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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j 100. narozeniny oslavil
akademickýmalíř
Josef Piorecký - str. 2

jMladší bratříček
Hrákuly – DOLEK
taképomáhá - str. 4

Slovo úvodem

Co říci úvodem, když
víme, že něco končí a na-
opak jiné začíná? Ať se
nám to líbí nebo ne, prá-
vě se pomalu chýlí ke
svému závěru poslední
rok prvního desetiletí
prvního století třetího
tisíciletí. O tom, jaký byl
a co všechno nám přine-
sl, bude zřejmě přemýš-
let každý z nás trochu ji-
nak, po svém, což je dobře.
Všichni máme dobré, ale i ty horší poznatky,
s nimiž se musíme vyrovnat sami. Jedno je
však jisté a pro každého stejné – blíží se konec
roku 2010, který před nás na radnici postavil
další cíle. Víme, že bez vás, našich spoluobča-
nů na Slovanech, bychom toho zvládli mno-
hem méně… Naštěstí je mezi vámi řada těch,
kteří nám vydatně pomáhají.
Ať už jsou to dobrovolníci v neziskových orga-
nizacích či v různých zájmových sdruženích
nebo jenom obyčejní lidé, kteří na Slovanech
prožili celý svůj život. Vážíme si jich bez ohle-
du na to, jakou práci nebo funkci zastávají,
případně již užívají zaslouženého odpočinku.
V tuto chvíli mám na mysli konkrétní jméno –
akademického malíře Josefa Pioreckého, kte-
rý se 5. prosince 2010 dožil úctyhodných 100.
narozenin. Srdečně gratulujeme a věříme, že
s námi zůstane ještě dlouho, aby svým dílem
potěšil nás všechny.

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

jKnihovna v Božkově
zahájila svou činnost
před90 lety - str. 7

j Jaký byl zájezd
doAnglie prozrazují
žáciMasarykovyZŠ – str. 15

Foto Luděk Krušinský

Slovany už opět mají
staronového starostu!

Na příští čtyři roky
zvolilo nové Zastupi-
telstvo městského
obvodu Plzeň 2 - Slo-
vany nadpoloviční
většinou svých hlasů
starostou Ing. Lumí-
ra Aschenbrennera.
Obhájil tak již po tře-
tí nelehký post prv-
ního muže obvodu,
zároveň tak dokázal,
že mu občané Slovan

důvěřují a oceňují jeho pracovní výsledky.
To se odrazilo i ve volebních výsledcích,
kde získal nejvyšší počet preferenčních
hlasů.

Zastupitelé také zvolili 1. místostarostu,
kterým se stal Mgr. Jan Fluxa (TOP 09),
který je zároveň statutárním zástupcem
starosty. Mgr. Fluxa bude mít na starosti
odbor stavebně-správní (stavební úřad
a doprava), dále kancelář tajemníka (včet-

ně darů, dotací a čin-
nosti komisí) a koor-
dinaci problematiky
rozvoje okrajových
částí obvodu.

Členové zastupitel-
stva zároveň zvolili
2. místostarostkou
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany
(neuvolněnou pro
výkon funkce) paní
Irenu Rottovou
(ODS). Ta bude mít na starosti odbor život-
ního prostředí, odbor sociální a problema-
tiku mateřských škol s výjimkou investic.

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2
– Slovany má 27 členů a oproti předcházejí-
címu je výrazně mladší. Jeho věkový prů-
měr nedosahuje 41 let. Nejmladšímu čle-
novi zastupitelstva Janu Kaliánovi je
28 let, nejstarší zastupitel Karel Kvit má
59 let.

Krásné prožití svátků

vánočních a úspěšné

vkročení do nového roku 2011

vám všem přejí zaměstnanci

ÚMO Plzeň 2- Slovany

Irena RottováMgr. Jan Fluxa

Den válečných
veteránů – Plzeň 2010

Dne 11. listopadu v jedenáct hodin se sešlo
na náměstí Milady Horákové v Plzni na
Slovanech u pomníku padlým ve všech
válkách za svobodu a demokracii mnoho
desítek občanů, aby uctili památku váleč-
ných veteránů. Den válečných veteránů se
slaví po celém světě tradičně již mnoho de-
sítek let, a to na paměť ukončení 1. světové
války dne 11. 11. 1918 (v 11. hodin ve fran-
couzské obci Compiégne podepsalo velení
císařské německé armády kapitulaci).

Česká republika se k této tradici připojila
v roce 2001. Tento svátek není stranicky
ani národnostně omezený a je věnován
všem veteránům, kteří prošli hrůzami
všech válek a splnili svou povinnost vůči
vlasti. Symbolem svátku je rudý vlčí mák –
ten tehdy rostl na masových hrobech vojá-
ků ve Flandrech a skutečně – na kabátech a
pláštích účastníků této slavnosti se rudé
vlčí máky také objevily.

Dokončení na str. 6
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100. NAROZENINY OSLAVIL
AKADEMICKÝ MALÍŘ JOSEF PIORECKÝ

Neuvěřitelných 100. narozenin se 5. prosince 2010 dožil
akademický malíř Josef Piorecký. O svých životních osu-
dech vypráví s nadhledem a s úsměvem dodává, že i přes
všechny těžkosti stojí za to žít. Vzápětí podotýká, že to by-
la právě výtvarná práce, která mu pomohla překonat mno-
hé nelehké životní situace. Výrazný výtvarný talent se
u něj projevil již v jeho deseti letech, a tak za rovných de-
vadesát let pak vytvořil bezpočet maleb, kreseb, grafik,
pastelů, akvarelů i litografií. Občanům města je jistě známá
jeho soukromá galerie „U Páva“ v plzeňské Blatenské ulici,
další stálou expozici má také ve svých rodných Dolanech
u Jaroměře, ale i v daleké Kanadě, působišti jeho potomků.
A právě z této daleké země za oceánem přicestovali na tu-
to mimořádnou slavnost dcera a syn, ale také jeho devět
vnuků a šest pravnuků. Text a foto: Eva Hubatová

Váženíobčané,upozorňujemevás, že informace

zveřejňovanénawebovýchstránkácha týkající sespolečenskýchakcí, zájezdů,

vítání občánků, sběrnýchdnůapodobně užnebudounael. úřednídesce,

alenaleznete jevaktualitáchana

http://umo2.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/vyveska-informaci/

Setkání se zástupci partnerského
města Limoges z Francie

Již třetím rokem vyučujeme
v Masarykově základní škole
v Plzni jako volitelný předmět
druhý cizí jazyk francouzštinu
(dále si žáci mohou vybrat jazyk
německý nebo ruský, prvním ci-
zím jazykem je jazyk anglický – je
vyučován od 1. ročníku). Zájem
o výuku francouzského jazyka
rok od roku vzrůstá, proto podpo-
rujeme navazování kontaktů me-
zi žáky z francouzských a českých
škol a umožňujeme jim účastnit
se poznávacích jazykových zájez-
dů do Francie. I z těchto důvodů

jsme se chtěli setkat s představite-
li města Limoges z Francie, kteří
o naši školu projevili zájem
vzhledem k rozšířené výuce ci-
zích jazyků a zapojení školy do
projektu Škola pro Evropu.

Zástupce školy učitel fran-
couzského jazyka Mgr. Radek
Hasch se dne 2. listopadu 2010 zú-
častnil na plzeňské radnici se-
tkání s představiteli města Limo-
ges a prezentoval školní vzdělá-
vací program naší Masarykovy
základní školy v Plzni. Za město
Limoges se setkání účastnil pan

Patrik Escola,
který je ředite-
lem oddělení
mezinárodních
vztahů v insti-
tuci podobné
školskému
úřadu, dále
člen Rady měs-
ta Limoges pan
Martin Forst a
referentka od-
dělení zahra-
ničních vztahů

města Limoges paní Lucie De-
bourdeau. Hosté se rozhodli naši
školu navštívit, podívat se do vý-
uky některých předmětů a pro-
jednat možnosti další spolupráce
v oblasti školních projektů, je-
jichž cílem bude nejen rozvíjení
jazykových schopností žáků, ale
především vzájemné poznávání
cizích zvyklostí, tradic a kultury.
Pedagogové budou moci vzájem-
ně srovnávat podmínky ke vzdě-
lávání i systém školství.

Dne 3. listopadu 2010 jsme
vzácnou návštěvu ve škole přiví-
tali, seznámili jsme hosty s pro-
středím školy a předali základní
informace o možnostech spolu-
práce. Hosté rovněž zhlédli část
výuky v hodinách informatiky,
anglického jazyka a přírodopisu.
Velice ocenili nejen kvalitu výu-
ky, ale i vybavenost školy mo-
derními technologiemi – počíta-
čových a jazykových učeben,
učebními pomůckami, učebni-
cemi (překvapeni byli např. kva-
litou učebnice Informatiky), líbi-
lo se jim estetické prostředí

v učebnách i v celé budově. Pře-
kvapeni byli také tím, že v pro-
storách chodeb a tříd jsou umís-
těny nádoby na tříděný odpad,
který se skutečně třídí. Nejvíce
však byli mile překvapeni klid-
nou pracovní atmosférou ve tří-
dách a úrovní společenského
chování našich žáků, od kterých
obdrželi na památku drobné ke-
ramické výrobky. Setkání pro
nás bylo velice přínosné a rádi
jsme přijali pozvání k návštěvě
Limoges v příštím školním roce.

Mgr. Marta Jakešová,
ředitelka školy

Advent v kostelíku

U Ježíška
Sdružení pro obnovu památek
v Rokycanech a okolí po ukončení
veškerých stavebních a restaurátor-
ských prací v kostelíku U Ježíška bu-
de v průběhu letošního Adventu –
prosinec 2010 až leden 2011 – vždy
v odpoledních hodinách pořádat
„Dny otevřených dveří“. Skupiny zá-
jemců si mohou prohlédnout zají-
mavý mobiliář kostelíka, začátkem
ledna bude uspořádaná tradiční Pouť
a kostelík zpřístupníme i hudebním a
pěveckým souborům. Veškeré in-
formace o organizačním zajištění té-
to akce u jednatele Sdružení pana
Karla Jíši, tel. 608 772 892. Tato tra-
diční pouť je konána pod záštitou
Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
a starosty Ing. Lumíra Aschenbren-
nera. Ing. arch . Jan Soukup, předseda

Sdružení Ateliér Soukup, s. r. o.,

Klatovská 11, Plzeň,

(autor projektu obnovy kostelíka)
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Jednání RMO
dne 13. 10. 2010
– RMO přijala
celkem
22 usnesení, z
nichž vybírám:

– schválila
operační plán
zimní údržby
místních ko-
munikací pro

rok 2010/2011 v MO Plzeň 2 – Slo-
vany;

– souhlasila s vyhlášením in-
ventarizace majetku a závazků
města Plzně za rok 2010;

– schválila poskytnutí dotace
sdružení právnických osob

POINT 14 ve výši 10.000 Kč;
– schválila uzavření smlouvy o

dílo na dodavatele stavby „Re-
konstrukce 5. MŠ, Zelenohorská
25 v Plzni“ – společnost Vendel
spol. s r. o. za cenu 1.990.123 Kč
vč. DPH;

– schválila uzavření smlouvy o
dílo na dodavatele stavby „Re-
konstrukce 17. MŠ, Čapkovo nám.
4 v Plzni“ – společnost STA-
VPRAN, spol. s r. o. za cenu
1.230.187,20 Kč vč. DPH;

– vzala na vědomí informaci o
plnění usnesení Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany za III.
čtvrtletí 2010;

– zrušila komise Rady městské-

ho obvodu Plzeň 2 – Slovany ke
dni 20. 10. 2010;

Jednání RMO dne 16. 11. 2010 –
RMO přijala celkem 15 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– souhlasila s návrhem roz-
počtu MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2011;

– schválila smlouvu na zajiště-
ní služby „Nakládání s vytřídě-
nými složkami z komunálního
odpadu – sklo, papír, plast, kom-
postovatelný odpad a nápojové
kartony na území Městského ob-
vodu Plzeň 2 – Slovany“;

– schválila smlouvu na provo-
zování košů na psí exkrementy

na území Městského obvodu Pl-
zeň 2 – Slovany;

– souhlasila s podáním žádosti o
podporu na projekt „Úprava vni-
trobloku nám. Gen. Píky-Lužic-
ká-Jablonského-Habrmannova“
z ROP NUTS II Jihozápad;

– schválila uzavření dohody o
bezplatném užívání nebytových
prostor v KD Šeříková s občan-
ským sdružením „Plzeňští heli-
gonkáři“;

– vzala na vědomí informativní
zprávu „Činnost komisí Rady
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany za měsíc říjen 2010“.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Oznámení o umístění

včelstev
Pro zabezpečení ochrany včel v

souladu se zákonem o rostlinolékař-
ské péči (326/2004 Sb.) a vyhlášky o
ochraně včel, zvěře, vodních orga-
nismů a dalších necílových organis-
mů při použití přípravků na ochranu
rostlin (327/2004 Sb.) jsou chovatelé
včel povinni oznámit místně přísluš-
nému obecnímu úřadu údaje týkající
se stanovišť včelstev a hromadného
letu včel.

Právnická nebo fyzická osoba,
která je chovatelem včel, oznamuje
písemně místně příslušnému obec-
nímu úřadu každoročně do konce
února umístění trvalých stanovišť
včelstev.

Nové umístění stanovišť včelstev,
včetně kočovných, chovatel oznamu-
je písemně obecnímu úřadu nejpoz-
ději pět dnů před jejich přemístěním;
pokud nové umístění nebude v zasta-
věné části obce, připojí chovatel jed-
noduchý situační náčrtek s označe-
ním stanoviště včelstev. Stanoviště
včelstev, pokud není umístěno v za-
stavěné části obce, se označí umístě-
ním žlutého rovnostranného trojú-
helníku o délce strany 1m v horizon-
tální poloze.

Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostředí

15 let Střediska výchovné
péče v Plzni, Karlovarská 67

Začátkem roku 2011 oslaví Středisko výchovné
péče (SVP) v Plzni 15 let od svého založení. SVP je
součástí sítě školských zařízení a je zřízeno Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Můžete jej najít v Plzni na Karlovarské ulici 67, je
samostatnou součástí Dětského diagnostického
ústavu v Plzni.

SVP poskytuje pomoc dětem a dospívajícím -
žákům základních škol, víceletých gymnázií, stu-
dentům učilišť, středoškolákům i ostatním studu-
jícím – studentům vyšších odborných a vysokých
škol. Zároveň poskytuje poradenství jejich zá-
konným zástupcům (rodičům, pěstounům).

Klientům a jejich rodinám nabízíme konzulta-
ce, terapeutické vedení, poradenství a pomoc při
řešení aktuálních krizových situací, výchovných
a prospěchových problémů, osobnostních a psy-
chických problémů, složitých rodinných vztahů a
vazeb. Je důležité, aby rodiče začali řešit pro-
blémy svých dětí hned v počátku, nebáli se oslovit
odborné pracovníky a začít s nimi spolupracovat.
Se svými problémy se na nás mohou obracet i sa-
motné děti.

SVP nabízí ambulantní služby: jednorázové
konzultace, krátkodobé vedení či dlouhodobou
spolupráci s klientem a jeho rodinou. Ambulantní
péče je bezplatná.

Dále lze využít internátní pobyt dítěte v SVP,
který je zpravidla osmitýdenní. Pobyt je určen pro
žáky základní školy. Zařazení dítěte do skupiny je
možné na základě žádosti zákonného zástupce.
Děti po dobu pobytu plní školní docházku v SVP,
výuka probíhá podle individuálního plánu, který
je stanoven jejich kmenovou školou. Po ukončení
pobytu se vracejí domů a do své základní školy.

SVP dále nabízí během internátního pobytu
konzultace s odbornými pracovníky (psycholog,
etoped, speciální pedagog, sociální pracovník), te-
rapeutické skupiny zaměřené na různá témata
(drogy, šikana apod.), sportovní činnosti pod ve-
dením vychovatelů (kolektivní sporty venku i v

tělocvičně, posilovna), víkendové pobyty v příro-
dě, pravidelná relaxační cvičení, práci s hlínou.
Během pobytu dětí probíhají pravidelné rodičov-
ské skupiny vedené psychologem a dalšími od-
bornými pracovníky. Rodiče mohou děti dvakrát
týdně navštěvovat a při dobrém chování může dí-
tě na víkend odjet domů. U internátního pobytu
hradí zákonní zástupci výdaje za stravu a ubyto-
vání dítěte. Internátní pobyt je vhodný pro děti,
které potřebují intenzivnější péči odborných pra-
covníků. U obou forem péče (ambulantní i inter-
nátní) je důležité, aby zákonní zástupci měli
opravdový zájem pomoci svému dítěti s jeho pro-
blémy. Měli by projevovat trvalý zájem o své dítě,
být ochotni se seznámit s možnými příčinami jeho
problémů a také by se měli snažit změnit či upra-
vit své výchovné metody.

Další formou nabízených služeb SVP jsou odpo-
lední ambulantní skupiny pro děti zaměřené na
výcvik sociálních dovedností, osobnostní sociální
výcvik a sportovně outdoorový výcvik.

Rádi Vám podáme další informace, odpovíme
na Vaše otázky nebo domluvíme termín osobního
setkání na telefonních číslech: telefon + záznam-
ník 377 538 185, 377 532 733, 774 715 262.
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8. Adventní zpívání pokračuje
Ve chvíli, kdy se k vám dostává

toto poslední vydání Informač-
ního zpravodaje roku 2010, je
naše každoroční Adventní zpí-
vání u živého nazdobeného vá-

nočního stromu před slovan-
skou radnicí v plném proudu.
První zájemci se hlásili už v září,
což nás velmi těší, a tak se letos
opět zpívá, již poosmé v řadě za

sebou. Máme radost, že se nám
přihlásilo tolik nadšenců. Mož-
ná jste si všimli i plakátů, které
jsme se snažili vylepit na místa,
která jsou dobře dostupná a kam

se hodně chodí, ale pro přehled
ještě uvádíme celou (zbývající)
programovou nabídku.

Případné změny v programu
vždy včas oznamujeme na tabul-
ce s programem, která je po ce-
lou dobu zpívání přímo u
stromku.

Při každém zpívání bude k
dispozici teplé občerstvení a ta-
ké nabídka drobných dárků z
dílny Mateřského centra BAR-
VÍNEK z Ruské ulice.

Tak jako každý rok i letos bude
probíhat ve spolupráci s Měst-
skou charitou také Tříkrálová
sbírka, jejíž výtěžek je určen po-
třebným, speciálně pro denní
stacionář pro nemocné Alzhei-
merovou chorobou. Chcete-li
ještě před koncem roku udělat
aspoň malý dobrý skutek, bude-
te mít příležitost.

Takže ještě jednou vás srdečně
zveme, abyste se uprostřed
předvánočních příprav na chvíli
zastavili, nejlépe před naší rad-
nicí, a přišli si poslechnout, jak
se malí i velcí zpěváci snaží na-
vodit tu správnou atmosféru blí-
žících se nejkrásnějších svátků.
Každé vystoupení má mnoho
posluchačů nejen z řad nejbližší
rodiny vystupujících dětí, ale
někteří lidé chodí pravidelně
jen tak si na chvíli poslechnout
několik koled. Přijďte k nám i vy
a můžete si koledy také zazpívat!

Odbor životního prostředí

8. Adventní zpívání 2010

Datum Hodina vystoupení Soubor

29. 11. 2010 16.30 Hvězdičky

17.00

1. 12. 2010 16.30 25. ZŠ Chválenická ul.

17.00 BROUČCI BAND – MŠ Zelenohorská ul.

6. 12. 2010 16.30 MŠ a ZŠ Božkov, Vřesinská ul.

17.00 Sportovní gymnázium Táborská ul.

8. 12. 2010 16.30 ZŠ a MŠ při FN Brojova ul.

17.00 20. ZŠ Brojova ul.

13. 12. 2010 16.30 Habrmánek, 13. ZŠ, Habrmannova ul.

17.00 21. ZŠ Slovanská alej

15. 12. 2010 16.30 GREY DONKEYS – církevní gymnázium

17.00 Masarykova ZŠ, Jiráskovo nám.

20. 12. 2010 16.30 Duo Elthin

17.00 Středisko volného času, Petřínská ul.

DOLEK TAKÉ
POMÁHÁ

Jak jsme vás informovali v srp-
novém čísle, byl finanční výtě-
žek z Hrákuly věnován vodní
záchranné službě na zakoupení
externího defibrilátoru. Proto-
že věnovaná částka plně nepo-
kryla náklady, pomohl mladší
bratříček Hrákuly – Dolek
částkou přesahující jedenáct
tisíc korun. Defibrilátor byl už
využit v letošní sezóně na zá-
kladně vodních záchranářů na
Hracholuskách a opakovaně
zachraňoval životy. Dále se
s jeho využitím počítá při zajiš-
tění dozoru na kulturních
a sportovních akcích v celém
městě. Na snímku starosta MO
Plzeň 2-Slovany Ing. Lumír As-
chenbrenner, členové vodní zá-
chranné služby a Martin Kubeš,
zástupce o.s. Hrákula při pře-
dávání daru.
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Hospodaření MO k 30. 9. 2010 skončilo úsporou výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému financování ve výši 53.493 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany: 22.228 tis. Kč

Příjmy daňové: 12.412 tis. Kč
Správní poplatky 3.821 tis. Kč
Poplatek ze psa 1.063 tis. Kč
Poplatek z užívání veřejného prostranství 1.168 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 772 tis. Kč
Poplatek za provozovaný VHP 3.849 tis. Kč
Výtěžek z VHP 1.734 tis. Kč
Ostatní daně a poplatky 5 tis. Kč

Příjmy nedaňové : 9.816 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 22.361 tis. Kč
Příjem z podílu DPH 35.771 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace: 67.134 tis. Kč
Na výkon státní správy 6.214 tis. Kč
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP 2.390 tis. Kč
Na příspěvek na péči 45.289 tis. Kč
Na ostatní sociální dávky 12.300 tis. Kč
Na volby a ostatní 941 tis. Kč

Příjmy MO 2 za 1.–9. roku 2010 celkem 147.494 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 84.03 %

Objem výdajů za období 1. – 9. roku 2010 celkem: 147.869 tis. Kč

Rozdíl objemu příjmů a výdajů je –375 tis. Kč. V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany k 30. 9. 2010 byly zapojeny prostředky z účelových
fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně na rok 2010 ve výši 53.868 tis. Kč jako financování, kterým je kryto navýšení
rozpočtovaných výdajů, a tím rozdíl mezi příjmy a výdaji MO Plzeň 2 – Slovany, což ovlivnilo výsledek hospodaření k 30. 9. 2010

Za období k 30. 9. 2010 vynaložil MO Plzeň 2-Slovany ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:

NEINVESTIČNÍ výdaje : 138.145 tis. Kč
Úklid komunikací a chodníků 10.997 tis. Kč
Likvidace nebezpečného odpadu 73 tis. Kč
Likvidace komunálního odpadu 9.048 tis. Kč
Péče o zeleň 9.698 tis. Kč
Příspěvky sociální pomoci občanům 55.831 tis. Kč
Provoz MŠ, jeslí 9.689 tis. Kč
Údržba , opravy budov 10ti MŠ 1.980 tis. Kč
Vydávání informačního zpravodaje MO 2 a propagace 465 tis. Kč
Bezpečnost – hasiči 1.919 tis. Kč
Poskytnuté dary na sport, pro mládež a další obč. sdružení, církev. org. 1.303 tis. Kč
Služby pro občany (provoz WC, akce pro důch., vítání občánků atd) 694 tis. Kč
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP 2.843 tis. Kč
Čipování psů, deratizace, desinsekce 142 tis. Kč
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje 33.463 tis. Kč

INVESTICE 9.724 tis. Kč
Výdaje na investiční akce v rozpočtu na rok 2010 byly navýšeny celkem na 44 053 tis. Kč. Plnění k 30. 9. 2010 na 22.07 %.
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; zateplení budovy 25. MŠ; na instalaci klimatizace v kuchyni
21. MŠ, 38. MŠ, 51. MŠ; na vybudování pěších stezek – akce Božkovský ostrov; energetický audit – zateplení MŠ; rekonstrukce bytu 5. MŠ a 17. MŠ
– rozšíření kapacity MŠ; zabezpečení garáží v budově ÚMO 2 proti požáru.
Za realizaci byly proplaceny faktury za: rekonstrukce bytu v 89. MŠ, Habrová ul.; rekonstrukce bytu v 25. MŠ, Ruská 83; sanace zdiva a zateplení
střechy 25. M; elektropřípojka ve ŠSP; instalace protipožárního zabezpečení v garážích budovy ÚMO2. Rekonstrukce bytu v uvedených MŠ byla
provedena z důvodu rozšíření kapacity MŠ, aby 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, rekonstruoval
DH v Liliové ul., nainstaloval artefakt SPORT před sportovním gymnáziem v Táborské ul., trampolínu a fitness prvky pro volný čas. Plnění je nízké.
Důvodem je zastavení akce „obnova historické návsi v Koterově“.

Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany k 30. 9. 2010 je na 64,09 %.

Ekonomický a poplatkový odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 9. roku 2010
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Den válečných veteránů – Plzeň 2010
Dokončení ze str. 1

Letošní oslavy byly pořádány
opět Krajským vojenským veli-
telstvím v Plzni a oproti jiným le-
tům byly tentokrát s mezinárod-
ní účastí – přítomni byli napří-
klad Mr. Hafferman z Britské
královské legie (organizace brit-
ských vysloužilců), sgt. Toole z
asociace veteránů USA a také
pplk. Petersen z Lidového spolku
péče o německé válečné hroby.
Mezi přítomnými bylo mnoho
členů různých plzeňských klubů
vojenské historie v dobových
stejnokrojích, kteří rovněž stáli
čestnou stráž u státních vlajek a
dodali slavnosti historický punc
a rozmanitost. Byly tu kupř. k vi-
dění uniformy naší císařské a

královské armády 1914 – 1918,
stejnokroje čsl. legií 1914 – 1920 ( a
to jak legie ruské, tak francouz-
ské či italské), uniformy spoje-
neckých vojsk Druhé světové
války ( USA, Velká Británie, a to
v různých mutacích) i stejnokro-
je československých vojáků obou
válečných front. A barevnost pu-
blika dokreslovaly slavnostní i
polní uniformy současné Armá-
dy ČR, většinou přímých účast-
níků různých mírových misí
AČR 1990 – 2010. Nesmíme pocho-
pitelně zapomenout na přímé

účastníky Druhého národního
odboje 1939 – 1945, kteří přišli v
hojném počtu jak v uniformách,
tak v civilu.

Po úvodním slově ředitele
KVV plk. gšt. ing. Kučery přečetl
rozkaz MO ke Dni válečných ve-
teránů zástupce ředitele KVV
pplk. ing. Tomčák a poté vystou-
pili s projevy místopředseda Čs.
obce legionářské plk. MUDr. Sitta
(vyzdvihl zejména vlastenectví a
dobrovolnost našich legionářů
obou světových válek) a člen
KVH „35. Pěší pluk“ J. Drnek
(ocenil chrabrost českých vojáků
za všech válek, které naše vlast
vedla od 18. století dodnes a zdů-
raznil, že vojenská tradice je ne-
dělitelná a nelze ji omezovat na

politicky přija-
telnou či nepři-
jatelnou).

Slavnostní
oslavy měly dvě
části – obvyklé
kladení věnců
různých institu-
cí, organizací
(ČsOL, Sdružení
válečných vete-
ránů, Svaz bo-
jovníků za svo-
bodu, Svaz reha-
bilitovaných
atd.) i Armády
ČR, ale nejdůle-
žitější částí bylo
slavnostní ulo-
žení – za zvuků
čestných salv -
prstí z bojišť, kde
se vyznamenali
naši vojáci a tyto
bitvy pak vstou-
pily do našich
dějin. Byla to
prsť z bojišť
1. světové války
z Arrasu (první
boj francouz-
ských legionářů
1915) a od Zboro-
va (slavný boj
ruských legií
1917) a rovněž
z významných
bojišť 2. světové

války od Dukly (1944 se tudy pro-
bojoval na naše území čs. armád-
ní sbor ze SSSR) a z Dunkerque (v
letech 1944 / 45 tu obléhala naše
obrněná brigáda z Velké Británie
německou posádku). Schránky
s prstí z bojišť 1. sv. války slav-
nostně uložili veteráni nedáv-
ných konfliktů - plk. MUDr. Sitta
(býv. velitel 6. polní nemocnice)
a plk. gšt. ing. Kašpárek (býv. ve-
litel našeho kontingentu sil
SFOR), prsť z bojišť 2. sv. války
slavnostně uložili přímí účastní-
ci a hrdinové Druhého národního

odboje gen. Štandera (býv. stíhací
pilot) a gen. Husník (býv. výsad-
kář).

Slavnost doprovázela vojenská
hudba „Kapely 35. Pěšího pluku“,
průvodní slovo vedl mjr. Mgr.
Plescher z KVV a PhDr. Hus, kte-
rý v krátkém vystoupení před-
stavil historické skupiny a stej-
nokroje historické i současné.
Slavnosti se zúčastnil samozřej-
mě jako každý rok i starosta
městského obvodu Plzeň – 2 Slo-
vany Ing. L. Aschenbrenner
a člen rady MO – 2 (a současně

člen ČsOL / SVV) PhDr. Hus.
Značný počet účastníků slavnosti
poskytuje dobrou naději, že tento
nový svátek – Den válečných ve-
teránů – se uchytil a bude i nadále
nedílnou součástí našeho spole-
čenského života.

Slavností Dne veteránů vyvr-
cholila mj. i mezinárodní konfe-
rence Váleční veteráni 2010, kte-
rá se konala právě v Plzni ve
dnech 9. až 11. 11. za účasti odbor-
níků, veteránů, historiků, aktiv-
ních příslušníků AČR, široké ve-
řejnosti i z řad studentů ZČU. (MH)

Na snímku vpravo americký seržant Jerry Toole, člen Americké legie, což je or-
ganizace amerických veteránů.

Mr. Edward W. Hafferman, člen Britské královské legie,
což je organizace britských veteránů.
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Knihovně v Božkově je devadesát let!
Otevíráme kroniku božkovské knihovny a

hned na první straně nás upoutá zápis, který
svědomitý kronikář zaznamenal přesně před
90 lety:

Protokol
Sepsaný dne 1. prosince 1920 při ustavující

schůzi knihovní rady v Božkově.
Veřejná obecní knihovna zřízena byla v naší obci

po vydání zákona ze dne 22. července 1919
o veřejných knihovnách obecních.

Již před vydáním onoho zákona byly v obci
soukromé knihovny jednotlivých spolků

a korporací.
Obecní úřad požádal spolky o darování knih

pro veřejnou knihovnu.
Žádosti jeho bylo s porozuměním

pro dobrou a užitečnou věc vyhověno a veřejné
knihovně darovaly:

Sdružené dělnické korporace místní... 485 svazků
Občansko hospodářská beseda … 244 –„-
Místní sbor dobrovolných hasičů… 179 –„-

Dohromady 908 svazků po většině vázaných,
které převzala knihovní rada.

Knihovní rada ustavila se následovně:
Předsedou:

Bláha Vendelín žel. zřízenec
Zapisovatel: Šneberk Vojtěch -„-
Pokladník: Kepka Matouš dělník
Knihovník: Jílek Vojtěch učitel

Zástupci knih.: Matas Josef dělník
-„- : Mošna Václav žel. zřízenec

Tímto dnem tedy knihovna v Božkově za-
hájila svoji činnost. Byla umístěna do první-
ho patra školní budovy na Božkovském ná-
městí č.6 a skromně vybavena darovaným
nábytkem. Prvním půjčovním dnem byl 27.
leden 1921. Z kroniky čteme, že se hned v za-
čátcích přihlásilo 205 čtenářů, otevřeno bylo
každý čtvrtek od 17 do 19 hod. a půjčovaly se
nejvýše 2 knihy na 14 dní.Čtenář musel být

starší 14 let a přes prázdniny bylo zavřeno.
Na podzim r. 1938 byla místnost knihovny po
dobu mobilizace zabrána k vojenským úče-
lům.

Při listování kronikou se mimo jiné doví-
dáme, že

„ knihovník zúčastnil se státního knihovnic-
kého kursu konaného od 17. července do 5. srpna
1922 a podrobil se předepsané zkoušce“ nebo, že
„dne 7. dubna 1923 navštívil poprvé naší kni-

hovnu státní instruktor knihovnický p. Fr.
Fridrich, který uděliv instrukce, s uznáním vy-
slovil se o vedení knihovny“.

Záhadou pro nás zůstává zápis z r. 1936,
který sděluje, že „přítel knihovník zmiňuje se o
nepříjemnostech při půjčování knih a doporuču-
je, by se dodržovalo dřívější usnesení a dodateč-
ně navrhuje, knihy, které jsou v hodinu výpůjční
odevzdány, nesmí se tu samou hodinu půjčovat –
až příští“.

Prostory na Božkovském náměstí byly sice
velké a vzdušné, ale během let budova znač-
ně zchátrala a přestala vyhovovat. Když ji
několikrát navštívili zloději, jednou dokonce
s ohněm, byla knihovna k 1. 10. 2000 nuceně
uzavřena.

A tehdy božkovští občané znovu dokázali,
jak jim na jejich knihovně záleží. Úsilí kni-
hovníků v hledání nových prostor podpořili
peticí a vedení radnice ÚMO Plzeň 2 odsou-
hlasilo finance na rekonstrukci budovy
v majetku města ve Sládkově ulici č. 10.

Do jejích přízemních místností bývalého
koloniálu byly v listopadu 2001 knihy pře-
stěhovány, slavnostní otevření se konalo
opět 1. prosince a o dva dny později se rozbě-
hl normální provoz.

Z nadšenců, kteří se zasloužili o existenci a
fungování veřejné knihovny v Božkově, se
sluší připomenout prvního knihovníka Voj-
těcha Jílka, učitele navrženého knihovní ra-
dou. Dále jsou to knihovnice, které zde za ta
léta působily: pí Chmelíková, pí Kubová, pí
Kastlová a pí Veseláková. V současné době
se o knihy a spokojenost čtenářů stará pí Za-
hoříková.

Za obvodní knihovnu Slovany
Ingrid Posoldová

Eva Zahradníková

Nová knihovna v Božkově, Sládkova ulice č. 10.

Stará knihovna v Božkově, Božkovské náměstí č. 6.
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Ve 13. základní škole
se podařila dobrá věc

Začátek nového školního
roku byl pro 13. základní školu
Plzeň slavnostnější než ob-
vykle.

Nové žáky – prvňáčky přiví-
taly při vstupu do jejich nové
životní etapy dvě krásně na-
zdobené třídy, překvapení ale
čekala i na ostatní žáky a vyu-
čující, dokončeny totiž byly
všechny prázdninové změny.

Již 1. června letošního roku
byla zahájena výstavba osobní-
ho výtahu k zadní části hlavní
budovy školy, která byla ukon-
čena prvním školním dnem a
zkolaudována na počátku října
2010. Díky získané dotaci z ná-
rodního rozvojového programu
mobility MŠMT a za přispění
investic Magistrátu města Plz-
ně se tak podařilo zpřístupnit
všechny prostory hlavní budo-
vy školy i pro žáky s pohybo-
vými obtížemi.

Jak dobře výtah funguje si
hned od poloviny září vyzkou-
šel žák osmé třídy na invalid-
ním vozíku, kterého jsme mohli
integrovat do naší školy za
účasti asistentky pedagoga. Žá-

ci, ale i vyučující, tak dostávají
jedinečnou příležitost obohatit
se o novou zkušenost a naučit se
mezilidské toleranci. Doufáme,
že se našemu novému žákovi
bude ve 13. základní škole líbit.

Kromě výstavby výtahu byla
během letních prázdnin usku-
tečněna poslední etapa rekon-
strukce elektroinstalace. V
rámci opravy byla vybudována
také nová počítačová učebna,
za pomoci SITmP mají nyní žáci
pro výuku informatiky i nepo-
čítačových předmětů k dispozi-
ci 32 počítačových stanic. V su-
terénu školy se dále nachází
multimediální učebna s inter-
aktivní tabulí a ozvučením a
učebna pro nadstandardní ak-
tivity žáků ve vyučování, tzv.
„Relax“ učebna.

Jsme moc rádi, že se podařilo
všechny plánované akce usku-
tečnit a především stihnout do
začátku školního roku. Velký
dík za to patří všem zúčastně-
ným institucím, které umožnily
další rozvoj 13. základní školy
Plzeň.

Mgr. Zd. Vrátníková

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
13. základní škola Plzeň nabízí

pro vaše děti výuku podle Škol-
ního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání: Škola – ces-
ta k poznání. Jsme školou bez
speciálního zaměření, klademe
však důraz na všeobecný rozvoj
žáka ve všech výchovně-vzdělá-
vacích směrech. Pro zkvalitnění
výuky je využívána ICT techni-
ka (interaktivní tabule, počíta-
če), kabinety jsou neustále dopl-
ňovány novými pomůckami.

Co vám a vašim dětem nabí-
zíme:

• školní družinu pro žáky školy
v provozu od 6,00 do 17,00 hodin

• stravování žáků ve vlastní školní jídelně
• anglický jazyk od 1. třídy formou hry pro všechny žáky
• možnost výuky dalšího cizího jazyka v 7. třídě
• od školního roku 2011/12 povinnou výuku informatiky od 5. třídy
– k dispozici jsou dvě počítačové učebny
• individuální péči pro žáky se specifickými poruchami učení –
pro žáky na 1. stupni kroužky ambulantní nápravy, které
vedou specializované učitelky
• ozdravné pobyty na 1. i 2. stupni

k škola v přírodě
k lyžařský výcvikový kurz

k cyklisticko-turistický kurz
• adaptační pobyty v přírodě pro žáky 6. tříd
• zájmové kroužky ve škole i školní družině
• kompletní bezbariérovost školní budovy (osobní výtah)
• sportovní aktivity na vlastním multifunkčním hřišti s běžeckou
dráhou a doskočištěm, část výuky tělesné výchovy v přilehlém
plaveckém bazénu
• školní pozemek pro relaxační aktivity s dětskými prolézačkami
a altánem pro vyučování v přírodě

Pro možnost bližšího poznání naší školy v běžném provozu
pořádáme v úterý 11. 1. 2011 od 8.00 do 11.00 hodin

„Den otevřených dveří“.

Informace o škole budou také podávány tentýž den při prohlídce
školy v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Zápisy do 1. tříd pro šk. rok 2011/2012 se uskuteční
v pondělí 17. 1. a v úterý 18. 1. 2011

vždy mezi 14.00 až 18.00 hodinou v budově školy.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy
www.13zsplzen.cz.

Kontaktovat nás můžete také přes e-mail skola@zs13.plzen-edu.cz nebo
na telefonu 378 028 700. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy.

Mgr. Zd. Vrátníková, ředitelka školy
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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 2011: 15. 2., 19. 4., 21. 6., 20. 9., 22. 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

Vítání občánků proběhlo 30. listopadu v obřadní síni Městského úřadu Plzeň 2.

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

(26. 1., 16. 2., 30. 3., 27. 4., 21. 9., 26. 10. a 30. 11. 2011 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

DEN ZDRAVÍ NEJEN
PRO DIABETIKY

Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Plzni děkuje Úřadu městského

obvodu 2 Plzeň-Slovany za významnou podporu a zapůjčení prostor úřadu

pro konání již 9. ročníku „Den zdraví nejen pro diabetiky“ v sobotu 6. 11.

2010, na který přišlo na 300 účastníků. Největší zájem byl o měření. Choleste-

rol si nechalo změřit 77 osob, glykemii 103, krevní tlak 106 a tělesný tuk 94

návštěvníků. Lékař a sestry přitom vysvětlovali, jak reagovat na zjištěné hod-

noty a také jak změnit svůj životní styl. Návštěvníci si dále prohlédli nebo za-

koupili potravinové doplňky, zdravotnické pomůcky a nebylo zapomenuto

ani na odbornou literaturu. Účastníci 9. ročníku „Dne zdraví nejen pro dia-

betiky“ hodnotili jeho organizaci a průběh jako velmi prospěšný čin s dopo-

ručením každoročního opakování. Olga Beránková, jednatelka ÚO SD
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Na kontrolu bezdomovců
se vydali městští strážníci
a policisté ČR společně

Do ulic plzeňského obvodu
Slovany se vydali čtyři měst-
ští strážníci a dva policisté
ČR. Jednalo se o jednu z bez-
pečnostních akcí, při níž se
obě složky společně zaměřily
na předem vytypovaná místa
výskytu problémových osob,
jako jsou Hlavní nádraží ČD,
dále pak lokalita u Škoda par-
ku a další.

„Za Škoda parkem bylo
v průběhu součinnostní akce
nalezeno nové tábořiště těch-
to lidí bez domova, kde si vy-
budovali své zázemí. Jak ale
jasně dokazují snímky, o po-
řádku či ochraně životního
prostředí se tady rozhodně
nedá mluvit,“ sdělila Jana
Pužmanová, tisková mluvčí
Městské policie Plzeň.

Obě zúčastněné složky akci
hodnotily jako smysluplnou
a účelnou a předpokládají, že
v budoucnu budou společné
akce tohoto typu opakovaně
probíhat i nadále.



Odložení odpadu v rozporu
se zákonem může přijít draho

Opakovaně se
vracíme k pro-
blematice od-
kládání odpadu
mimo vyhraze-
ná místa. Při-
pomínáme, že
fyzická osoba,
která odloží od-
pad na veřejné
prostranství
(např. u kontej-
neru), může být
postižena poku-
tou, kterou je
možno uložit dle
§ 47 zákona
č. 200/1990 Sb.
o přestupcích,
v platném zně-
ní, až do výše
50 000,- Kč. Pří-
padné odložení odpadu ze
strany právnické osoby
nebo podnikatele lze pak
kvalifikovat jako poru-
šení zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech v platném
znění a může být uložena

pokuta až do výše
300 000,- Kč.

Na problémová místa,
kde dochází k odkládání
odpadu, byla upozorněna
i městská policie a její
hlídky budou těmto mís-

tům věnovat zvýšenou
pozornost. Žádáme proto
občany, aby při nakládá-
ní s odpady respektovali
platnou legislativu, ne-
odkládali odpad a odpad-
ky mimo vyhrazená mís-

ta a k odkládání odpadu
využívali jen zařízení
k tomu určená (odpadové
nádoby, sběrné dvory a
kontejnery na objem–
ný odpad přistavované
v rámci sběrných dnů).
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Kam s nimi
Pokud doslouží elektro-

zařízení (jakékoli), roz-
hodně nepatří do komu-
nálního odpadu. Zatím si
již většina občanů zvykla,
že větších nepotřebných
zařízení (televizorů, chlad-
niček, praček) se zbaví v
rámci zpětného odběru u
prodejců nebo ve sběrných
dvorech obce. To však plně
neplatí pro menší přístroje
(jako jsou nefunkční mobi-
ly, vyřazené holicí strojky,
fény, elektrické a elektro-
nické hračky). Tyto výrob-
ky tak často končí v nádo-
bách na směsný komunální
odpad. Přitom zpětným od-
běrem i těchto zařízení se
jednak zabraňuje eventu-
álnímu poškozování život-
ního prostředí a následným
zpracováním se využije i
značná část použitých su-
rovin. Proto žádáme
všechny občany, aby i tato
zařízení předávala do zpět-
ného odběru (ať už u pro-
dejců nebo ve sběrných
dvorech obce).

Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí
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Projekt končí - ať žijí zahrady!
Proč a jak učit ve školní zahra-

dě? Na tuto otázku se snažil dát
odpověď česko-německý projekt
„Ekologická výchova ve školní
zahradě“, na němž se podílelo
Občanské sdružení Ametyst spo-
lu s bavorským LBV – Zentrum
Mensch und Natur.

Konference, uzavírající déle
než rok trvající projekt, se usku-
tečnila v úterý 12. 10. 2010
v Plzni. Zúčastnili se jí pedago-
gové, kteří chtějí ve výuce využít
potenciálu školní zahrady; byli
mezi nimi jak učitelé již zapojení
do projektu, tak i noví zájemci
o tuto problematiku. A co se
všechno během konference do-
zvěděli?

j Jak vzdělávat k trvalé udr–
žitelnosti - o tom hovořil ve–
doucí odboru vzdělávání k tr–
valé udržitelnosti bavorské
partnerské organizace LBV
Klaus Hübner.
j Jak získat prostředky na
zahradní projekty osvětlila
Hana Peřinová z Krajského
úřadu Plzeňského kraje a Te–
reza Pelclová z Nadačního
fondu Zelený poklad.
j Jak v zahradě vyučovat

různé předměty, nejen envi–
ronmentální výchovu, popsal
Martin Kříž z o. p. s. Chaloup–
ky - organizace zabývající se
ekologickou výchovou na Vy–
sočině.
j Jak navrhnout zahradu tak,
aby byla přírodní - to ukázala
inspirující prezentace Moniky
Pýchové z centra ekologické
a globální výchovy Cassiopeia
z Českých Budějovic.
j Jak může škola zužitkovat
spolupráci s projektantem by–
lo téma přednášky zahradní
projektantky Zuzany Kejhové
Přenosilové.
j Jak se vyvíjela zahrada ZŠ
Zbiroh vyprávěla tamní uči–
telka a koordinátorka EVVO
Andrea Tláskalová.

Věříme, že množství absorbo-
vaných nových informací a ná-
padů v účastnících konference
zakoření a brzy si prorazí cestu
na jejich školní zahrady a hlavně
k jejich žákům!

Ačkoli projekt „Ekologická vý-
chova ve školní zahradě“ je
u konce, o. s. Ametyst nabízí uči-
telům další pomoc:

j konzultace při realizaci za–
hradních projektů i při příp–
ravě vyučovacích aktivit
j zapůjčení inspirativní i in–
formativní výstavy o školních
zahradách
j CD obsahující materiály ze
seminářů, fotogalerie, meto–
dické texty i konkrétní
příklady výukových
aktivit
j DVD s filmem, který
dokumentuje průběh
projektu a zároveň
poskytuje inspiraci pro
tvorbu i využití zahra–
dy

Projekt je financován z pro-
středků Evropské unie – z pro-
gramu Cíl 3 přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou-
Svobodným státem Bavorsko
2007-2013 a z prostředků Nadač-
ního fondu Zelený poklad.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jak už jsme vás informovali, letošního již 9. ročníku příměstského
tábora využilo 140 dětí. Protože jsme obdrželi od rodičů a dětí
spoustu kladných reakcí a děkovných dopisů, chceme touto cestou
poděkovat všem, kteří se s námi na zajištění tábora podíleli. Fi-
nančně to bylo ministerstvo vnitra a město Plzeň, na programu spo-
lupracovali: agentura Jiřího Růžka, odbor sociálních služeb MmP,
dobrovolní hasiči z Koterova, vodní záchranná služba, policie ČR,
městská policie, lesy ČR, muzeum strašidel a hlavně oddíloví vedou-
cí z řad studentů. Pitný režim zajišťovala firma FONTANA WATER-
COOLERS, s. r. o. Všem ještě jednou moc děkujeme.

NADACE ČEZ PŘISPĚLA
5. MŠ

V letošním roce přispěla Nadace ČEZ částkou 34 000,- Kč 5. mateř-
ské škole Plzeň na nákup vypalovací keramické pece.
Děti se hravou formou naučí vytvářet drobné plastiky a figurky. Prá-
ce s keramickou hlínou obohatí školní vzdělávací program Barevný
svět broučků.

Nově otevřená SAUNA HOUŠKOVA

Houškova 30, Plzeň

Nabízí saunu a masáže v prostředí kamenného sklepa
pro malé skupiny do 5 osob

Objednávky telefonicky: 731 197 665

www.saunahouskova.cz,
saunahouskova@seznam.cz



prosinec 2010 13

Plzeňský servis, s. r. o.

Od 1. 1. 2011 vstupuje v plat-
nost nařízení vlády číslo 91/2010
Sb. o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Toto nařízení vlády bylo schvá-
leno v březnu letošního roku a
nahrazuje téměř třicet let plat-
nou vyhlášku, která již nespl-
ňovala požadavky dnešní doby.

Toto nařízení vlády ukládá
vlastníkům spotřebičů na tuhá,
plynná a kapalná paliva pravi-
delné kontroly komínů. V praxi
to bude znamenat, že všechny
komíny by měl jednou ročně
zkontrolovat kominík a o této
kontrole vyhotovit zprávu o
kontrole. Nový předpis ale zá-
roveň přináší i ulehčení. Napří-
klad u kotlů na uhlí a dřevo bylo
povinné čištění komínů šest-
krát ročně, v příštím roce bude
postačovat čištění třikrát ročně
a navíc může toto čištění pro-
vést sám majitel nebo jiná oso-
ba.

U komínu, na který je připo-
jen plynový spotřebič, se prová-
dělo čištění komína dvakrát ne-
bo šestkrát ročně, a to v návaz-
nosti zda se jednalo o komín
opatřený vložkou nebo nikoli.
Podle nového nařízení vlády po-
stačuje u vyvložkovaného ko-

mína čištění jednou ročně, u ne-
vyvložkovaného pak dvakrát
nebo třikrát ročně, v tomto pří-
padě je důležité rozlišovat, zda
se jedná o celoroční nebo sezón-
ní provoz.

Všechny bude jistě zajímat,
jaká bude cena kontroly a čistě-
ní komínů. Předpokládá se, že
běžná kontrola komínu a vyho-
tovení kontrolní zprávy bude
stát 300 až 500 Kč. U čištění ko-
mínů se bude cena lišit podle
náročnosti. Jednoduché vyčiš-
tění komínu provedené zároveň
s kontrolou komínu nemusí ce-
nu zvýšit, bude-li se jednat o slo-
žitější čistění, může se cena vy-
šplhat až na 800 – 1500 Kč. Po-
kud bude při kontrole použita
kamera nebo endoskop, bude
cena za kontrolu komínu ještě
vyšší. Bohužel, na kominické
služby neexistuje žádný jednot-
ný ceník prací a ceny tedy mo-
hou být odlišné.

Neméně důležité je vybrat ši-
kovného a ochotného odborní-
ka. Kvalifikovaný kominík by
měl být vyučen v oboru komi-
nictví nebo musí mít šestiletou
praxi v tomto oboru a musí být
držitelem živnostenského
oprávnění.

Majitelům bytových domů,

společenstvím vlastníků a byto-
vým družstvům doporučujeme,
aby si na pravidelné kontroly a
čistění komínů uzavřeli smlou-
vu s odbornou firmou nebo oso-
bou oprávněnou tyto kontroly
provádět. Zajistí si tím, že kont-
roly a čištění komínů budou
prováděny v pravidelných in-
tervalech.

Pravidelnými kontrolami a
čištěním komínů předejdete
případným škodám na majetku,

kdy vznik požáru zapříčiní
špatná funkce komínu nebo je-
ho závada. Pokud dojde k požá-
ru a šetřením bude zjištěno, že
příčinou vzniku požáru byl
špatný stav komínu, hrozí maji-
teli objektu pokuta až do výše
25tis. Kč. Pokud vstoupíte do
jednání s pojišťovnou a budete
uplatňovat vyplacení pojistné-
ho plnění, může zanedbání kon-
trol a čištění komínů ovlivnit
výši vyplaceného pojistného.

Vážení čtenáři, v příštím roce se mnoha z vás dotkne změna v legislativě týkající se povinnosti pravidelných kontrol a čištění komínů. Tato změna se nedotýká pouze
vlastníků rodinných domů, ale také společenství vlastníků, bytových družstev a vlastníků bytových domů. V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit a doporučit
vhodné postupy při řešení této problematiky.

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

Jménem celé naší společnosti Plzeňský servis, s.r.o. vám přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a zároveň vám přeji vše nejlepší do nového roku 2011.
Monika Polánková, manažerka oblasti Plzeňský servis, s.r.o.

CENTRUM PRO AKTIVNÍ RODINY
Jablonského 4
Plzeň – Slovany

http://jablicko.unas.cz
recepce: tel. 776 040 503

Denní pobytové centrum nabízí rodičům
i dětem od novorozeneckého věku
širokou nabídku kurzů a aktivit pod odborným vedením.

pondělí až pátek – 9.00 – 12.00 a 14.30 – 18.00 hodin
(víkendové mimořádné akce, rodinné dovolené, oslavy)

JESLIČKY – HERNA – HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Z našich kurzů vybíráme:
Cvičení a masáže pro miminka od 2 měsíců, kojence a batolata
Cvičení rodičů s dětmi
Různé formy cvičení pro děti (všeobecná sport. průprava,
aerobic, sport. gymnastika, jóga, taneč. průprava, judo)
Různé formy cvičení pro dospělé s možným hlídáním dětí (powerjóga,

pilates, jóga aj.)
Odpoledne s písničkou (rytmická, hudební
a dramatická průprava pro rodiče s dětmi)
Flétničky (pro začátečníky od 5 let)
Veselé pískání (výuka na flétničku spolu s rodiči
– od 4 let)
Odpoledne jako malované (jednoduché výtvarné
techniky pro děti, možná spoluúčast rodičů)
Keramika pro rodiče s dětmi od 3 let

Školička (Blok hudebních, výtvarných, herních aktivit pro děti
od 2,5 r. s doprovodem rodičů.)
Předškolák (pro děti od 5 let připravující se na vstup do školy)
Hrajeme si s němčinou, s angličtinou (hravé seznámení s jazykem,
od 5 let)
Němčina, angličtina pro dospělé začátečníky i pokročilé
Konverzace v angličtině, němčině
Začínáme s angličtinou spolu (pro děti od 4 let s rodiči)
Základní obsluha počítače pro začátečníky i pokročilé

Zahájen předprodej kurzů na únor - červen 2011 !!!
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Plzeňské služby – správa nemovitostí s. r. o.
od prosince 2010 v Doubravce na nové adrese

Vzhledem k tomu, že naše spo-
lečnost Plzeňské služby - správa
nemovitostí s. r. o. rozšiřuje
svoji kapacitu, rozhodli jsme se
přemístit naši pobočku do vhod-
nějšího objektu v Plzni -
Doubravce.

Nové sídlo pobočky bude pro
naše partnery zároveň snáze do-
stupné: výhodné spojení MHD
zajišťují linky 13,16, 29 a 30,
v blízkosti budovy je dobrá mož-
nost parkování vozidel.

Z původního sídla v Sousedské
ulici 5 se naše pobočka začátkem
prosince 2010 stěhuje na adresu
V Malé Doubravce 30,
Doubravka – viz. orientační
plánek.

Otevíráme od pondělí

13. 12. 2010

Při správě nemovitosti za
110 Kč měsíčně (bez DPH) za jed-
notku zajišťujeme následující
služby: vedení podvojného účet-
nictví, pasportů nemovitosti,
evidence vlastníků, zajištění
provozu společných prostor
včetně pravidelných revizí.

Veškeré naše služby jsme
schopni se společenstvími řešit
i tzv. „ NA DÁLKU“, což zname-
ná pomocí internetu.

Těšíme se v novém objektu na
vaši návštěvu.

j

Dosavadní sídlo pobočky spo-
lečnosti Plzeňské služby – sprá-
va nemovitostí s. r. o.:

Sousedská 5,
Plzeň – Doubravka

Nová adresa sídla pobočky
společnosti Plzeňské služby –
správa nemovitostí s.r.o.:

V Malé Doubravce 30

Plzeň – Doubravka

tel.: referentky SVJ: 377 263 650

účetní SVJ : 377 263 171

Uřední hodiny:
pondělí: 7.00 – 12.00 hodin

13.00 – 18.00 hodin
středa: 7.00 – 12.00 hodin

13.00 – 17.00 hodin
(Pro zástupce výborů SVJ
v mimořádných případech a
po předchozí domluvě:
úterý, čtvrtek 7,00 – 14,00 hod)

Pobočky:
Ed. Beneše 23, Plzeň – Bory,
tel. 605 886 688

Pecháčkova 8,
Plzeň – Skvrňany
(po předchozí domluvě na tel.
377 263 650 –
středa 16 – 18 hodin)

Bezplatná telefonní linka
24h - 800 505 505
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení i v roce 2011
Půjčky z Fondu rozvoje bydle-

ní jsou poskytovány dle Vyhláš-
ky Statutárního města Plzně
č.2/2001 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“.

Úplné znění vyhlášky Fondu
rozvoje bydlení je zveřejněno
pod č. 3/2009 na internetových
stránkách města Plzně http://ap
likace.plzen.eu/vyhlášky/ .

„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 byla
půjčka poskytnuta.

Žadatelé půjček z FRB mo-
hou být:

a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy,
bytové domy nebo byty
na území městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany, a které
přijmou závazek použít
poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě
uvedených pravidel
a podmínek.
b) společenství vlastníků jed–
notek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku
podle stanovených a ve
smlouvě uvedených podmí–
nek a použijí prostředky fondu
na opravy a modernizaci spo–
lečných částí domu.

Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž
úpravy a rekonstrukce je půjčka
z FRB požadována, musí být
starší 5 let. Je – li půjčka 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 průběžně vyvě-
šeny na úřední desce a elektro-
nické úřední desce ÚMO Plzeň 2
– Slovany.

Výběrová řízení na rok 2010
jsou již uzavřena.

Žádosti o půjčku z FRB se i na-
dále mohou podávat průběžně do
konce roku 2010 a během roku
2011. Poté se provede vyhodno-
cení ve výběrovém řízení dle
stanovených podmínek a žá-
dosti se předloží v nejbližším
termínu ke schválení orgánům
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-

vany. Podmínky a termíny vý-
běrového řízení na rok 2011 bu-
dou vyvěšeny na úřední desce a
elektronické úřední desce ÚMO
Plzeň 2 – Slovany nejdéle do
31. ledna 2011.

Žádosti jsou projednávány v
rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro
rozvoj obvodu a investic. Poté
musí být schváleny Radou
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany a Zastupitelstvem měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany
a následně jsou odsouhlasené
žádosti postoupeny na MMP –
Odbor financování a rozpočtu.
Ten vyzve žadatele k sepsání
Smlouvy o půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout
na odboru výstavby, majetku
a dopravy, ÚMO Plzeň 2 – Slova-
ny, Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314. Bližší informace na tel. č.
37 803 6244. Straková Irena.

„Jaký byl náš zájezd do Anglie?“
V květnovou neděli vyrazili žáci Masary-

kovy ZŠ a žáci základní školy z Ostrova nad
Ohří v doprovodu svých angličtinářů na
školní poznávací zájezd do Anglie. Cesta
ubíhala rychle a ve večerních hodinách už
autobus parkoval v přímořském francouz-
ském městě Calais, kde jsme přenocovali v
hotelu, abychom v půl šesté ráno opět pokra-
čovali trajektem do anglického přístavu Do-
ver.

Východ slunce pozorovaný z trajektu a
možnost posnídat anglickou snídani - obojí
bylo opravdu úžasné. Za hodinu a půl nás
přivítaly ony proslulé Bílé útesy, které zna-
menají, že britský ostrov je přímo před námi.
Po vylodění jsme zamířili rovnou na vodní
hrad Bodiam Castle. Počasí nám přálo a po
prohlídce jsme nemarnili čas a vyrazili rov-
nou do přímořského města Brighton. Nej-
větším zážitkem tu pro nás bylo mořské
akvárium, které svou velikostí i nabídkou
předčí mnohá jiná. Procházka na pláži a po
molu plného atrakcí a dobrého jídla byla
velmi příjemná. Nakonec nás čekalo králov-
ské sídlo v orientálním stylu postavené Jin-
dřichem IV., které nás na chvilku vyvedlo z
anglické architektury, a v podvečer jsme pl-
ni očekávání přijeli do města Reading, kde
jsme večeřeli a nocovali následující tři dny.

Opět krásné počasí a třetí den na cestách.
Tentokrát na nás čekalo proslulé město Ox-
ford, které se pyšní tím, že se v něm nachází
33 univerzit. Jednu z nich jsme navštívili –
Christ Church College, která byla zajímavá
tím, že se zde natáčely některé scény z filmu
Harry Potter. Zásoba zajímavostí ale nebyla
zdaleka pro tento den vyčerpána. Warwick
Castle, jinak typický středověký hrad, nabí-
zel velmi bohatý program pro malé, větší i

dospělé. Ukázka zbraní, komentovaná ukáz-
ka dravců, samostatná prohlídka hradu s
mapkou a jak jinak také spousty suvenýrů.
Bylo tu odpoledne a před námi poslední mís-
to, které bychom neměli vynechat. Nám
všem známý Stratford nad Avonou. Chvíli
jsme se mohli vrátit o pár století zpět a vidět
dům, kde se narodil W. Shakespeare a dojít i
ke kostelíku Holy Trinity, kde byl pohřben.
Procházkou jsem došli k autobusu a pro ten-
to den jsme se každý těšil už jen na večeři a
velkou anglickou postel.

Čtvrtý den našeho putování jsme se dosta-
li do města Winchester, bývalého hlavního
města Anglie. Nechyběl mu ani královský
palác a kulatý stůl krále Artuše. Po návštěvě
mnoha měst nás čekal nyní zážitek více pří-
rodní, někteří lidé tvrdí, že dokonce magic-
ký. Stonehenge. Místo, o kterém jsou různé
teorie a názory. Najednou se nám tolik zná-
mý obrázek několika velkých kamenů po-
skládaných do kruhu zhmotnil. Pocit to byl
určitě nezapomenutelný. Odtud jsme se vy-
dali do městečka Windsor, který je známý
hlavně letním sídlem královské rodiny. Zjis-
tili jsme, že pro orientaci v tomto sídle je do-
zajista potřeba mapa. Krásná, typicky ang-
lická, ale také velmi rozlehlá stavba. Po dni
plném zážitků nás čekala poslední večeře a
noc u našich hostitelů. Najíst, popovídat si,
nějaké společné foto, dárky, zabalit a tvrdý
spánek po náročných zážitcích tohoto dne.

Poslední den na půdě Velké Británie a
nám na seznamu chybělo neznámější britské
město, Londýn. Zjistili jsme, že Buckingham
Palace je oproti letnímu sídlu vcelku skrom-
ná budova, viděli jsme příchod stráže a shod-
li se, že toto povolání pro nás asi není to pra-
vé ořechové a konečně viděli tolik známé

památky tolik známého Londýna. Westmin-
ster Abbey společně s Houses of Parliament,
proslulý Big Ben a po přechodu přes řeku
Temži London Eye. Každý se na „oko“ velmi
těšil, ale ještě předtím nás čekalo jiné pře-
kvapení. 4D kino. Všichni jsme s napětím
očekávali, co to vlastně bude. Vše začalo jako
3D kino. Brýle, film, atd. Najednou nám ale
byly některé scény umocněny zážitkem pří-
mo na vlastní kůži! Ve filmu se například ob-
jevily bubliny a najednou byl sál plný právě
takových bublin! Odcházeli jsem nadšeni.
„Oko“ bylo sice na dosah, avšak před ním se
táhla dlouhá fronta dalších nadšenců. Vypa-
dalo to na velkou zkoušku trpělivosti. Ale
není fronta jako fronta. Zanedlouho jsme stá-
li u jedné z kapslí, do které jsme se vešli celá
zájezdová parta. Po asi dvaceti minutách už
jsme byli ve výšce 131 metrů a rozhlíželi se po
převážně historické části Londýna. Nechy-
běla částečně i pravá londýnská mlha. Tower
Bridge, zajímavý hlavně schopností se zved-
nout, pokud projíždějí větší lodě, jsme měli
úžasnou příležitost poznat přímo z Temže.
Výlet lodí a výhled na Londýn z jiného úhlu
byl fantastický! Loď nás odvezla až do čtvrti
Greenwich, kde nás čekal malý výstup ke
královské observatoři a nultému poledníku.
Poslechli jsme si poslední informace o Britá-
nii od naší paní průvodkyně a nastoupili ces-
tu zpět domů. Autobus se opět nalodil na tra-
jekt, kde byla možnost utratit poslední libry a
centy a pak nás páni řidiči vezli celou noc
přes Francii, Belgii a Německo, abychom se
ráno probudili nedaleko Čech. V odpoledních
hodinách jsme se vrátili do Plzně v plném po-
čtu a plni nových zahraničních zážitků.

Lada Borárošová,
učitelka Masarykovy ZŠ Plzeň



Na Slovanech vás namasíruje
mistr světa Martin Bihary

Dnes bychom vám chtěli
představit mladého muže z
Rokycan Martina Bihary-
ho, který se intenzivně vě-
nuje sportu a zároveň pů-
sobí jako masér. Na tom by
nebylo nic zvláštního,
kdyby nebyl zároveň silně
zrakově postižený, téměř
nevidomý. Ve čtrnácti le-
tech se začal věnovat bo-
jovým sportům, v nichž
dosahoval slušných vý-
sledků na krajské úrovni.
Přibližně před sedmi lety
se začal věnovat také
bench pressu.

Co konkrétně bench press je?
Je to jedna z disciplín

vzpíráni, při které se vzpí-
rá činka vleže na zádech.

Co vás vedlo k přechodu od bo-
jových umění k silovému spor-
tu?

Nějaký čas jsem se vě-
noval oběma sportům zá-
roveň, ale postupně jsem
zjistil, že moje výkonnost
se zvyšuje mnohem více
u vzpírání.

Za jaký klub závodíte a jakých
nejlepších výsledků jste dosáhl?

Již sedmým rokem jsem
členem klubu 1. Centrum
zdravotně postižených již-
ních Čech. Mistrem světa
ve své váhové kategorii
jsem se stal poprvé v roce
2005 v Českých Budějovi-
cích, podruhé 2007 opět
na domácí půdě, v roce 2008
jsem na šampionátu v Mi-
ami v USA obsadil v silné
konkurenci druhé místo,
v roce 2009 jsem se při zá-
vodu zranil a musel jsem
odstoupit a letos jsem se
dne 20. října stal potřetí
mistrem světa na šampio-
nátu v Turecku.

Co ve své dosavadní kariéře po-
važujete za největší úspěch?

To je nepochybně moje
účast v reprezentačním
mužstvu na paralympij-
ských hrách v Pekingu
v roce 2008. Tam jsem sice
medaili nezískal, ale byl
to pro mne nezapomenu-
telný zážitek a obrovská
zkušenost a motivace.

Co dál plánujete ve sportu a v ži-
votě?

Intenzivně se již připra-
vuji na příští sezonu,
tj. mistrovství republiky
a také Světový pohár v
benchpressu v roce 2011,
které opět pořádá Turecko.
Zároveň se pokusím vybo-
jovat nominaci na para-
lympijské hry 2012 v Lon-
dýně.

Pro své zrakové postiže-
ní jsem v plném invalidním
důchodu, proto jsem rád,
že mi pracovní úřad
v Rokycanech umožnil
absolvovat rekvalifikační
masérský kurz. Od první–
ho října pracuji jako ma–
sér a obsluha sauny v no–
vě otevřené sauně v Houš-
kově ulici v Plzni. V rámci
kurzu jsem se naučil po-
skytovat sportovní a re-
kondiční masáže a ruční
lymfodrenáže. Do budouc-
na plánuji rozšířit sorti-
ment poskytovaných slu-
žeb o medovou masáž, lá-
vové kameny a bylinné
měšce. (ma)
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Poděkování
Ráda bych poděkovala pa-

nu doktorovi A. Jankovcovi a
jeho kolektivu sester za velmi
obětavou práci při ošetřování
mého úrazu ruky, se kterým
jsem přišla již po skončení or-
dinačních hodin na Poliklini-
ku Slovany. Pan doktor, ačko-
liv byl již převlečen a odcházel
domů, stejně jako sestry, ne-
váhal a s velmi přívětivým
jednáním se pustil v ordinaci
do ošetřování. Tento, bohužel
dnes již často nevídaný a
ochotný přístup pana doktora
a jeho týmu by měl být příkla-
dem pro všechna zdravotnic-
ká zařízení a jejich pracovní-
ky. Díky vysoce kvalitnímu
provedení lékařského zákro-
ku se dnes moje ruka rychle
hojí a já jen mohu doufat, že
při dalším využívání lékař-
ských služeb budu spokojena
stejně jako v tomto případě

Renáta Petrovská

Šedesátka není velké stáří

V těchto dnech se dožil v plné
svěžesti šedesáti let pan Bo-
huslav Vaněrka, ředitel Zá-
kladní umělecké školy v
Plzni, Chválenické ulici. Do
této školy nastoupil v roce
1970 jako učitel hry na akor-
deon a bicí nástroje. Za dobu
jeho působení se zde vystřída-
lo mnoho žáků z řad hudební-
ků i zpěváků. Mnozí z nich se
stali vynikajícími sólisty ve
svém oboru, s nimiž se můžeme při různých kultur-
ních akcích setkávat. Sám oslavenec vyučuje zá-
jemce na bicí nástroje a zároveň účinkuje v operním
orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Za vedení ředi-
tele Vaněrky je ZUŠ ve Chválenické jednou z nejlep-
ších uměleckých škol nejen v rámci kraje, ale v ně-
kterých oborech i v rámci celé České republiky.
Z jeho žáků se stali členové vynikajících souborů,
jakým je Velký dechový orchestr školy i s malou
dechovkou, která je přestupní stanicí do velké de-
chovky. Dále je to folklorní soubor Meteláček nebo
Akordeonový soubor, který, ač mladý, má stále
vzestupnou tendenci. Nelze opomenout ani menší
hudební seskupení, která vystupují na koncertech
školy. Radost i starost přináší oslavenci každé je-
jich hudební vystoupení. Četné koncerty, které
ZUŠ pořádá během školního roku, uzavírá v jeho
závěru koncert absolventů spolu se slavnostním
koncertem. Na všech těchto akcích se ředitel Bo-
huslav Vaněrka organizačně podílí společně se
všemi kantory ZUŠ. Nelze opomenout, že při zahá-
jení své pedagogické práce se stal průkopníkem
výuky hry na bicí nástroje na tehdejších lidových
školách umění. Jan Dolejš
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