této druhé etapě byla také zre-
konstruována školní jídelna
a kuchyně.

Dostavbou školy, která měla
být původně dokončena v pro-
sinci 2010, vznikla moderní bez-
bariérová základní škola za
téměř 86,5 miliónu korun, kterou
může navštěvovat 940 žáků ZŠ
a více než 800 žáků ZUŠ. Vzhle-
dem k nepřetržitým stavebním
pracím prováděných v průběhu
letních prázdnin byla stavba do-
končena o 3 měsíce dříve, takže
letošní výuka začala bez jakých-
koliv omezení.

„Celé dílo jsme zvládli za po-
moci finančních prostředků
z ROP NUTS II Jihozápad (ev-

ropské fondy) a plzeňského
magistrátu. Díky tomu se poda-
řilo vybudovat 10 žákovských
učeben, koncertní sál, školní
dílnu, informační centrum

s knihovnou, dvě počítačové
učebny, učebnu výtvarné vý-
chovy, výtah pro imobilní žáky,
relaxační centrum a byla rozší-
řena a zmodernizována školní

jídelna a kuchyně. Navíc náš ob-
vodní úřad Slovany přispěl na
nástavbu školy částkou
100.000 Kč,“ hrdě doplnil ředitel
školy Mgr. Petr Pavel. (jam)
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Více než pět desítek hostů přišlo na slavnostní otevření zrekonstruované 25. ZŠ v Plzni. Mezi nimi nechyběli (zleva)
starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, ředitel 25. ZŠ Petr Pavel, za rodiče Daniela Kolářová, dále plzeňský primátor
Pavel Rödl a senátor Jiří Šneberger. Ti všichni se společně ujali přestřižení pásky, čímž oficiálně předali školu žákům
a pedagogům do užívání.

Koterovští hasiči pomáhali v zatopených oblastech
Dokončení ze str. 1

Kolik domácností jste navštívili a jaký
byl váš nejsilnější zážitek?

Nejednalo se jen o rodinné do-
my, ale třeba i o sídla firem. Kolik
jich bylo, jsme nepočítali. Byly
to ale desítky. Nejsmutnější
okamžik byl, když se jeden dům,
který jsme před tím vyklízeli,
a ještě jeden sousední, přímo
před našima očima zhroutily.
Jak na vaši pomoc reagovali lidé?

V situaci, v jaké byli a vlastně
ještě dlouho budou, jsou vděční

za jakoukoli pomoc, i když po-
chopitelně ten smutek
ze zničeného domova je mnohem
silnější. Když jsme v sobotu večer
odjížděli, přišlo kromě díků
i na slzy. Bohužel, to byly hlavně
slzy marnosti. Z pátku na sobotu
totiž přišla další vlna záplav, kte-
rá mnohé z vyklizených a odčer–
paných sklepů znovu zaplavila.
V místě jste se určitě setkali i s kolegy
z jiných oblastí…?

Byli tam hasiči třeba z Přelou-
če, z Let u Písku, Lysé nad La-
bem, ale také z Polska

a Německa.
Jak jste byli ubytovaní?

Ubytování i strava byly luxus-
ní. Spali jsme v tělocvičně místní
školy a stravovali jsme se
ve školní jídelně a svačiny
jsme dostávali i na plac. Jídlo za-
jišťovala obec a místní hasičský
sbor. Stravování bylo perfektně
organizované, aby se na nic ne-
muselo čekat a mohli jsme co nej-
více pracovat. Dělali jsme v pod-
statě od sedmi ráno do deseti ve-
čer.
Nebyl problém se uvolnit z práce?

Protože to bylo v době dovole-
ných a museli jsme zajistit, aby
v Plzni zůstalo ještě jedno akce-
schopné družstvo, jeli jsme čtyři,
což pro obsluhu čerpadel stačilo.
Zaměstnavatelé všech nás čtyř
byli vstřícní. Obvolával je i sta-
rosta obvodu Lumír As-
chenbrenner.
Kolik má momentálně SDH Koterov
členů?

V pohotovostní jednotce je nás
patnáct. Jinak má ale sdružení
57 členů. Za dva roky oslavíme
sto let od svého vzniku.
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Spokojený zákazník je pro nás nejdůležitější
Zrekonstruovaná a rozšířená

Plzeňská STK, s. r. o,. na Kote-
rovské třídě v Plzni, byla slav-
nostně otevřena za přítomnosti
starosty Městského obvodu Plzeň
2 - Slovany Ing. Lumíra As-
chenbrennera a Ireny Rottové,
členky komise bezpečnosti MO 2
Plzeň – Slovany. Každý všední
den je připravena poskytnout
svým zákazníkům kompletní
služby související s technickými
kontrolami jak pro osobní, tak
nákladní vozidla. „Zakládáme si
především na tom, abychom zá-
kazníkům nabídli kompletní
služby tak říkajíc pod jednou
střechou. V rámci obvodu byla
provedena rozsáhlá investice
v podobě výstavby hal pro měře-
ní emisí či ověřování tachografů.
Stávající provozy byly rozšířeny
tak, že dnes je možné odbavovat
majitele nákladních vozidel na
dvou linkách, stejný počet linek
je k dispozici i kontroly na vozi-
dlech osobních. Vše pak doplňuje
speciální hala pro měření emisí,
ve které je opět možno odbavovat
několik vozů najednou,“ říká ře-
ditel společnosti Ondřej Suchý.

Plzeňská STK tak nabízí zá-

kazníkům nejen technické a evi-
denční prohlídky všech vozidel,
prohlídky při individuálních do-
vozech automobilů ze zahraničí
či jejich přestavbách, ale i kom-
pletní škálu prací souvisejících
s tachografy, kontroly LPG
a CNG systémů. I proto v nedáv-
né době postavili novou halu se
specializovaným pracovištěm

pro montáž
a opravy
tachografů,
a to jak těch
klasických,
tak digitál-
ních. Právě
poslední
zmíněná
služba při-
vádí do
areálu Pl-
zeňské STK
stále více
majitelů
nákladních
vozů. Spo-
lečnost
totiž fungu-
je jako roz-
šíření slu-
žeb Autori-

zovaného metrologického stře-
diska, a tak svým zákazníkům
nabízí kromě samotného prodeje,
montáže a oprav tachografů, také
jejich ověřování.

„Dalším krokem, kterým se
snažíme vyjít zákazníkům vstříc,
je možnost opakovat technickou
kontrolu do třiceti dnů zcela
zdarma v případě, že kontrolova-

né vozidlo nesplnilo některý
z předepsaných parametrů. Stej-
ná nabídka přitom platí i pro mě-
ření emisí - ani tady nezaplatí zá-
kazník při opakované kontrole do
jednoho měsíce ani korunu na-
víc,“ dodává Suchý.

Pro klienty, kteří se s ohledem
na velkorysé prostory Plzeňské
STK nemusejí objednávat pře-
dem, je připravena klimatizova-
ná čekárna s nabídkou teplých
nápojů zdarma, přímo na místě je
možné zakoupit i prvky povinné
výbavy nebo drobné autodoplň-
ky. To vše bez obav z dlouhého
čekání. Plzeňská STK má otevře-
no od pondělí do pátku vždy od
6 do 17 hodin a motoristé ji na-
jdou na Koterovské třídě v Plzni,
kousek za čerpací stanicí Shell.
Její hlavní předností je bezpo-
chyby komplexnost služeb na
jednom místě, což zákazníkům
šetří čas i náklady.

„Spokojený zákazník je pro nás
zkrátka to nejdůležitější,“ uzaví-
rá ředitel Suchý. Všechny po-
třebné informace najdou zájemci
i na webových stránkách
www.stk-plzen.cz.
Odbor výstavby, majetku a dopravy
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Sonda do Polikliniky na Denisově nábřeží
Narodila jsem se na Slova-

nech, bydlím na Slovanech a po-
kud jsem někdy potřebovala ně-
jaké lékařské ošetření u doktora,
zašla jsem za tím svým „obvoďá-
kem“, který má ordinaci také ta-
dy u nás - na Slovanech. Nedáv-
no jsem svým lékařem byla vy-
slána na mamografii. „Zajděte
na polikliniku na Denisově ná-
břeží,“ zahučel pod vousy. „Na-
píšu doporučení, ale vezmou vás
tam i bez něj.“

Po pravdě řečeno, mě to tak
trochu zaskočilo, jelikož jsem
zprvu vůbec nevěděla, kam mám
jít. „No přece pod malým
Tescem, vedle bývalých lázní,“
pravil doktor.

„To ještě funguje?“ blesklo mi
hlavou a vyrazila jsem.

Nevíte, kde je ORL?
Ačkoliv cestu od parkoviště k

vrátnici absolvuji celkem bez
problémů, těsně před vchodem
do polikliniky mě postupně
osloví asi čtyři „taképacienti“
a ptají se, kde najdou to či ono
zdravotnické pracoviště. Asi jim
připadám jako věrohodné

a místních poměrů znalé „děv-
če“, které by je nenechalo jen tak
na holičkách. Samozřejmě, že
také nevím, ale jdu přímo do
vrátnice a ptám se. Paní vrátná
mi poradí a ještě ukáže hlavní in-
formační ceduli. Musím říci, že
mě celkem překvapí, kolik slu-
žeb poliklinika nabízí. A protože
jsem bývalá novinářka, toho ča-
su na mateřské, probudí se ve
mně opět profesionál: „to musím
prozkoumat“.

Strategické místo
Výhodou polikliniky na Deni-

sově nábřeží byla a je stále její
samotná poloha. Pakliže nejste
šťastným držitelem řidičského
oprávnění, vůbec to nevadí. Na
vlak je to odsud kousek, stejně
tak na tramvaj, trolejbus či au-
tobus.

„Výsledky budou za půl hodi-
ny. Počkáte si, nebo si zatím sko-
číte do města?“ Ptá se mě sestra.
Volba je jen na mně. Za rohem
mám sice obchodní dům, za ře-
kou park, kousek knihovnu, ale
rozhoduji se, že se raději projdu
po budově.

Na půdu a střechu jsem
se nedostala…

…ale jinak jsem budovu po-
likliniky prošmejdila důkladně.
Dopředu jsem si vytipovala od-
dělení, která chci najít. Při
vstupu u hlavního vchodu do
budovy jsem našprtala infor-
mační tabuli a ještě si všimla
plošiny pro vozíčkáře a kočár-
kárny. S chirurgií a ortopedií,
která je vlevo nechci mít zatím
raději nic společného, proto se
vydávám do pravé části příze-
mí. Kolem automatů na nápoje
a občerstvení míjím dětské od-
dělení a dostávám se k prodejně
zdravotnických pomůcek a lé-
kárně.

Dvojité schodiště mě zavede
do prvního patra. Podle směro-
vých tabulí dojdu k očnímu od-
dělení a s ním sousedící optiky a
dostávám se k prvnímu vytipo-
vanému cíli, na zubní oddělení.
Protože další hledaná oddělení
se nacházejí v sousední budově,
nechávám se vést směrovkami
a zkouším, kam až mě zavedou.

Šipky mě znovu bezpečně na-
směrují ke schodištím vedou-
cím do zadní části budovy. Tam,
kam se nesmí, mi cestu uzavíra-
jí mříže, takže vlastně ani ne-
mám možnost zabloudit. Bez
nejmenších obtíží se dostávám
až ke kanceláři ředitele.

„Áčko“ jsem zvládla bez pro-
blémů. V „béčku“ má být kožní.
Najdu to bez problémů. Míjím
prostory manikúry a pedikúry
(Hurá! Konečně to někde mají
správně napsáno!) a po jediném
schodišti vystoupám do 2. patra
na kožní a centrum lékařské
kosmetiky – zde vám mimo jiné
určí typ pleti, poskytnou stan-
dardní kosmetickou péči i ko-
rekci vrásek. Můžete podstoupit
depilaci i epilaci, lymfomasáž či
regenerační kúry a mnoho dal-
ších procedur, jak se dovídám
z informačního letáčku.

Tak teď už jen rehabilitace.
Vchod C, suterén a přízemí. A to
je vše. V prvním patře „céčka“ je
ještě fitness a pak už kanceláře.

Výlet do minulosti
Na internetu zjišťuji, že budo-

va polikliniky na Denisovo ná-
břeží byla postavena již v roce
1926 podle projektu architekta
Bohumila Chvojky. Původně
v ní sídlila Okresní nemocenská
pojišťovna. Po 2. světové válce
zde byla zřízena poliklinika pro
centrální část Plzně a od roku
1994 ji provozuje soukromý sub-
jekt, který se kromě poskytování
lékařské péče všemožně snaží i

o postupnou obnovu celé budo-
vy, této jedinečné ukázky české
moderny a plzeňské kulturní
památky.

www.pdnplzen.cz
Na internetových stránkách

polikliniky pak projíždím jed-
notlivá oddělení a opět mě pře-
kvapuje, kolik jich zde je. U kaž-
dého je uvedena ordinační a ná-
vštěvní doba, kdo je jejich před-
nostou, veškeré telefony, který
lékař má právě dovolenou i kdo
a kde jej zastupuje.

U některých oddělení mě pře-
kvapují také informace o tom,
jaké služby poskytují. Možná si
řeknete, že je přece úplně jasné,
co můžete čekat na takovém ORL
– ušním, nosním, krčním. Ale ví-
te, že je zde i poradna pro chrápa-
jící? Víte, co všechno vám nabízí
například oddělení léčebné re-
habilitace či lékařská kosmeti-
ka?

Co jsem vynechala?
Tak například důležitou in-

formaci o bezbariérových pří-
stupech a výtazích. Přiznávám,
že jsem výtahy ani nehledala, ze
zásady chodím pěšky. Nebo
zmínku o lékařské pohotovosti.
Nedávno zde byla i pohotovost
zubní, ale jak mi vysvětlil ředitel
polikliniky, vedení Plzeňského
kraje se rozhodlo vše přemístit
do Fakultní nemocnice na Lo-
chotíně, kde ale třeba čekáte
i čtyři hodiny na ošetření. Mož-
ná se blýská na lepší časy a zubní
pohotovost se díky mnoha stíž-
nostem pacientů na Denisovo
nábřeží vrátí.

Nakonec jsem se ještě zeptala
několika lidí - pacientů - jak jsou
spokojeni s poskytovanou lékař-
skou péčí. Názory byly jen a jen
pozitivní. Jsou tu milí lékaři
i lékařky i zdravotnický perso-
nál. Vzorná péče, v čekárnách
netrávíte půl dne a objednat se
k zubaři také není problém. Lidé
kladně hodnotili i to, jak je lékaři
o jejich nemoci informují.

A mínusy?
Exteriér i interiér si zaslouží

rekonstrukci. Na všem se pracu-
je ve spolupráci s plzeňskými
památkáři, bohužel financí není
na zbyt. Na druhé straně si mys-
lím, že není tak důležité, jestli do
ordinace vedou supermoderní
dveře. Důležité je určitě víc to,
co vás čeká v ordinaci. A s tím
jsou lidé spokojeni.

J. M., Slovany
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Učebna v přírodě slavnostně otevřena
Ředitelka Sportov-

ního gymnázia v Plzni
Mgr. Milena Majerová
slavnostně přestřihla
pásku a spolu se svými
zástupci Mgr. Hanou
Sváškovou a Mgr.
Lukášem Lintimerem
zahájila výuku ve ven-
kovní učebně. Dne
15. září 2010 zasedli do
netradičních prostor
bez lavic symbolicky
poprvé noví primáni
na hodinu výtvarné
výchovy.

Již v minulých le-
tech v teplých jarních
či podzimních dnech
využívali vyučující
k výuce zelenou plo-
chu před školou. Zna-
menalo to však sezení
na zemi nebo složité
stěhování židlí. Nyní
se žákům i učitelům
splnil sen. Díky inicia-
tivě Ing. Jany Kolářo-
vé z Odboru životního
prostředí ÚMO Plzeň 2
– Slovany vyrostla
před školou neobvyklá
učebna. Žádné lavice,
žádné židle, ale pří-
jemné posezení v du-

chu sportovních
odvětví, na která je
gymnázium zamě-
řeno.

Návrh a výrobu
celého projektu za-
jistil Ing. Tomáš In-
dra. Z masivních
šumavských buků
vyrobil volejbalové
a tenisové míče, at-
letickou tretru i di-
abolky do vzdu-
chovky. Své symbo-
ly si najdou i judisté
a plavci. Jednotlivé
sportovní symboly
jsou zdánlivě naho-
dile rozmístěny ko-
lem stylizovaného
střeleckého terče.

,,Místa je tu dost
pro celou třídu,“
usmívá se spokoje-
ně ředitelka školy
Mgr. Milena Maje-
rová

Teď jen trochu
sluníčka a žáci mo-
hou kreslit nebo
konverzovat v cizím
jazyce na čerstvém
vzduchu.

Mgr. Jana Šlajsová

Nový artefakt před Sportovním
gymnáziem v Táborské ulici

Po řadě dřevěných artefaktů,
které se začaly před všemi slo-
vanskými základními školami
instalovat už v roce 2004, jsme
v letošním roce zabudovali po-
slední a největší artefakt také
před Sportovní gymnázium
v Táborské ulici.

V samém závěru prázdnin se
na trávníku mezi gymnáziem a
13. ZŠ Habrmannova objevil ob-
jekt nazvaný „SPORT“, jehož
autorem je opět Ing. Tomáš Ind-
ra. Ten od začátku úzce spolu-
pracoval s vedením gymnázia,
jehož studenti v minulých letech
mívali některé hodiny venku
mimo své učebny. Artefakt stál
necelých 300 tisíc Kč.

Další podrobnosti o tomto
prvku, který oživil prostranství
mezi školami a my doufáme, že
bude dlouho a dobře sloužit
nejen studentům gymnázia, je
v následujícím článku.

Odbor životního prostředí
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Mediální výchova v českém jazyce
Víte, co je Ranní truet? Ne?

Tak žáci 9. B ano. A také vědí, co
je cílová skupina, logo, slogan,
marketing…, zkrátka, trochu
jsme se podívali reklamě a médi-
ím na zoubek.

Nejprve si deváťáci o tom
všem povídali při hodině české-
ho jazyka a pak si pozvali odbor-
níky – své bývalé spolužáky Do-
minika Klímu a Petra Kollarčíka
– současné studenty Soukromé
střední uměleckoprůmyslové
školy Zámeček v Plzni. Kluci nás
zasvětili do některých tajů a tri-
ků reklamy, přinesli ukázat za-
kázky, na kterých pracují,

a všichni společně jsme pak vy-
tvářeli reklamní kampaň na vy-
braný produkt. A protože to bylo
zábavné, tvoří teď deváťáci sa-
mostatně ve skupinách svou
vlastní kampaň na produkt, kte-
rý si vybrali.

No a kdyby ji snad nikdo ne-
chtěl koupit, nevadí, protože cí-
lem bylo reklamě a médiím po-
rozumět a nedat se jimi jen tak
lehce zmanipulovat. Kromě to-
ho, že jsme získali nové znalosti,
jsme se všichni bavili, a tak Petr
s Dominikem slíbili, že zase za
rok ve stejnou dobu...

B. Machová, 21. ZŠ Plzeň

Nabídka kroužků a klubů SVČ dětí a mládeže na školní rok 2010 – 2011

Pro nejmenší 3 – 7 let:
PALETA (4 až 7 let): výtvarný s malováním – práce s různými materiály, dárky,přáníčka, hravá angličtina spojená s malováním, pohybem
BROUČCI (3 až 5 let): miniškolka – samostatný pobyt v kolektivu, hry, zpívání, cvičení, malování
CVRČCI (4 - 7 let): pohybový – hry s hudbou, pohybové,rytmické, tanenční,muzikoterapie

Pro školáky a studenty 6 - 18 let:
SAXANA (8 - 15 let): výtvarný klub – kreativní výtvarné činnosti dekorace,modní doplňky
RYBÁŘI (10 - 14 let): rekreační – technika rybolovu,druhy ryb, příprava na „povolenku“, rybolov
PINEC (8 - 15 let): stolní tenis – technika hry, rozvíjení dovedností, pravidla, utkání
S-DANCE (10 - 16 let): hip–hop – pohybová průprava, moderní tance
PÍŠŤALKA (6 - 9 let): hudební – hravé pískání na zobcovou flétnu, první hudební krůčky
KYTARA (10 - 18 let): hudební – hra podle akordů. doprovod k písním, zpěv, všechny úrovně
FLORBAL (10 - 18 let): rekreační sport – technika hry, pravidla, přátelské zápasy,rozvoj dovedností
KEJKLÍŘI (8–15 let): dramatický a taneční – základy dramatické výchovy propojené s historickými tanci

Pro děti, mládež a dospělé:
KERAMIKA (7 - 15 let): talent – práce s talenty, rozvíjení schopností a dovedností při práci s hlínou, vytáčení na hnčířském kruhu
KERAMIKA (7 - X let – s doprovodem): klub – práce s hlínou, tvorba z volné ruky, glazování
KERAMIKA (15 - X let): raku – modelování a vytáčení z šamotových materiálů, pálení RAKU technikou
KERAMIKA (pro MŠ): práce s hlínou, modelování, tvorba z volné ruky, glazování
JÓGA (18 - X let): prvky jógy a relaxace
CVIČENÍ ŽENY (18 - X let): cvičení s míči, posilovací,uvolňovací, protahovací a relaxační cviky

Nepravidelné činnosti na školní
rok 2010 - 2011
KERAMICKÁ SETKÁNÍ – VÝPALY KERA-

MIKY RAKU NA ZAHRADĚ – DRAKIÁDA –

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – ADVENTNÍ

KONCERT – KARNEVAL – HUDEBNÍ A VÝ-

TVARNÉ DÍLNY – SLET ČARODĚJNIC –

PRÁZDNINOVÉ AKCE: jarní a letní tábory,
výlety do okolí, výtvarné a sportovní činnos-
ti, příměstské tábory.

KONTAKTY

Ředitelka:
Mgr. Anna Poncarová, Pallova 19, Plzeň
Zástupce ředitele:
Alena Berková, Skupova 4, Plzeň
Tajemnice:
Kamila Pitulová

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Petr Svěrák, Dagmar Kadlíková,
Externí spolupracovníci
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Projekt „Znovu v práci“
Již druhým rokem realizuje

Občanské sdružení STUDNICE
výuku v rámci projektu Znovu
v práci. Tento projekt je určen
pro všechny ženy a muže na nebo
po mateřské a rodičovské dovo-
lené, kteří si chtějí zvýšit svoji
kvalifikaci před návratem do
zaměstnání či mají zájem aktiv-
ně trávit svůj volný čas.

Od září 2009 vstoupilo do pro-
jektu zhruba 220 žen z řad cílové
skupiny. Velký zájem jsme za-
znamenali převážně o jazykové
kurzy anglického a německého
jazyka a akreditovaný Rekvali-
fikační kurz věnovaný základům
práce na počítači, po jehož ab-

solvování obdrží student
osvědčení s celostátní plat-
ností.

Klientky s velkým nadše-
ním přivítaly zejména mož-
nost umístění svého dítěte
v dětském centru po dobu
lektorované výuky kurzu.
Děti se tak pozvolna připra-
vují na vstup do předškolní-
ho zařízení a zvykají si na
odloučení od maminky a
dětský kolektiv.

Projekt bude realizován do
června 2011. Zájemkyně o
vstup do projektu se tedy
mohou i nadále hlásit pro-
střednictvím přihlášky, kte-

rou naleznou na webových
stránkách projektu
www.matky.cz, eventuálně
osobně, v kanceláři vzdělávací-
ho centra. Projekt je spolufinan-
cován z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR,
tudíž účast v něm je pro studující
bezplatná.

Bližší informace lze nalézt na
webových stránkách
www.matky.cz nebo přímo ve
Vzdělávacím centru v Plzni,
Skvrňanská 12, tel. 378 229 490,
602 255 786, e-mail:
info@matky.cz.

Oprava Slovanské třídy pokračuje
Již několik dnů mohou řidiči

jezdit po opravené části komuni-
kace Slovanské třídy v Plzni.
Provoz z centra města v úseku od
ulice Sladkovského k náměstí Mi-
lady Horákové je proto převeden
do protisměru. Změny se týkají
také městské hromadné dopravy.

Práce na rekonstrukci Slovan-
ské třídy budou nadále pokračo-
vat odfrézováním stávajícího po-
vrchu, výměnou tramvajových
panelů a položením nových ži-

vičných vrstev. V provozu zůsta-
nou všechny ulice kolmé ke Slo-
vanské třídě s výjimkou Částko-
vy. Křižovatka Slovanská – Část-
kova bude uzavřená. Řidiči musí
tuto křižovatku objet Koterov-
skou ulicí a přes Slovanskou alej
se mohou vrátit zpět na Slovan-
skou. Náhradní autobusová do-
prava do centra města bude jezdit
z náměstí Milady Horákové přes
Vřesovou, Zahradní a Modříno-
vou ulici. Z centra pojedou auto-

busy Papírnickou, Modřínovou
po Slovanské opět až k náměstí
Milady Horákové.

Technický náměstek Ing. Petr
Rund upozorňuje v souvislosti
s novým dopravním značením na
povinnost respektovat ho:
„Vzhledem k náročnosti rekon-
strukce bych chtěl řidiče upozor-
nit na zvýšený dohled na dodržo-
vání zákazu průjezdu a zastavo-
vání vozidel v opravovaném
úseku Slovanské třídy.“

Slovanská třída je státní ko-
munikací I/ 20, její rekonstrukce
je investicí státu. Město se k ní
přidalo s již nezbytně nutnou
opravou tramvajové trati, která
potřebuje v některých úsecích
kompletně vyměnit panely a ko-
leje. Současně zde také Vodárna
Plzeň vyměnila armatury vodo-
vodního řádu. Město Plzeň do
opravy tramvajové trati na Slo-
vanské investuje přibližně 40 mi-
lionů korun. (nej)
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Plzeňský servis, s. r. o.

Naše společnost Plzeňský
servis, s. r. o., dne 11. 12. 2009
splnila podmínky a byla zapsá-
na do registru pojišťovacích
zprostředkovatelů a samostat-
ných likvidátorů pojistných
událostí podle zákona č. 38/2004
Sb. jako pojišťovací agent pod
číslem 104850PA. Pojišťovací
agent spolupracuje s více pojiš-
ťovnami a může nabízet vzá-
jemně konkurenční produkty.

O pojistných smlouvách na-
šich klientů vedeme evidenci,
která nám zajišťuje maximální
přehled o výročních datech, po-
jistných hodnotách, využitých
připojištěních a limitech plně-
ní. V rámci zkvalitnění pojistné
smlouvy kontaktujeme zástup-
ce společenství, kterým před-
kládáme aktualizaci smlouvy
popř. nabídky jiných pojišťo-
ven. K neméně významné služ-
bě patří likvidace pojistné udá-
losti, při které konzultujeme s
klientem postup, kterým bude-
me nastalou situaci řešit a co
vše je potřeba mít připravené
pro rychlé a kladné vyřízení.

Lidé se často dostávají do ne-
příjemné situace při vyřizová-
ní pojistné události z důvodu,
že šetřili na pojištění, neaktua-
lizovali svou starou pojistnou
smlouvu, nevěnovali pozor-
nost pojistným podmínkám
nebo si neschovali doklady k
pojištěným předmětům. Při
sjednávání pojištění se zájemci
o pojištění dopouští několika
chyb:

Pojistit nebo nepojistit
Mnoho lidí se domnívá, že jim

se nic stát nemůže a nepojistí se
vůbec. Nejčastěji se lidé nevy-
hnou vodovodním škodám –
prasklému potrubí, škodě způ-
sobené přírodními živly, krádež
nebo nepředvídatelná porucha
pračky, z které vyteče voda a vy-
topí souseda. Je potřeba si uvě-
domit, že v případě, že majetek
není pojištěný, uhradí škodu v
plné výši.

Podpojištění majetku
Nejčastějším problémem sta-

rých smluv je skutečnost, že po-
jištění neodpovídá aktuální po-
jistné hodnotě majetku pojiš-
těnců. Je potřeba si uvědomit,
hlavně u nemovitostí, že se cena
majetku mění. Do navyšování
ceny majetku musíme zahrnout
i investice vynaložené na údrž-
bu a zhodnocení nemovitosti.
Při podpojištění nemovitosti se
lidé vystavují riziku pouze čás-
tečného proplacení vzniklé ško-
dy ze strany pojišťovny, která
jedná v souladu s pojistnými
podmínkami. Každý člověk si
musí položit otázku, je-li scho-
pen za ušetřených pár desítek
korun uvést svůj majetek do pů-
vodního stavu i v případě, že po-
jišťovna bude krátit pojistné pl-
nění.

Bytový dům lze pojistit na
novou nebo časovou hodnotu
nemovitosti. Nejčastěji se pojiš-
ťuje na novou hodnotu nemovi-
tosti, protože ta zaručuje, že při
totální škodě postavíte nový by-
tový dům se stejným počtem by-
tových jednotek o stejné veli-
kosti.

Aktualizace
pojistných smluv

Podceňování aktualizace po-
jistných smluv je v České repub-
lice velký trend. Aktualizovat se
musí nejen pojistná částka, ale
i změny údajů pojistníka a způ-
sob platby. V případě úmrtí po-
jistníka pojištění ZANIKÁ!
Fakt, že dědici pojištění platí i
nadále pravidelně, nezaručuje,
že je smlouva platná. V případě
pojistné události je pojišťovna
oprávněna nevyplatit žádné pl-
nění, proto o všech změnách in-
formujte svou pojišťovnu.

Pojistné podmínky
Lidé nečtou pojistné pod-

mínky, a to má za následek, že
nevědí, co mají pojištěné. Ne-
znalost pojistných podmínek se
vždy projeví v tu nejméně

vhodnou dobu – při likvidaci
pojistné události. Klienti často
uplatňují škodu, na kterou dle
podepsaných pojistných pod-
mínek nemají nárok. Dbejte
zvýšené pozornosti pojistných
podmínek při podpisu pojistné
smlouvy.

Dokumentace
k pojištěným
předmětům

Při likvidaci pojistné události
pojišťovna vyžaduje doložení
několika dokumentů. Nejčastěji
to bývá fotodokumentace a do-
klady prokazující pořízení věci
(faktura, kupní smlouva, zna-
lecký posudek aj.). Příčinou ne-
dostatečné dokumentace může
být krácení pojistného krytí ne-
bo úplné neproplacení. Nespo-
léhejte na to, „že se to nějak udě-
lá“, pojišťovny jsou nekompro-
misní.

Pojištění domácnosti
a nemovitosti

Pojištění domácnosti a nemo-
vitosti jsou dvě rozdílné věci.
Mnoho lidí se mylně domnívá,
že když si pojistí nemovitost, je
v ceně zahrnuto i vybavení do-

mácnosti. Pojištění domácnosti
chrání movité věci, které jsou
součástí vybavení domácnosti
nebo zařízení a slouží k provozu
domácnosti.

Pojištění nemovitosti je na
rozdíl od pojištění domácnosti
určeno pro ochranu nemovitos-
ti a okolních staveb. Většina po-
jišťoven v dnešní době nabízí
výhodné balíčky, kde je pojiště-
na nemovitost i domácnost zá-
roveň.

Odpovědnost
statutárního orgánu

Pojištění odpovědnosti statu-
tárního orgánu (výboru spole-
čenství) je dobrovolné pojištění.
Členy výboru chrání pro přípa-
dy, kdy poruší právní povinnost
a vznikne škoda. Na základě to-
hoto pojištění mají členové vý-
boru právo na to, aby za ně po-
jišťovna podle sjednaných po-
jistných podmínek nahradila
škodu.

Dobře uzavřené pojištění ma-
jetku nezabrání tomu, aby pojiš-
těného nepostihlo nic zlého, ale
pomůže zmírnit finanční ná-
sledky, pokud k takové situaci
dojde.

Vážení čtenáři, v dnešní Poradně bytového správce bychom se rádi zaměřili na pojištění nemovitosti a domácnosti. Tímto příspěvkem se vás pokusíme upozornit na
nejčastější chyby při sjednávání pojištění a poradíme vám, jak se vyhnout chybně uzavřené pojistné smlouvě, která vám nezajistí pojistné plnění v případě vzniklé ško-
dy na majetku.

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. Své dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu poradnaspravce@plzenskyservis.cz, svůj dotaz vždy označte heslem „Poradna bytového správce“ nebo se na nás
můžete obrátit osobně v pracovních dnech na Klientské centrum Částkova, na adrese Částkova 45 v Plzni na Slovanech.

Bc. Alžběta Palátová, Odborný konzultant majetkového pojištění Plzeňský servis, s.r.o.



17říjen 2010

Slavíme a vy nám
můžete pomoci!

Školní rok 2010-2011 je pro
21. ZŠ Slovanská alej 13 ve zna-
mení oslav. Padesát let je totiž
významné jubileum nejen pro
člověka, ale i pro školu a právě
tolik jí letos je. Proto 1. září bylo
jakýmsi symbolickým ,,znovuo-
tevřením“ jejích bran.

Slavnost byla zahájena vzty-
čením nové školní vlajky, jejímž
autorem je Jan Salcman, žák
loňské 9. B, protože právě jeho
návrh vybrali spolužáci v ce-
loškolní soutěži jako nejlepší.

Pak se k obloze vznesla kytice
padesáti balónků s logem školy,
které v závěsném tubusu nesly
informace o naší škole a nabíd-
ku ke spolupráci. Prostřednic-
tvím tohoto vzkazu by naše škola
ráda našla nové přátelství např.
školy z okolí místa dopadu či ale-
spoň dobrou vůli a smysl pro re-
cesi u toho, kdo tento balónek na-
lezl.

Slavnostní stuhu společně
přestřihli naši hosté – náměstek
primátora Ing. Petr Náhlík, rad-
ní pro oblast školství Mgr. Petra
Kacovská, tajemnice Magistrátu
MP Ing. Dagmar Škubalová a ve-
doucí odboru školství Ing. Eva
Prokopová. A pak už mohli
vstoupit do budovy žáci.

Na jejich nejmladší spolužáky
– letošní prvňáčky – došlo o čtvrt
hodiny později. Nejprve je slav-
nostně přivítali hosté a vedení

školy a každý z nich dostal vese-
lý nafukovací balónek. Do tříd
naše nejmenší odvedly jejich no-
vé třídní učitelky společně se žá-
ky devátých ročníků.

Velmi nás potěšil zájem médií,
zejména Plzeňského deníku a
ZAKu.

Naše škola plánuje v souvis-
losti s výročím ještě další akce.
V současné době probíhá ve
všech třídách školy výtvarná
soutěž o školního maskota a po
jejím skončení bude vítězná po-
stavička provázet naši školu celý
rok, po který budou oslavy trvat.
K našemu výročí bude zaměřen
i letošní Den otevřených dveří,
který proběhne 15. 12. 2010, ale i
další akce (Den jazyků, turistic-
ký pochod Hledej ředitele atd.).
Z tohoto důvodu sbíráme veške-
ré materiály z počátků naší školy
i dalších let její existence. Rádi
bychom proto touto cestou po-
prosili veřejnost o zapůjčení ja-
kéhokoli vhodného materiálu –
fotky, výstřižky z novin…

Pokud nám můžete pomoci,
kontaktujte, prosím, ředitele
školy Mgr. Martina Prokopa na
telefonu 378 028 441 – 2, na e-mai-
lu prokopma@zs21.plzen-edu.cz
nebo přímo ve škole.

Předem děkujeme za jakýkoli
příspěvek.

Učitelé a žáci 21. ZŠ Plzeň
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TURNAJ MALÝCH
NADĚJÍ V KOPANÉ

Na hřišti 20. ZŠ Brojova se 18. září uskutečnil
první ročník turnaje malých nadějí v kopané
za účasti přípravek Sokol Lhota, TJ Starý Pl-
zenec, FC Viktoria Plzeň a pořádající 1.FC Pl-
zeň Junior. V tomto turnaji zvítězila příprav-
ka 1. FC Plzeň Junior. Na snímku předává
místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Ol-
dřich Rozšafný pohár kapitánovi vítězného
družstva.
Foto: Tomáš Zábranský

TOTEM - Dům napříč generacemi
S novým školním rokem

obnovuje v září naplno své ak-
tivity i občanské sdružení
TOTEM – regionální dobro-
volnické centrum.

Přestože i o prázdninách
mohli klienti navštěvovat vy-
brané projekty, naplno se
program rozjíždí právě v září.

Občanské sdružení TOTEM –
regionální dobrovolnické cent-
rum je nezisková organizace s
posláním vytvářet pozitivní a
funkční mezilidské vztahy, a to
jak v rámci rodiny, tak v širším
kontextu občanské společnosti.
Projekty, které tvoří jádro naší
činnosti, tedy směřujeme k růz-

ným generacím a zároveň se
snažíme o jejich vzájemné pro-
pojení.

V současné době naše služby
poskytujeme v Rodinné ulici č.
39, v Karlovarské ulici 24 a v uli-
ci U Jam 23. Vzhledem k poza-
stavené rekonstrukci objektu v
Bolevci, který v loňském roce
sdružení získalo darem od měs-
ta Plzeň, využívá pro svou čin-
nost náhradní prostory. S vel-
kou nadějí jak pracovníci, tak
klienti, očekávají rozhodnutí
rady Regionálního operačního
programu NUTS II. Jihozápad,
kdy v případě potvrzení původ-
ně přiznané dotace bude možné

pokračovat v naplánované re-
konstrukci a přístavbě budovy
tak, aby v co nejkratším čase by-
la naplněna myšlenka vzniku
mezigeneračního centra TO-
TEM – Dům napříč generacemi.

Nabídka aktivit a kurzů je
směřována k seniorům, rodi-
nám s dětmi v obtížné situaci,
ale i k zájemcům o dobrovolnic-
tví a všem ostatním, kteří budou
mít zájem se do našich aktivit
zapojit. Pro seniory jsou to na-
příklad kurzy Akademie třetího
věku, PC a jazykové kurzy, cvi-
čení a kontaktní kluby. Od čer-
vence nabízíme sociálně aktivi-
zační službu pro rodiny s dětmi

a rovněž pokračujeme v činnos-
ti týkající se dobrovolnictví.
Právě dobrovolnictví má u nás
již několikaletou tradici.

Pro informování veřejnosti o
našich aktivitách využíváme
vývěsních tabulí (ÚMO 1, na-
proti ÚMO 1) a našich webových
stránek www.totem.rdc.cz, kte-
ré přes léto získaly nový kabát.
Naleznete zde všechny informa-
ce o nás, naší činnosti, jednotli-
vých projektech i pořádaných
akcích.

Osobně nás můžete navštívit
na adresách Karlovarská 24
(tel.: 373 312 374) a Rodinná 39,
(tel.: 377 260 425) Plzeň.
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Nebuďme lhostejní k nepravostem
Také jsem patřila mezi ty, kteří občas reptají,
že policisté nejsou na ulici vidět. Svůj názor
jsem však změnila poté, co jsem dostala
možnost prožít velmi zajímavou noční vyjížďku
se slovanskými policisty.

Dovolte mi, abych se s vámi
o netradiční zážitek podělila.

Je páteční večer, 22.00 hodin.
Přicházím na služebnu Obvod-
ního oddělení PČR Plzeň – Slo-
vany. K mému překvapení je pl-
ná lidí. Jsou to slovanští policis-
té, kteří takto tráví již několiká-
tou páteční noc. V civilu ve dvo-
jicích procházejí ulicemi, vnit-
robloky a temnými zákoutími
Slovan.

Spolu s velitelem, nadporučí-
kem Martinem Černým, a dvěma
dalšími kolegy nasedám do poli-
cejního auta v civilním prove-
dení a vyrážíme vstříc nočnímu
dění. Projíždíme Slovany, zajíž-
díme do míst, kde se často pod
rouškou noci dějí různé nekalos-
ti. Ulice se zdají poměrně klidné
a vylidněné. Podle našeho oče-
kávání je nejvíce rušno před non
– stop hernami. Náš průvodce
vystupuje a postávající skupin-
ky legitimuje. To se ještě několi-
krát na různých místech opaku-
je. Před půlnocí auto zaparkuje-
me a vydáváme se na pochůzku
místy, kam bych se sama v noci
jen těžko vypravila. Po několika
podobných kontrolách se velice
rychle slovanským podsvětím
rozkřiklo, že „policie má manév-
ry.“ A kupodivu nebylo téhle no-
ci na Slovanech vykradeno žád-
né auto, nestaly se ani jiné trest-
né činy. Kolem jedné hodiny náš
„výlet“ končí. Ne však pro poli-
cisty. Ti v civilu dál procházejí
pod našimi okny až do časných
ranních hodin a snaží se dopad-

nout různé zloděje, pouliční dea-
lery drog a jiná individua. Má to
svůj účel, protože policisté
nejsou v uniformách a nejedou
v policejním autě, zadrží při či-
nu mnohem více pachatelů, kteří
ani netuší, že například dvojice -
muž a žena - procházející neda-
leko, jsou policisté.

Myslím, že můžeme být spoko-
jeni s tím, že velitelem policistů
na Slovanech je člověk, který

opravdu chce, aby naše čtvrť by-
la pro všechny bezpečná. A dělá
pro to víc, než mu ukládá povin-
nost. Jeho lidé za ním stojí, proto
jsou ochotni nad rámec své služ-
by trávit noci na ulicích, aniž
bychom o nich věděli. To vše se

odráží na výsledcích jejich prá-
ce. I když to na první pohled ne-
vypadá, jsou Slovany, díky ně-
kterým problémovým lokalitám,
čtvrtí s velmi vysokou krimina-
litou. Ale objasněnost trestných
činů je zde jedna z nejlepších
v Plzni.

Svým vyprávěním jsem chtěla
říci, že „naše“ slovanská policie
k nám není lhostejná, nebuďme
proto lhostejní ani my. Pokud se

ve vašem vnitrobloku v noci
sjíždějí podivná auta, scházejí se
partičky uživatelů drog, ruší ně-
kdo váš noční klid, nebojte se vše
ohlásit. Volejte, pište, posílejte e-
maily nebo své připomínky vha-
zujte do infoschránek. Policisté

vaše informace potřebují, přiví-
tají je a vy se nemusíte obávat, že
vaše jméno bude zveřejněno.

Přesvědčila jsem se o tom, že
my, lidé bydlící na Slovanech,
i místní policisté, máme stejný
cíl: klidné a bezpečné Slovany.

Irena Rottová,

členka komise bezpečnosti MO 2
Plzeň - Slovany a a členka komise

bezpečnosti Rady města Plzně

Irena Rottová s velitelem OO PČR Slovany M. Černým.

Tradiční setkání chrámových sborů
Setkání chrámových sborů se

stalo již tradiční podzimní hu-
dební akcí, která se koná střída-
vě v Plzni a v některém z dalších
měst plzeňské diecéze. Minulý
rok se setkání v Boru u Tachova
velmi zdařilo a zájem poslucha-

čů i interpretů byl opravdu
značný.

Letošní 12. ročník se bude ko-
nat v sobotu 9. října v Plzni
v katedrále sv. Bartoloměje. Ve
13.00 se uskuteční přehlídka –
sólová vystoupení jednotlivých

sborů. Dále bude následovat
v 17.00 hodin společná mše sva-
tá, kterou bude sloužit biskup
Mons. František Radkovský.
Při této mši budou zpívat všech-
ny sbory a po jejím skončení
předvedou své umění při spo-
lečném vystoupení, které bude

tradičním vyvrcholením celého
setkání. Předpokládá se účast
přibližně patnácti sborů. Každý
z nich zpívá jiný repertoár, má
trochu jiné obsazení a styl zpě-
vu, a tak bude jistě zajímavé po-
rovnat různé druhy interpreta-
ce.
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SLUNÍČKOVÝ DEN NA SLOVANECH

Sluníčkový den, který se konal 28. září 2010 v Plzni na Slovanech, přilákal mnoho zájemců . Někteří přišli s celými rodinami, aby se zapojili do zajímavého
programu, který byl určen všem věkovým kategoriím. Přesto, že počasí příliš nepřálo a sluníčko se spíše ukrývalo, o zábavu nouze nebyla. Děti se nejvíce
zajímaly o indiány, ovšem dobrou muziku v podání několika kapel si rádi vyslechli všichni. Účastníky Sluníčkového dne pozdravili také místostarosta MO
Plzeň 2 Slovany Ing. Oldřich Rozšafný a krajský zastupitel Mgr. Martin Baxa.
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