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Trochu jiná školka Božkov
Už 1. září 2010 se veřejnosti otevřela mateřská
školka Božkov, která je přece jenom trošku jiná.
Její prostředí bylo vytvořeno výhradně z přírodních materiálů, každému místu byla věnována náležitá péče, řadu věcí vlastnoručně vytvořil personál školky. I to nejlepší materiální
zázemí samo o sobě nestačí, pokud jej v celek
nedotvoří ti správní lidé. Po pěti měsících provozu se podařilo sestavit semknutý tým osob se
skutečným zájmem a vztahem ke školce, se srdcem na pravém místě.
Základní principy uplatňované ve školce vycházejí z waldorfské pedagogiky. Česká školní
inspekce vyslovila podporu této školce, která je
jedinou svého typu v západních Čechách. Oproti jiným waldorfským školkám však má svá
specifika – ve školce je denně vyučována angličtina přirozenou formou, takže děti naslouchají
cizímu jazyku v běžných situacích, děti denně
cvičí dětskou jógu, jednou týdně s nimi tvoří
truhlář. Děti tráví i mnoho času venku na zahradě i na procházkách v okolí řeky.

Díky obětavosti zřizovatele, učitelek i dalších
lidí, vstřícnosti sousedů i podpoře veřejné
správy školka naplňuje svůj účel.

Plzeňské a regensburgské proměny
Již třetím rokem spolupracují Sportovní
gymnázium Plzeň a soukromé PINDEL - Gymnasium Regensburg v rámci projektu „Cesty do
Evropy včera – dnes – zítra“. V loňském roce se
konal výměnný pobyt žáků a učitelů obou škol
v týdnu od 8. – 12. listopadu. Téma tentokrát
znělo „Plzeňské a regensburgské proměny“
s podtitulem „Mosty spojují“.
Žáci obou škol se v průběhu výměnného pobytu společně seznamovali s partnerskou ško-
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lou, poznávali život cizího města i života rodin
svých vrstevníků. Pro české žáky má navíc
výměnný pobyt přínos v oblasti učení se cizím
jazykům, neboť mají možnost vyzkoušet si
v praxi své komunikační schopnosti nejen
v němčině, ale i v angličtině.
Obsahem projektové práce bylo blíže se seznámit s historií partnerského města a s jeho
proměnami v čase. Zvláštní pozornost byla věnována mostům. Žáci vyhledávali na internetu
informace o mostech v jednotlivých městech
a tyto texty pak zpracovávali. V terénu pak příslušné mosty fotili a v konečné fázi žáci pod vedením učitelů vytvořili zajímavé, esteticky působivé plakáty s mosty v Plzni a v Regensburgu.
K plakátům byly při projektové práci ve Sportovním gymnáziu Plzeň vytvořeny trojrozměrné modely mostů s tematikou „Mosty spojují“.
Tento týdenní výměnný pobyt je zároveň začleněn do aktivit dvouletého projektu Comenius s názvem Zelená cesta, v rámci kterého
obě gymnázia spolupracují s dalšími 4 školami
z Finska, Portugalska, Španělska a Anglie.
Mgr. Milena Marková, vedoucí projektu
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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, dovolte mi
ještě jednou popřát nám všem
v letošním roce
hodně úspěchů,
samozřejmě
zdraví a taky
aspoň trošku tolik potřebného
štěstí.
Chtěl
bych vám říci,
že spolu s nově
Foto Luděk Krušinský
zvolenými
zastupiteli našeho druhého plzeňského obvodu se budeme snažit, abyste byli v rámci současných ekonomických možností
spokojeni s tím, jak naše Slovany
spravujeme a jak tato část města Plzně
vzkvétá.
Jak jsem již v úvodu naznačil, momentální ekonomická situace velí
snad každému z nás šetřit, což pro nás,
vámi zvolené, platí dvojnásob. Proto
i naše první kroky byly kroky úsporné. Došlo ke sloučení některých komisí a i ke snížení počtu jejích členů.
Oproti předchozímu volebnímu období je pro svoji funkci uvolněn pouze
jeden ze dvou místostarostů. Těmito
úspornými opatřeními se ušetří obvodní pokladně ročně téměř 800 tis.
Kč.
Dalším krokem vedení obvodu je zlepšení služeb. Od začátku roku je rozšířena možnost použít podatelnu v úterý místo do 14 až do 17 hodin a ve čtvrtek místo do 13 opět až do 17 hodin.
Abychom vás o všech našich záměrech a výsledcích pravidelně informovali, vydáváme každoročně většinou jednou za dva měsíce tento informační Zpravodaj. I vy máte možnost
nám napsat, co byste chtěli vědět, na
co bychom neměli zapomínat, co vás
trápí či naopak zajímá. Mnozí z vás to
již dělají, o čemž svědčí příspěvky ze
škol, různých institucí nebo neziskových organizací. Chceme totiž náš obvod měnit spolu s vámi a věřte mi, nepovažuji tato slova za pouhou frázi.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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Osm otázek pro naše místostarosty
Slovany mají od podzimu dva nové místostarosty. Tím prvním je
Mgr. Jan Fluxa, 1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, mladý politik za TOP 09, rodilý Plzeňan, který letos v létě
oslaví 31 let. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filozofickou fakultu, obor politologie – evropská studia. Jaký vlastně je,
to snad napoví jeho odpovědi na následující otázky.
Co vás přivedlo k
politice, co je podle vás na ní zajímavého a čeho
byste chtěl v tomto směru dosáhnout?
O politiku
jsem se zajímal
v podstatě již
na střední škole, ale tehdy jsem byl samozřejmě
v roli pasivního pozorovatele veřejného dění u nás. Až po dokončení studia na vysoké škole jsem
se rozhodl vstoupit do politiky aktivněji. Naplno jsem se jí začal
věnovat až v polovině roku 2009.
Politika je podle mého názoru zajímavá tím, že se dotýká úplně
každého z nás, samozřejmě v různých podobách a v odlišné intenzitě. Ale každý se s ní minimálně
jednou měsíčně osobně setká. Ať
už v podobě placení daní, vyřizování věcí na úřadech nebo třeba
i svou účastí ve volbách. A čeho
bych chtěl dosáhnout? Rozhodně
je potřeba úplně změnit politickou kulturu u nás, vrátit do ní korektnost, slušnost a otevřenost
a také přesvědčit občany, že je
především v jejich zájmu, aby se
o veřejné dění aktivně zajímali
sami a aktivně se ho účastnili.
Tady vlastně mluvíme o fungující
občanské společnosti. Podoba,
v jaké si ji představuji já, je ale
ještě na hony vzdálená tomu, jak
to v naší zemi vypadá dnes.
Jaké jste opustil zaměstnání a nebojíte
se, že třeba za čtyři roky se nebudete
mít nebo chtít kam vrátit?
Před zvolením do funkce místostarosty na Slovanech jsem působil na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR v Praze jako zástupce
ředitelky odboru evropských záležitostí. Věnoval jsem se oblasti
evropských fondů a jejich využívání v ČR s důrazem na období po
roce 2013. Po třech letech neustálého cestování mezi Plzní, Prahou a Bruselem jsem se však rozhodl vrátit domů k nám do Plzně
a zúročit své zkušenosti z celostátní a evropské úrovně i přímo
ve svém rodném městě a obvodě.
Fakt je, že za čtyři roky může být
všechno jinak, ale to k politice
patří a o tom rozhodnou voliči
v dalších volbách. Co se týče mé-

ho návratu na ministerstvo, tak
zatím o tom teď nepřemýšlím, ale
pro výkon funkce místostarosty
jsem uvolněn z předchozího zaměstnání, takže papírově jsem
vlastně pořád zaměstnancem ministerstva.
Jak se na vaši politickou kariéru dívá
rodina?
Celá moje rodina mé povolání
respektuje a všichni jsou velice
tolerantní. To musím ocenit, není
to totiž vždy úplně jednoduché,
zejména když moje aktivity zasahují čas od času i do víkendů.
Čím se po nabitém pracovním dnu dokážete odreagovat, zabavit?
Po skutečně nabitém dni jdu
hned po příchodu domů nejraději
spát :-) Ale jinak se samozřejmě
rád věnuji literatuře a cestování.
Na rekreační sportovní aktivity
jsem v poslední době moc času
neměl, ale budu to muset brzy
napravit. Ten, kdo má sedavé
zaměstnaní, ví, o čem mluvím.
Vaříte rád a co umíte perfektně, čím se
zavděčíte rodině nebo známým?
Upřímně řečeno, já moc nevařím. Moje přítelkyně i maminka
jsou skvělé kuchařky, takže vařit
ani nemusím a nechávám se doslova hýčkat. Je to také na mě poslední dobou dost vidět :-) Ale
v létě se třeba sám rád věnuji grilování – to se už stalo i v našich
zeměpisných šířkách jakýmsi
folklórem a je to velice příjemné.
Kdybyste se mohl v 15 letech znovu
rozhodovat, čím byste chtěl být a proč?
Myslím, že bych se rozhodl
úplně stejně jako tenkrát. A jak
jsem již říkal, o politiku jsem se
zajímal již na střední škole.
Která lidská vlastnost vás dokáže potěšit a která naopak pěkně naštvat?
Z kladných lidských vlastností
oceňuji upřímnost. Jedna z nejhorších je jednoznačně závist.
Kdyby to šlo, co byste okamžitě změnil?
Tak o tom bych mohl mluvit
hodiny :-) Změnit je potřeba
spoustu věcí, o tom jsem již
obecně mluvil na začátku. Ale
abychom to trochu odlehčili, tak
se chci dožít toho, aby hokejová
Plzeň konečně vyhrála titul.

Stejné otázky jsme položili 2. místostarostce Slovan Ireně Rottové
(ODS), která je neuvolněná pro výkon této funkce, ale na radnici ji
zastihnete vždy ve středu. Je členkou Rady města Plzně pro sport,
školství, mládež a životní prostředí, navíc pracuje v komisi pro bezpečnost Rady města Plzně. Je matkou 27 –letého syna. V současné
době studuje na Metropolitní univerzitě Praha – právní specializace
oboru Veřejná správa.
Co vás přivedlo k politice, co je podle vás
na ní zajímavého
a čeho byste chtěla
v tomto směru dosáhnout?
O politiku
jsem se vždy zajímala, doma
jsme ji vždy
probírali. Nechtělo se mi jen
pasivně sedět
a popřípadě nadávat, jak to politici dělají
špatně. Proto
jsem začala aktivně pracovat
v ODS a nyní mám možnost
ovlivnit chod města a našeho obvodu. Už to samo o sobě je jedna
z věcí, které jsou na politice zajímavé. A čeho bych chtěla dosáhnout? Nemuset se stydět za
svá rozhodnutí, za své politické
chování a po čtyřech letech za sebou uvidět kus prospěšné práce.
Jaké jste opustila zaměstnání a nebojíte se, že třeba za čtyři roky se nebudete
mít nebo chtít kam vrátit?
Pracovala jsem ve společnosti
Vodárna Plzeň, a. s., kde jsem
působila jako odborný pracovník. Konkrétně jsem řešila pojistné události, tedy škody, které
Vodárna při své činnosti způsobí
– samozřejmě neúmyslně. Zároveň jsem byla koordinátorem externích firem a školitel. Jelikož
jsem odešla do volené funkce,
je ze zákona dané, že původní
zaměstnavatel je povinen mít
(v případě mého návratu) místo
pro mne připravené.
Jak se na vaši politickou kariéru dívá
rodina?
Rodina mne podporuje a fandí
mi.
Čím se po nabitém pracovním dnu dokážete odreagovat, zabavit?
Poslední dva měsíce nevím,
co je to volný čas. Protože teď
chodím domů dlouho večer, zbývá čas už jen na sprchu a skleničku dobrého vína. Ale jinak je
pro mne odpočinkem pobyt
v přírodě, kde čerpám síly, plavání, posezení s přáteli, s rodinou. Ráda a pravidelně chodím

na hokejové zápasy a velkým relaxem je pro mne řízení auta.
Vaříte ráda a co umíte perfektně, čím se
zavděčíte rodině nebo známým?
Vařím moc ráda a vařím úplně
všechno. Českou klasiku, ale také třeba italskou kuchyni, takže
od svíčkové až třeba k rizotu
s krevetami a chřestem. Ráda
také peču. Ptala jsem se syna,
co mu ode mne nejvíc chutná
a on řekl, že úplně všechno, což
je pro mě velká poklona. Přátelé,
se kterými čas od času grilujeme, ode mne vždy vyžadují připravit tzatziky k masu a pikantní utopence.
Kdybyste se mohla v 15 letech znovu
rozhodovat, čím byste chtěla být
a proč?
Moje rozhodování bylo tehdy
ovlivněno komunistickým režimem, proto jsem nemohla studovat školu, kterou jsem chtěla.
Střední škola, kterou jsem nakonec absolvovala, mne bavila
a dala mi přátele na celý život,
se kterými se stále scházíme,
dokonce několikrát do roka.
Takže bych své rozhodování
neměnila.
Která lidská vlastnost vás dokáže potěšit a která naopak pěkně naštvat?
Potěší mne laskavost a smysl
pro humor. Naštve mě závist.
Kdyby to šlo, co byste okamžitě změnila?
Vrátila bych plzeňským hokejistům 19 bodů, které jim byly,
podle mého mínění, neprávem
odebrány.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání ZMO
dne
21. 12.
2010 – ZMO
přijalo celkem
12
usnesení,
z nichž vybírám:
– schválilo
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany
za leden – září
2010;
– schválilo návrh rozpočtu MO
Plzeň 2 – Slovany na rok 2011;
– schválilo poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele
v
celkovém
objemu
650 000 Kč;
– schválilo název nově vznikající ulice v k. ú. Hradiště, která
spojí ulice Na Rychtě a Pod Hradem – U Hamru;
– schválilo plán práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2
– Slovany na rok 2011.
Jednání ZMO dne 25. 1.2011 –
ZMO přijalo celkem 6 usnesení,

z nichž vybírám:
– schválilo plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2011;
– schválilo plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
v budovách mateřských škol na
rok 2011:
A. Stavby či práce zahájené či
objednané v roce 2010
Rekonstrukce 5. MŠ, Zeleno–
horská 25
2,006 mil. Kč
B. Stavby nově zahajované
v roce 2011
25. MŠ, Ruská 83 – zateplení
budovy – fasády – III. etapa
3,120 mil. Kč
C. Další stavby připravené
k realizaci v roce 2011
(finančně nezajištěné)
21. MŠ, Na Celchu 33 – úprava
kuchyně – klimatizace
0,200 mil. Kč
38. MŠ, Spojovací 14 – úprava
kuchyně – klimatizace
0,210 mil. Kč
51. MŠ, Částkova 6 – úprava
kuchyně – klimatizace
0,200 mil. Kč

Důležité telefonní číslo
Bezpečné Slovany

Mateřská škola se sportovním
zaměřením - PD
1,360 mil. Kč
89. MŠ, Habrová 8 – zateplení
budovy – PD
0,150 mil. Kč
23. MŠ, Topolová 3 – zateplení
budovy vč. nástavby
na terasy - PD
0,150 mil. Kč
51. MŠ, Částkova 6 – zateplení
budovy vč. nástavby
na terasy – PD
0,150 mil. Kč
– vzalo na vědomí informativní zprávy:
– Vyhodnocení investiční vý–
stavby MO Plzeň 2 – Slovany
(vyjma MŠ) za rok 2010;
– Vyhodnocení investiční vý–
stavby MO Plzeň 2 – Slovany
v budovách mateřských škol
v roce 2010;
– Umístění provozoven výher–
ních hracích přístrojů a ostat–
ních herních zařízení v MO Pl–
zeň 2 – Slovany a řešení pro–
blematiky VHP.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Zelená linka!
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl
představen projekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti a Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na takto
získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního Zpravodaje a na webových stránkách
městského obvodu http://umo2.plzen.eu

Poradna zajišťuje bezplatné odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům a také podporu rodinným příslušníkům a ostatním osobám pečujícím o
osoby se zdravotním postižením a seniory. Můžeme
pomoci
například
při
uplatňování práv a opráv-

800 100 802

Ředitelky mateřských škol
budou od

1. března 2011
vydávat žádosti
o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
včetně související
dokumentace
- podávání žádostí
o přijetí dítěte
do mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2011/2012
(dříve zápis do mateřské školy)
bude probíhat
ve dnech 16. 3. a 17. 3. 2011
v doporučeném čase
od 14.00 do 17.00 hodin.
Odbor ekonomický a poplatkový

Poradna NRZP ČR
pro Plzeňský kraj
Poradna Národní rady osob se
zdravotním postižením pro Plzeňský kraj bude od 1. února klientům k dispozici v jiných úředních hodinách, a to pondělí a
středa od 8.00 do 17.00 hodin
(přestávka 12.00 – 13.00 hodin),
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do
12.00 hodin. Schůzku lze domluvit i mimo uvedené poradenské
dny. Najdete nás na náměstí Republiky 28 v Plzni v Pasáži Slávie
(Čas), vchod A, č. 218a. Můžete
nás kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: poradnaplzen@nrzp.cz
nebo volat na telefonní čísla
377 224 879, 736 751 217.

Bezplatná telefonní linka

Zápisy
do mateřských škol
pro školní rok
2011/2012

něných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při
vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů,
při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Také při
vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí.
Pomůžeme najít vhodné
sociální služby v regionu.
Nabízíme také pomoc
s uzavíráním a náležitostmi
smluv o poskytování sociální služby. Poskytujeme
také poradenství při výběru
vhodné
rehabilitační
a kompenzační pomůcky.
Jsme kontaktním místem
pro
projekty
Euroklíč,
Handy Card, Izip, Program
mobility pro všechny. Také
poskytujeme poradenství
v otázkách bezbariérovosti.
Bc. Lenka Buriánová,
poradce

4

únor 2011

Zprávy z jednání Rady MO Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne
8. 12. 2010 –
RMO přijala celkem
13 usnesení, z nichž
vybírám:
– schválila přepracování
a
doplnění
Zásad pro
zadávání
Mgr. Jan Fluxa, 1. veřejných
místostarosta MO zakázek na
Plzeň 2 – Slovany
MO Plzeň 2
– Slovany v
souladu se současným zněním
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s důrazem na
schvalování a zadávání zakázek
malého rozsahu a zřídila za tímto
účelem pracovní skupinu ve složení: Martin Vít (radní MO Plzeň
2 – Slovany), David Šlouf (radní
MO Plzeň 2 – Slovany) a Ing. Václav Brousek (vedoucí odboru výstavby, majetku a dopravy na
ÚMO Plzeň 2 – Slovany);
– souhlasila s podáním žádosti
města Plzně o dotaci ze státního

rozpočtu na výdaje realizované
v rámci Městského programu
prevence kriminality v roce 2011
u těchto projektů:
A. „Nasvícení lanového centra
v areálu Škoda SPORT PARKU
v Malostranské ulici“
B. „Rekonstrukce dětského
hřiště na pozemku p.č. 410/25,
k. ú. Hradiště v Zelenohorské
ulici;
C. „10. ročník dětského pří–
městského tábora“
– doporučila Zastupitelstvu
městského obvodu Pleň 2 – Slovany schválit název nově vznikající ulice U Hamru, která spojí
ulice Na Rychtě a Pod Hradem
v k. ú. Hradiště.
– schválila obsahový a časový
plán práce Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok
2011 a doporučila Zastupitelstvu
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválit plán práce ZMO Plzeň 2 na rok 2011;
– zřídila tyto komise Rady
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, jmenovala jejich předsedy,
místopředsedy a členy:
– pro nakládání s majetkem,
– pro rozvoj obvodu a investič–

ní činnost,
– pro životní prostředí,
– pro sociální věci a občanské
obřady,
– pro výchovu a vzdělávání,
– pro sport a mládež,
– pro rozvoj okrajových částí
obvodu a podporu památko–
vých objektů a území,
– pro bezpečnost;
Jednání RMO dne 12. 1. 2011 –
RMO přijala celkem 8 usnesení,
z nichž vybírám:
– souhlasila a doporučila Zastupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany schválit plán
investiční výstavby MO Plzeň 2 –
Slovany (vyjma MŠ) na rok 2011;
– souhlasila a doporučila Zastupitelstvu městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany schválit plán
investiční výstavby MO Plzeň 2 –
Slovany v budovách mateřských
škol na rok 2011;
– stanovila oprávnění používat
závěsný odznak při občanských
obřadech členům ZMO Plzeň 2 –
Slovany :
– pan Mgr. Jan Fluxa, 1. místo–
starosta MO Plzeň 2 – Slovany;
– pan Ing. Petr Náhlík;
– jmenovala do Povodňové
komise Městského obvodu Plzeň
2 – Slovany do funkce:
– 1. místopředsedy - pana Mgr.
Jana Fluxu, 1. místostarostu
MO Plzeň 2 – Slovany;
– 2. místopředsedy – paní Irenu
Rottovou, 2. místostarostku
MO Plzeň 2 – Slovany;
– souhlasila s podáním žádosti
o dotaci NADACI ČEZ na vybudování dětského hřiště před
13. ZŠ v Habrmannově ulici.
Jednání RMO dne 2. 2. 2011 –
RMO přijala 19 usnesení, z nichž
vybírám:

– schválila
podání
žádosti
o
poskytnutí
finančních
prostředků
z Fondu životního
prostředí
města Plzně
na rok 2011
na
provedení rekonstrukce páRottová,
su zeleně na Irena
Koterovské 2. místostarostka
ul.
mezi MO Plzeň 2 – SloSpojovací a vany
Brojovou
ulicí;
– schválila zadání veřejné zakázky – výběr dodavatele na provedení služby „Nakládání s vytříděnými složkami z komunálního odpadu – sklo, papír, plast +
nápojové kartony a biologicky
rozložitelný odpad na území
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“ včetně zadávací dokumentace pro službu, složení komise
pro otevírání obálek a komise
pro posuzování a hodnocení nabídek;
– schválila upravená „Pravidla pro slavnostní akce pořádané
Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro občany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany“ s účinností od 1. 1. 2011;
– schválila plány práce komisí
Rady městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany na rok 2011;
– schválila vypsání grantů pro
rok 2011 v souladu s Kritérii pro
poskytování dotací a finančních
darů MO Plzeň 2 – Slovany, s termínem předložení požadavků do
15. 3. 2011 (viz samostatný článek
na str. 10).

Tříkrálová sbírka nezklamala
V pátek 21. ledna 2011 přišli na
radnici našeho obvodu zástupci
Městské charity Plzeň - paní Srbová a pan Jílek – spočítat výtěžek poslední Tříkrálové sbírky.
Opět se ukázalo, že i přes dlouhodobou krizi, která každého z nás
více nebo méně zasáhla, je naštěstí na Slovanech dost těch,
kteří chtějí pomoci potřebným
a do této sbírky přispěli.
V našem městském obvodu
chodilo 11 skupin koledníků a do
jedné kasičky se vybíralo už od
Adventního zpívání. Podařilo se
vybrat docela pěknou částku,
a to plných 85 tisíc Kč!

Velká část letošního výtěžku
této sbírky půjde na dovybavení
nedávno otevřeného Domova Sv.
Aloise pro nemocné Alzheimerovou chorobou v Hradišťské ulici,
další část na akce pro děti
a mládež ze sociálně slabých rodin, určitá částka poslouží pro
akutní sociální pomoc.
Všem těm, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky, bychom chtěli
touto cestou poděkovat za jejich
finanční obnosy, které pomohou
tam, kde je potřeba.
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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Schválený rozpočet MO Plzeň 2 Slovany na rok 2011 v tis. Kč
Provozní příjmy

111 905

Daňové

96 393

Podíl daně z příjmů fyz. osob
Podíl daně z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z provozování VHP
Poplatek za znečišťování ovzduší
Odvod výtěžku z VHP

Nedaňové

32 751
50 050
4 580
1 100
1 500
900
4 000
4
1 508

8 669

Příjmy z pronájmu pozemků SVS
Ostatní služby
Příjmy z pronájmů
Přijaté náhrady, pokuty
Příjmy – separace odpadů EKO–KOM
Úroky
Provozní přijaté dotace

3 000
92
1 337
190
4 000
50

Provozní výdaje
Místní a zastupitelské orgány
Místní správa
Výdaje z finančních operací
Ostatní finanční výdaje
Zvláštní veterinární péče
Komunikace
Propagace
Vodní hospodářství
Příspěvky na provoz MŠ, jeslí
Údržba a opravy MŠ včetně zahrad
Subvence dle usn. ZMO a RMO
Volný čas dětí a mládeže
Nakládání s majetkem obce
Odpady
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Komunální služby – WC
Tisk Informačního zpravodaje MO 2
Kulturní a zájmová činnost pro občany
Potřebné
Jednotky sboru dobrovolných hasičů

106 183
6 686
41 604
130
36
250
11 462
400
70
12 021
2 511
754
856
1 660
11 175
13 595
282
335
565
50
1 741

6 843
Kapitálové výdaje

Financování +/– vlastní zdroje

0

Investice stavební

Převody MMP x MO (+)

0

Investice ostatní

Použití vlastních fondů (+)

5 722
4 802
920

1 505

– fond rezerv a rozvoje

0

– fond sociální

1 505

Tvorba vlastních fondů (–)

– 1 505

– fond rezerv a rozvoje

0

– fond sociální

– 1 505

Celkový objem příjmů SR MO Plzeň – Slovany pro r. 2011
Celkový objem výdajů SR MO Plzeň – Slovany pro r. 2011
Financování SR MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2011

111 905
111 905
0

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2011:
Místní správa – zahrnuje výdaje spojené s vlastní správní činností obce,
včetně výdajů spojených s chodem budovy úřadu
Komunikace - zahrnuje výdaje spojené s péčí o silnice III. a IV. tř., chodníky, parkoviště, cyklistické stezky
Příspěvek na provoz MŠ, jeslí – jedná se o provozní příspěvek, poskytovaný z rozpočtu zřizovatele, na úhradu výdajů spojených s předškolní výchovou dětí + výdajů na vlastní provoz školky
Odpady – zahrnuje výdaje spojené s likvidací , využíváním a zneškodňováním komunálních odpadů vzniklých na území obvodu, provoz SD a zajišťování sběrných dnů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – zahrnuje výdaje spojené s výstavbou,
obnovou, údržbou zelených ploch, záhonů, lesoparků a s péčí o stromy
Ing. Miroslav Němec
vedoucí Odboru EaP

Oznámení občanům
Vážení občané,

řejného pořádku, přebírá tuto činnost komise RMO pro rozvoj
okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území.

projekt „Úřad blíže občanům“, který měl přiblížit výkon státní
správy občanům v okrajových částech obvodu, od letošního roku
doznává určité změny.

Vaše připomínky, žádosti a podněty můžete této komisi zasílat
prostřednictvím podatelny ÚMO, prostřednictvím infoschránek
nebo elektronicky na adresy: postaumo2@plzen.eu,
nachtmannova@plzen.eu

Z důvodu, že za takřka tři roky jeho fungování nebyl ani v jediném případě využit v rozsahu, pro jaký byl zřízen a všechny vznesené připomínky a dotazy byly z oblasti investiční výstavby a ve-

Doufáme, že touto změnou zajistíme pružnější řešení vašich požadavků.
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Plzeňský kostelík U Ježíška
se dočkal lepších časů
V září 2002 jsem ve Věstníku plzeňské farnosti u katedrály sv. Bartoloměje uveřejnil
článek nazvaný „Dočká se kostelík U Ježíška
lepších časů?“. Nikdo, kdo znal jeho tehdejší
stav, tomu nevěřil. Tato malá stavba byla na
okraji zájmu veřejnosti a byla vlastně neznámá. Jen někteří, co se tu někdy zastavili,
vzpomínali. Až po výstavbě nedalekého mostu
Milénia v blízkosti nádraží ČD a řeky Radbuzy
a po odstranění přilehlých hospodářských
skladů a náletové zeleně, tato pěkná, ale zdevastovaná stavba konečně vynikla.
Nejstarší část kostelíku zde stála jistě již
v 17. století a později se stala součástí městské
usedlosti a zahrady rodiny Helfferů. Koncem
18. století přešel již zvětšený kostelík do rukou
zvonaře Petra Pavla Pernera, který jej podruhé rozšířil o dnešní hlavní loď. Potomci této
rodiny v současné době žijí v Rakousku a u
nás započatou zvonařskou tradici dále udržují. V roce 1918 se stavba dostala do havarijního
stavu a byla pro veřejnost uzavřena. Opravy
se prováděly až v letech 1934 - 1936 tehdejší
Jednotou pro záchranu kostelíka U Ježíška
pod vedením architekta Hanuše Zápala. Svému účelu kostelík sloužil až do 80. let 20. století, pak byl opět pro špatný stav uzavřen.
V roce 1998 se stal majetkem města Plzně.
Chátrající „nechtěné“ stavby se ujalo Sdružení pro obnovu památek Rokycan a okolí v čele
s plzeňským architektem Janem Soukupem,
známým z dalších velkých staveb a oprav historických církevních památek – kláštera
v Chotěšově, františkánského kláštera v Plzni
či z kláštera trapistů v Novém Dvoře a jiných
míst. Na záchraně kostelíku se zaměřením
stávajícího stavu se podíleli studenti plzeňské
stavební průmyslovky. Bylo provedeno jeho
odvodnění, statika stavby, oprava krovu a nová střecha, žlaby a okapy později několikrát
ukradené. Velký podíl na financování oprav
mělo ÚMO Plzeň 2, v jehož obvodu se kostelík
nachází. Přispěla i západočeská energetika,
Ministerstvo kultury a hlavně Plzeňský
Prazdroj v rámci svého programu Prazdroj lidem. Všechny potřebné projekční práce i stavební dozor provedla sponzorsky firma architekta Jana Soukupa. Během prací byl kostelík
několikrát otevřen veřejnosti, např. při dvou
poutích ke svátku Jména Ježíš na počátku
roku 2008 a 2009.
Po ukončení hlavních stavebních prací
a úklidu bylo první akcí Adventní zpívání

22. prosince 2010. Kostelík se představil veřejnosti ve vánoční úpravě s Lábkovým betlémem. Ten den byl pro všechny, kteří se při jeho znovuotevření shromáždili a na jeho obnově se podíleli, velkým svátkem. Historii stavby a oprav přiblížil architekt Jan
Soukup, duchovním slovem doprovodil
převor dominikánského kláštera P. Augustin Prokop. Milé bylo vystoupení souboru Meteláček ze Základní umělecké
školy ve Chválenické ulici za vedení učitelek Koukolíkové a Pelcové.
Plně se kostelík naplnil, a to nadvakrát
v sobotu 8. ledna 2011 při dopolední pouti,
kdy v první části za přítomnosti hostů,
zejména zástupců ÚMO 2, opět seznámil
s kostelíkem a postupem obnovovacích
prací předseda sdružení architekt Jan
Soukup. Duchovním slovem slavnost ten-

tokrát doprovodil plzenecký farář P. Petr
Franta, původní člen sdružení. Na varhany
hrála paní profesorka Jitka Chaloupková
a lahodným zpěvem překvapila slečna Petra
Kamenická. V první části vystoupila také
schola od redemptoristů za vedení Antonína
Švehly. Poděkování patří všem za těch deset
let obnovy a starostí s tím spojených, za obětavou a organizační práci zejména Ing. arch.
Janu Soukupovi a panu Karlu Jíšovi, všem
spolupracovníkům a sponzorům. Kostelík
U Ježíška se za neuvěřitelně krátkou dobu deseti let dočkal lepších časů. Byla by škoda,
kdyby byl otevřen jen několik dní v roce. Mohl
by být využit pro nejrůznější společenské,
kulturní a náboženské akce. Přejme si, aby tato stavba svou obnovou byla příkladem i pro
ostatní „nechtěné“ kulturní památky, a to
nejen v Plzni.
Ing. Václav Brejcha
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STOVKU OSLAVIL
VÝSTAVOU

Dne 17. 1. 2011 v 17 hodin se v Galerii U Andělíčka v Plzni, ve Veleslavínově ul. 30, konala výstava obrazů ke 100. výročí narození akademického malíře Josefa Pioreckého. Úvodního slova
k zahájení výstavy se ujal pan Jožka Osoba, malíř, galerista
a cestovatel. Hudební doprovod zajistila ZUŠ B. Smetany v Lobzích. K výstavě promluvil Stanislav Bukovský, člen skupiny Intensit a představitel magického realismu. Výstava obrazů
se konala ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany,
jehož starosta Ing. Lumír Aschenbrenner se slavnostního aktu
také zúčastnil.

Na Mezinárodním fóru
2010 zazněl hlas Plzně
Výměnné studentské pobyty,
stejně jako dlouhodobé studijní pobyty, jsou v současnosti záležitostí
zcela běžnou. Také v naší škole se
staly samozřejmostí. Podzimní výměnný zájezd studentů sext, septim
a oktáv do Orléansu měl však punc
mimořádnosti. Studenti se totiž podíleli na programu Mezinárodního
fóra 2010. Mezinárodní fórum je setkání žáků středních škol, kteří se
ve dvou až čtyřletém intervalu scházejí, aby si vzájemně představili své
země. Letos se setkali zástupci z hostitelské Francie, německého Magdeburgu a Münsteru, ze Španělska,
Maďarska, Severního Irska, Polska
a Česka.
Naši studenti připravili power–
pointovou prezentaci Plzně a Chodska. Nechyběl ale ani tanec v chodských krojích a ochutnávka koláčů.
Následný workshop v mezinárodních pracovních skupinách byl tematicky pestrý. Divadelní improvizace se střídala s výtvarným projevem nebo s pokusem vytvořit společný evropský kroj. Studenti i učitelé byli spokojeni, potěšeni nejrůznějšími zážitky, navázali nová přátelství.
Mnozí odjížděli obohaceni ještě

o jeden významný postřeh, který
mezi účastníky vnesl Mgr. Daniel
Petříček, ředitel Církevního gymnázia v Plzni. Ve svém projevu na
tomto Mezinárodním fóru totiž připomněl, že takováto dnes naprosto
samozřejmá setkání byla ještě před
jednadvaceti lety pro studenty
z německého Magdeburgu, Polska,
Maďarska a z Čech téměř nemyslitelná. Mimo jiné uvedl: „To, co si lidé mysleli, nemohli svobodně říci
nahlas, nemohli svobodně vyznávat
svoji víru či hlásat své politické přesvědčení, média byla ovládána cenzurou, bylo zakázáno svobodně cestovat. Po pádu železné opony jsme
my, obyvatelé Východu, získali konečně to, co pro vás, obyvatele Západu, bylo normální součástí života
– svobodu.“
Jeho myšlenky se setkaly s velkým ohlasem především u učitelů
a studentů z německého Münsteru
a Francie. Díky nim totiž mnozí
možná poprvé nahlédli zcela konkrétně za dnes již dávno padlou železnou oponu. Celé setkání tak získalo ještě další rozměr. Vědomí, že
svoboda není vždy samozřejmostí.
Je třeba ji pěstovat a vážit si jí.
Redakční rada CG

Poslední zprávy z Šeříkovky:
A teprve teď to roztočíme (drahoušku)!
Představovat Kulturní dům v Šeříkové ulici, patřící po desítky let ke stálicím v našem
obvodu, je asi zbytečné. Myslím, že není
mnoho těch, kteří by tam alespoň jednou v životě nezavítali. Někoho z dříve narozených
tam na vojnu brali, aby pak mohl přísahat
věrnost pracujícímu lidu vedenému, však víte kým, jiný zde dostal rudou knížečku
s hvězdičkou a vytlačeným nápisem občanský průkaz, coby vstupenku do dospělosti,
sem tam nějaké to plenární zasedání obvodního národního výboru či veřejná schůze.
Mnohem zajímavější určitě byly pořádané
koncerty různých žánrů a interpretů oficiálních i polooficiálních, bály a jiné tanečky
či divadelní představení.
Jak šel čas, měnil se kalendář, jedno tisíciletí střídalo druhé, režimy se změnily, ale Šeříkovka, jak jí mnozí z nás říkáme, je tu pořád
s námi. Na vojnu se tu už neodvádí, občanku
vám bez velkých řečí vydají někde jinde, obvodní zastupitelstvo se schází a rokuje ve
svém na radnici, jen ta kultura, a to je dobře,
tu zůstala. Rozmanitost nabídky je dnes nepřeberná, snad každý si tu vybere podle svého
gusta. Ať už chce jen tak poslouchat hudbu,
nejlépe rockovou, v celé škále jejích odnoží,

či si při ní zatančit na některém z maturitních nebo maškarních plesů, poslechnout si
zajímavou přednášku na různá témata, zajít
s dětmi na některé z četných dětských představení, anebo při předváděcích akcích ulevit
své peněžence za zaručeně nejlepší zboží široko daleko. Ti aktivnější pak mohou využívat pestrou nabídku zde působících tanečních spolků a kurzů, ano, i břišní tance vás tu
naučí. Kulturní dům poskytuje potřebné zázemí i pro další spolky, jako Heligonkáře,
Pětatřicátníky, pěstitele kaktusů a další.
Jak jsem na začátku uvedl, Šeříkovka nám
tu slouží již pěknou řádku let, které ji již dost
poznamenaly, a tak na pořad dne přichází její
omlazovací kůra. Plány by byly, na dně šuplíku leží již několik let, ale co chybí, ano – peníze, a ne málo. Uvažovaná rekonstrukce a dostavba by přišla na několik desítek miliónů
korun, které nemáme. Protože některé části
jsou již dávno za hranicí plánované životnosti, čas od času musíme sáhnout do obvodní
kasy a provést tu menší, tu větší opravu. Tak
jsme v minulosti zateplili stropy, opravili
střechu a sociální zařízení pro návštěvníky,
i když posledně jmenované si svoji přijatelnou podobu udrželo mnohem kratší dobu, než

jsme doufali. Nejčerstvější novinkou posledních dnů je zrenovovaný parket v hlavním sále. Bylo už na čase odstranit nesčetné rýhy
a šmouhy, které tu za ta léta zanechaly tisíce,
tu více, tu méně spokojených návštěvníků,
nehledě na mnohé fleky hlavně od rozlitého
piva. Takto vytvořené mapy nových, dosud
neobjevených světů a dimenzí, byly posledním hřebíčkem do rakve životnosti parketu.
A tak na počátku tohoto roku přišlo ke slovu
broušení a tmelení a ještě jednou, po kterém
následoval dvojitý nátěr speciálním vysokozátěžovým lakem. Výsledek ale stojí za to.
Podlaha se nyní leskne, jak nechci říct, co.
Nám teď zbývá jen doufat, že tento stav vydrží
o mnoho déle, než u dříve zmiňovaných záchodků. A protože taneční sezóna je v plném
proudu, neváhejte a přijďte si i vy zkusit, jak
vám to půjde na novém parketu.
A co na závěr? Snad: „Chlapi, nelejte to pivo
z vokna, tedy chtěl jsem říct v sále na podlahu“. Když už se vám klepou ruce, řekněte si
o větší sklenici, nebo ať vám do půllitru nale–
jou malý pivo. Sice se víc naběháte, zato podlaze to jen prospěje.
Vladimír Černý,
odbor výstavby, majetku a dopravy
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Odstraňování odpadů
z veřejných prostranství
Vážení
spoluobčané,
rádi
bychom vás informovali o změně,
která z ekonomických důvodů
nastává v letošním roce v oblasti
odstraňování odpadů z veřejných
prostranství a kolem odpadových
nádob.
V našem městském obvodu se
u jednotlivých kontejnerových
stání a v jejich okolí stále častěji
objevují odpady, a to jak objemné, tak i odpady v pytlích nebo
v igelitových taškách ze supermarketů. Tyto odpady se buď do
kontejnerů nevejdou, anebo je
někdo prostě jen tak odloží.
Abychom udrželi čistotu veřejných prostranství, zajišťovali
jsme pravidelné odvozy těchto
nepořádků a zpravidla i tehdy,
když občan zavolal a byla snaha,
co nejrychleji zajistit odklizení.
Touto snahou jsme ovšem způsobili to, že odpady se hromadí čím
dál víc a městský obvod to stojí
stále více peněz. V roce 2010 jsme
na odklízení těchto nepořádků
vynaložili 3 mil. Kč.
Víme o tom, že 99 % obyvatel

městského obvodu využívá k odkládání objemných odpadů nebo
těch, co nelze umístit do odpadové nádoby (nábytek, lednice, sanitární potřeby, staré televize,
hadry, prkna a výjimku netvoří
ani celá koupelnová jádra), buď
sběrné dvory nebo sběrné dny.
Ale zbývající 1 % bezostyšně odkládá odpady do okolí kontejnerů a na přilehlá veřejná prostranství.
Protože výdaje na odklízení odpadů z veřejných prostranství
jsou dále neúnosné a na rok 2011
jsou schváleny ve výši 1 200 000
Kč, žádáme občany, aby neodhazovali odpady ke kontejnerovým
stáním a na ostatní veřejná prostranství, ale aby využili sběrné
dvory a sběrné dny.
Městský obvod bude v tomto
roce odklízet, z ekonomických
důvodů odpady od kontejnerových stání a okolí pouze jednou
v týdnu !
V souvislosti s přeplňováním

odpadových nádob u jednotlivých domů žádáme občany, aby si
zkontrolovali smlouvy s firmami,
které vyvážejí jejich odpadové
nádoby. Ve smlouvách zpravidla
bývá i ustanovení, které ukládá
firmě vyvážející odpad, aby zajistila úklid kolem odpadové nádoby, kterou vyváží. Stává se, že po
vývozu odpadu zůstane u nádoby
velké množství odpadu, a přitom
by je dle smlouvy měla firma odklidit.

Pro úplnost uvádíme otevírací
hodiny sběrných dvorů a termín
prvního sběrného dne v tomto roce – 19. 3. 2011.
Další sběrné dny budou: duben,
červen, září, listopad, bude
upřesněno vždy tři týdny před
sběrným dnem a vyvěšeno na
úřední desce a na internetových
stránkách na adrese:
http://umo2.plzen.eu/aktuality
/nakladani-s-odpady-1.aspx).

Otevírací doba sběrných dvorů na našem obvodě
Lokalita

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Lobezská ulice
(přístup od zastávky
trolejbusu č. 12, zast.
Stadion Lokomotiva)

Koterovská
522/168

9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00
8.00 – 12.00

Kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení
V letošním roce dojde ve spolupráci s firmou ASEKOL
k rozmístění jedenácti kontejnerů na zpětný odběr drobného
elektrozařízení. Jelikož se předpokládá jejich dodávka v měsíci
lednu, je pravděpodobné, že se
s těmito kontejnery v době, kdy
vychází tento zpravodaj, běžně
potkáváte.
Kontejnery
jsou
označeny červenou barvou a
zpravidla se vyskytují v blízkosti
stávajících nádob na vytříděné

složky komunálního odpadu.
Tyto stacionární kontejnery
usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými
elektrospotřebiči tak nemusíte
až do sběrného dvora, ale můžete
je kdykoli a pohodlně odevzdat
do připravených kontejnerů.
Do stacionárních kontejnerů
patří drobná elektrozařízení,
kterých se občané chtějí zbavit,
jako jsou např. vysloužilé kalku-

lačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony a
další. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a baterie. Ke kontejneru je ale
připojen zvláštní box pro individuální sběr baterií.
Kontejnery byly instalovány
jak v okrajových částích (Božkov, Koterov, Hradiště) tak
v centrální části Slovan (např.
Jiráskovo a Mikulášské náměs-

tí).
Veškerou obsluhu kontejnerů
(odvoz vybraných zařízení) zajišťuje společnost ASEKOL,
rozmístění kontejnerů si nevyžádalo a nevyžádá žádné prostředky z obecního rozpočtu. Je
ale nutné, aby kontejnery skutečně sloužily svému účelu odkládání drobného elektozařízení
a nikoli jako skládky odpadu.
Ing. Jan Vajz
Odbor životního prostředí

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
Svozy VKK budou konány dne 19. března 2011:
Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1
Šeříková (u fotbal. stadionu)
Hradiště (za konečnou MHD)
Na Vyhlídce (Božkov)
Hluboká (u potravin)
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou)
Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů)
Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.10 – 10.10 hod.
10.20 – 11.20 hod.
12.20 – 13.20 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.40 – 15.40 hod.
15.50 – 16.50 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2
Pod Chalupami (Koterov)
U Jezu (Božkov)
Sladovnická (z Jiráskovy ulice)
Sporná (Plzeňská cesta)
Do Zámostí (autosalon Hyundai)
Táborská x Úslavská (hala LOKO)

Hodina přistavení
8.00 - 9.00 hod.
9.10 – 10.10 hod.
10.20 – 11.20 hod.
12.20 – 13.20 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.40 – 15.40 hod.
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Sběr vytříděných složek
komunálního odpadu
Oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu byl zahájen v našem obvodě ve větší míře už koncem
roku 1994. V průběhu let se
měnil počet stání odpadových
nádob stejně jako četnost jejich vývozu. Od listopadu
roku 2004 byl systém sběru
složek papír, plast a sklo doplněn i o možnost odkládat do
kontejnerů na plast i směsné
obaly (např. TETRAPAK). Ty
jsou z plastu oddělovány na
dotřiďovací lince. Postupně se
též přistoupilo k doplnění
stání o nádobu na bioodpad
(kompostovatelné složky komunálního odpadu), nejprve
však jen v okrajových částech
obvodu. Na základě zkušeností a požadavků občanů jsou
všechna stání v současnosti
doplněna nádobou o objemu
240 l na tento druh odpadu.
V počátcích bylo financování této služby plně zajišťováno z rozpočtu městského
obvodu a značně zatěžovalo
obecní rozpočet. S úpravou

legislativy na úseku nakládání s odpady a obaly se objevila
další možnost pro zajištění finančních prostředků pro systém tříděného sběru odpadu
na území našeho obvodu. Jde
o příspěvek na sběr obalů,
který je jednotlivým obcím
zprostředkován firmou EKOKOM a.s. Jelikož sběr tříděných využitelných složek
komunálního odpadu je velmi
finančně
náročný,
byla
smlouva s firmou EKO-KOM
a.s. uzavřena ze strany našeho obvodu neprodleně poté,
co se možnost příspěvku na
zajišťované služby objevila.
Tak se podařilo získat příspěvek již za druhé čtvrtletí roku
2002. Spolupráce se společností EKO-KOM a. s. trvá
dodnes a postupně se i rozšířila. Společnost EKO-KOM
např. i bezplatně a dlouhodobě zapůjčila několik nádob.
V průběhu let se také měnila
výše příspěvku, který v současnosti činí přibližně 1 mil.
Kč za čtvrtletí. I tento příspě-

vek ale nepokryje veškeré
náklady vynakládané obvodem na systém sběru vytříděných složek z komunálního
odpadu. Na finanční efektivitu sběru využitelných složek
komunálního odpadu měl
v uplynulém období negativní dopad cenový pokles na trhu surovin, který vznikl jako
reakce na probíhající světovou
hospodářskou
krizi.
V současnosti se ale zdá, že se
situace začíná postupně stabilizovat a lepšit.
Nyní systém sběru vytříděných složek komunálního
odpadu zahrnuje 89 stání nádob o objemu 240 l na papír,
plast, sklo a 72 stání nádob
o objemu 1100 l. Všechna stání jsou doplněna nádobou na
bioodpad o objemu 240 l. Sklo
se sváží 1 x týdně, papír a
plast 3 x týdně. Bioodpad se
v zimním období sváží 1 x
týdně, od března bude zajištěn
svoz 3 x týdně.
Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí

Božkov měl školní jarmark
Vše začalo tím, že si paní Ivana Jozičová posteskla, že děti z naší školy zpívají v Letkově, na Slovanech, ale u nás v Božkově ne.
A tak si pro nás vymyslela jarmark, který
se uskutečnil 12. prosince 2010 v Božkově na
Ostrově jako 1. školní vánoční jarmark.
Všichni – děti s rodiči a paní vychovatelkou
Jaruškou Macnerovou – se na tuto chvíli
připravovali celé tři předešlé měsíce. Scházeli se ve škole ve výtvarných dílnách a vyráběli a vyráběli, přemýšleli a promýšleli,
jak připravit pro ostatní příjemný den.
Když nadešel onen den D, na který se všichni těšili, všude vládla slavnostní atmosféra.
Ostrov byl tentokrát neobvykle vyzdoben,
vánoční strom ozdobený dekoracemi z našich dílen zářil. Ozdobené a vtipně nazvané
obchůdky (např. perníkářka, taškářka, teploměřič, svíčkař apod.) byly obklopeny
nadšenými pozorovateli i kupci. Ti, kdo už
nakoupili, se bavili, smáli a zimu zaháněli
rozličnými nápoji zakoupenými U veselé
šenkýřky. Děti dováděly ve sněhu, a když se
přiblížil večer, Ostrovem se rozezněly vánoční písničky a koledy v podání božkovských zpěváků z mateřské a základní školy.
Když jsme se rozcházeli, všichni jsme si pochvalovali, jak to bylo krásné a už jsme se
začali těšit na příští rok. I když už budeme v
jiných školách, určitě přijdeme. Děkujeme
všem, kdo pro nás tento den připravili, rozdělili se o svůj um a nápady, věnovali nám
svou práci a námahu a nakonec nás obdarovali svým úsměvem a dobrou náladou.
Páťáci ze Základní školy Plzeň-Božkov
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Schválené granty pro rok 2011
Rada městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany na svém jednání dne 2. 2.
2011 schválila vypsání následujících
grantů pro rok 2011 v souladu s Kritérii pro poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany,
s termínem předložení požadavků do
15. 3. 2011.
1. Komise pro výchovu a vzdělávání RMO Plzeň 2
a) – Volnočasové aktivity
předškolních dětí;
– Volnočasové aktivity dětí
školního věku;
– Volnočasové aktivity dospě–
lých;
b) Herní a okrasné prvky v areá–
lech jeslí, mateřských školek
a škol;
c) Udržování a rozšiřování his–
torického povědomí a kultur–
ních tradic obvodu.

2. Komise pro sport a mládež
RMO Plzeň 2
a) Sportovní reprezentace obvodu;
b) Více sportu, více pohybu;
c) Obvod pro sport - sport pro
mládež.
3. Komise pro sociální věci
a občanské obřady RMO Plzeň 2
a) Služby seniorům a zdravotně
postiženým;
b) Projekty podporující osoby
ohrožené sociálním vyloučením;
c) Podpora projektů pro rodiny
s nezletilými dětmi.
4. Komise pro životní prostředí
RMO Plzeň 2
a) Ekologická výchova dětí,
mládeže a dospělých, osvěta
veřejnosti (vzdělávací program,
přednášky, atd.);
b) Zvířata v nouzi;
c) Ochrana biodiverzity;

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad MO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83,
307 53 Plzeň.
Termíny slavnostních obřadů v roce 2011: 15. 2., 19. 4., 14. 6., 13. 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:

Tříkrálová sbírka 2011
v plzeňské diecézi

d) Ochrana přírody v praxi,
včetně konkrétního ekologic–
kého vzdělávacího programu,
ochrana přírody a revitalizace
městské a příměstské krajiny.
5. Komise pro bezpečnost RMO
Plzeň 2
a) Prevence kriminality pro
mládež;
b) Prevence kriminality pro
seniory.
Žádosti se podávají nebo zasílají odboru Ekonomickému a
poplatkovému,
formuláře je
možno stáhnout z internetu nebo
vyzvednout u p. Marxové,
č. kanceláře 222.
V letošním roce je předběžně
počítáno v rozpočtu na dotace a
dary s částkou podobnou jako
v loňském roce, tedy 1,3 mil. Kč.

Celková částka, která se během
letošní Tříkrálové sbírky vybrala v plzeňské diecézi, činí rekordních 3 170 137 Kč. Je to
zhruba o 130 000 Kč více než v roce 2010 a historicky se jedná o
nejvyšší výnos.
Výnos Tříkrálové sbírky se jako
každoročně dělí podle následujícího schématu: 65% je použito v
místě výběru na předem popsané
záměry (v Městské charitě Plzeň
je to především podpora nově
otevřeného Domova sv. Aloise
pro nemocné Alzheimerovou
chorobou a stařeckou demencí);
15% je použito na sociální služby
provozované přímo Diecézní
charitou Plzeň; 10% je využito na
podporu projektu Adopce na
dálku dětí v Latinské Americe;
5% jde na režii sbírky; 5% na
humanitární pomoc a sociální
služby Charity ČR v zahraničí.

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
(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 jubilanti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.
Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životního jubilea v místě bydliště.
Jméno a příjmení:
(hůlkovým písmem)

........…………………………………………..

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

Datum narození:

………………………………………………....

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
Číslo telefonu

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

…………………………
Podpis
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Nabídka inzerce
v informačním
Zpravodaji
Úřad městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany nabízí soukromým podnikatelům a
firmám tradiční možnost
prezentovat nabízené služby
a výrobky prostřednictvím
inzerce v iZ – informačního
Zpravodaje Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Dovolte, abychom vám ve
stručnosti představili náš iZ –
informační Zpravodaj a nastínili výhody inzerce v něm:
j iZ informační zpravodaj
vychází zpravidla 6x ročně
(obvykle v sudých měsících)
j náklad 20.500 výtisků,
distribuce zdarma do
schránek všech občanů
a firem na území Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
j rozsahem pokrýváme cca
35.500 obyvatel Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany,
což je více než některá
okresní města

j vaši inzerci umístíme tak,

aby byla rovnoměrně
prostřídána ostatním
textem, tzn. že čtenář,
zajímající se o dění v obvodě
a informace z oblasti samo–
správy a státní správy Úřa–
du MO Plzeň 2 – Slovany,
ji nikdy nepřehlédne
j naši inzerenti jsou jak
velké nadnárodní společ–
nosti s celorepublikovou
působností, tak i drobní
živnostníci z našeho obvodu
j při objednávce inzerce na
více opakování má inzerent
možnost měnit v jednotli–
vých číslech iZ text svého
inzerátu
Kontakt:
Úřad městského obvodu Plzeň 2
– Slovany
Koterovská 83, 307 53 Plzeň
JUDr. Martina Žabková
tel. 37 803 62 87, fax: 37 803 62 12
e-mail: zabkova@plzen.eu

Závazná objednávka inzerce v informačním
Zpravodaji
1. Objednavatel
Název, jméno:

...............................................................................................

IČO (dat. nar.) : ..............................................................................................
adresa, PSČ:

...............................................................................................

kontaktní telefon:
e-mail:

................. .......................................................................

..................................................................................................

odpovědný zástupce:

..................... ..............................................................

2. Vydavatel
Město Plzeň, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, redakce informačního
Zpravodaje šéfredaktor JUDr. Martina Žabková, Koterovská 83,
307 53 Plzeň, IČO 00075 370, tel.: 37 803 62 87
3. Cena inzerce: 15 Kč za 1 cm² bez DPH
4. Další ujednání:
velikost inzerátu (šířky inzerátu stanoveny 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20,5 cm):
Přílohou objednávky je inzerát zpracovaný v konečné podobě dodaný na
CD či e-mailem ve formátu Word, Power Point, jpg.
Platbu za inzerci se objednavatel zavazuje provést uhrazením faktury,
kterou ÚMO Plzeň 2 –Slovany vystaví a zašle inzerentovi po vydání aktuálního čísla informačního Zpravodaje.
V Plzni dne:
Razítko a podpis odpovědného zástupce
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Nabízíme zájezdy pro důchodce
MO Plzeň 2 – Slovany
1. ZA SPEJBLEM A HURVÍNKEM DO PRAHY
PRAHA – prohlídka závodiště Velká Chuchle s odborným výkladem, poté prohlídka studia ČT 1 na Kavčích horách. Návštěva místa, kde ČT připravuje oblíbené pořady.
Průvodci budou současní i bývalí zaměstnanci České televize, kteří vědí o historii, provozu a osobnostech České televize mnoho zajímavého a vzhledem ke zkušenostem a zážitkům z jejich pracovního života jejich výklad rozhodně nebude nezajímavý, natož nudný! Oběd z vlastních zásob,
možnost občerstvení v Chuchli. Odpoledne procházka Královskou zahradou s Královským letohrádkem s možností
prohlídky oranžérie a krátkým volnem. V 17.15 hod. zajištěna společná večeře. Večer od 19.00 hod. představení pro
dospělé v Divadle Spejbla a Hurvínka „ To nejlepší se
Spejblem a Hurvínkem“.
Cena: 275,- Kč včetně všech vstupů i divadelního představení. Večeře není v ceně.
Termín: 20. 04. 2011 - středa
Odjezd: 08.00 hod., návrat do 22.00 hod.
2. OD KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD K CÍSAŘI JOSEFU II.
PODĚBRADY - dominantu města tvoří zámek, kde se podle některých historiků narodil král Jiří z Poděbrad – prohlídka malé expozice na zámku (středověká kaple a s ní sousedící tzv. rodná síň krále Jiřího), krátká procházka lázeňským areálem.
JOSEFOV - prohlídka pevnosti z let 1780 až 1787, vybudovaná na příkaz Josefa II., a podzemního obranného systému. Rozsáhlý labyrint různých druhů chodeb dosahoval
celkové délky asi 45 km. Po prohlídce procházka po pěšinách na vnější straně hradebního příkopu.
KUKS – hospital - národní kulturní památka, sloužící
převážně jako muzeum a prezentující historii barokního
umění a vývoje lékárenství. Prohlídka areálu, Braunových
soch před hospitalem a barokní lékárny U granátového jablka. V Českém farmaceutickém muzeu si návštěvníci mohou vyzkoušet roli lékárníka, rozmělňovat léčiva v třence,
vyrábět tablety či vylisovat čípky, vydávat léky a podávat
rady o jejich užívání. Po prohlídce krátká nenáročná turistická vycházka (cca 2 km celkem) v areálu Braunova Betléma, poznání historie tohoto neopakovatelného lesního zátiší, zkrášleného monumentálními barokními plastikami
poustevníků, svatých a reliéfy s biblickými výjevy od Matyáše Bernarda Brauna.
Cena: 350,- Kč se vstupy. Zajištěný oběd není v ceně.
Termín: 11. 05. 2011 - středa
Odjezd: 06.00 hod., návrat do 22.00 hod.
3. TOULKY PO BRDECH
SVATÁ DOBROTIVÁ (obec Zaječov u Komárova) – prohlídka bývalého augustiánského kláštera, běžně nepřístupného. STRAŠICE - prohlídka nově otevřeného Muzea
středních Brd v objektu bývalých kasáren, které je rozděleno do 2 částí – první tvoří bývalá velitelská vila ve funkcionalistickém slohu a druhou specifický dřevěný typizovaný
patrový kasárenský barák pocházející z 30. let minulého
století. DOBŘÍV – krátká procházka malebnou obcí, prohlídka vodního hamru a návštěva v pamětní světničce Jindřicha Mošny. Zámek MIROŠOV – v přízemí se nachází stálá expozice o historii zámku a jeho nedávné rekonstrukci.
Součástí expozice je také stálá výstava o L. K. Feierabendovi, ministru financí Benešovy exilové vlády. SPÁLENÉ

POŘÍČÍ - prohlídka městečka s místním kronikářem (malá
zámecká expozice, místnost J.Š.Baara, výstavní síň, nahlédnutí na začátek přírodovědné naučné stezky).
Cena: 180,- Kč se vstupy. Zajištěný společný oběd není v ceně.
Termín: 08. 06. 2011 - středa
Odjezd: 07.30 hod., návrat do 19.00 hod
4. MLADÁ BOLESLAV ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
MLADÁ BOLESLAV je nerozlučně spjata s výrobou automobilů. Ve Škoda Auto Muzeu, které soustřeďuje unikátní sbírku veteránů značky Laurin a Klement a Škoda se návštěvníci seznámí s historií výroby automobilů v Mladé Boleslavi od r. 1895. Expozice je doplněna multimédii a sestřihy přenosů z výrobních procesů. V rámci exkurze do závodu bude umožněno nahlédnutí i do výroby automobilů, které se vyvážejí do 73 zemí světa. Po obědě se účastníci zájezdu
seznámí s nejvýznamnějšími historickými památkami
města, navštíví galerii a muzeum Templ, umístěné v pozdně gotickém městském paláci, který reprezentuje vzácnou
ukázku architektury městského šlechtického sídla. Bude
využita zajímavá nabídka pro seniory „Nechte se unést atmosférou pravěku a středověku“ (vyzkoušení např. řezání
pazourkem, vrtání kamene, semílání obilí na keltském otáčivém mlýnku, spřádání nitě a způsob šití, tkaní na různých
typech tkalcovských stavů, výroba slovanských záušnic aj).
V expozici středověku poznají přítomní práci písaře, mincíře, písmomalíře, platnéře. Následovat bude prohlídka unikátního Sboru českých bratří, jedná se o trojlodní basiliku
s půlkruhovým závěrem. Zájemci mohou v době volna vystoupit na vyhlídkovou věž Staré radnice. Ve čtvrti Kosmonosy je barokní zámek a bývalý klášter ze 17. století a také loreta z počátku 18. století.
Cena: 295,- Kč se vstupy. Zajištěný společný oběd není v ceně.
Termín: 14.09.2011- středa
Odjezd: 06.00 hod., návrat do 21.00 hod.
5. NORIMBERK
Jedno z historicky nejvýznamnějších německých měst a
navíc město s úzkou historickou vazbou k našim zemím od
středověku až po novodobou historii. Karel IV. odtud nastoupil císařskou korunovační cestu do Říma a na sněmu r.
1356 Zlatou bulou vyhlásil ústavu říše. Václav IV. se tu narodil a jako devítiletý byl oddán v Norimberku s Johankou
Bavorskou. I ve 20. století byl Norimberk úzce spjat s naší
historií. V období nacionálního socialismu byl prohlášen
hlavním městem tohoto hnutí, tady byly vyhlášeny rasistické zákony i čtyřletý plán zbrojení, tady pronesl Hitler
svůj projev proti Československu, po kterém došlo v pohraničí k povstání členů Sudetoněmecké strany.
Procházka historickým centrem Norimberku a návštěva
Uměleckého bunkru – místa, kde byly za 2. světové války
uschovávány říšské klenoty a nejcennější poklady Norimberku. Odpoledne prohlídka interiéru norimberského hradu, který byl založen v r. 1050 a ve středověku patřil k nejvýznamnějším císařským falcím.
Cena: 300,-Kč + vstupy (kapesné 15 euro)
Termín: 5. 10. 2011 - středa
Odjezd: 6.00 hod., návrat do 21.00 hod.
Přihlášky na zájezdy budou přijímány na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář č. 112, 1. patro, ode dne 23. 2. 2011.
Zde získáte i podrobnější informaci o jednotlivých zájezdech.
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Plzeňský servis, s. r. o.
Vážení čtenáři, vaše oblíbená rubrika s praktickými radami a informacemi z oblasti bytové problematiky je tu opět pro vás. Také v letošním roce se chystáme věnovat
aktuálním tématům, které považujeme za přínosné a zajímavé. V každém čísle vás budeme navíc nově informovat o aktuálním dění v naší společnosti nebo novinkách,
které připravujeme. Uvítáme samozřejmě všechny vaše připomínky a dotazy.
Pište na info@plzenskyservis.cz nebo volejte na 603 418 461. Pro radu můžete přijít také osobně na naše klientská centra v Plzni - Částkova 45 a Karlovarská 30.
Rádi Vás přivítáme.
Dnes vás chceme aktuálně informovat o realitní činnosti naší společnosti.
Plzeňský servis, s. r. o., jistě
znáte jako spolehlivého správce
nemovitostí. Už méně se však ví,
že naše společnost působí také
jako realitní kancelář, která vám
stejně profesionálně jako správu,
zajistí zprostředkování koupě,
prodeje či pronájmu vaší nemovitosti. Pro ty, kteří hledají nájemní bydlení, máme širokou
nabídku volných bytů k pronájmu v Plzni i okolí. V říjnu loňského roku získala společnost
Plzeňský servis, s. r. o., exkluzivní smlouvu na prodej bytů v
projektu nového rezidenčního
bydlení v Plzni na Slovanech –
Bytový dům Sladkovského. Pokud tedy hledáte nové bydlení na
Slovanech a zároveň v blízkosti
centra, bydlení s vyšším standardem vybavení, ale za rozumnou cenu, bydlení s výbornou
dopravní dostupností a pohodlím
v domě s výtahem, pak je tohle
přesně to pravé bydlení pro vás.
Více informací najdete na

www.bytysladkovskeho.cz nebo volejte na 603 418 461.
Rádi bychom vás také informovali, že společnost Plzeňský
servis, s. r. o., aktuálně přijímá
nové klienty do správy za velmi
výhodných podmínek, navíc
můžete ve zkušební době využít
náš servis zdarma. Zajišťujeme
profesionální správu pro společenství vlastníků, domy v podílovém vlastnictví i činžovní
domy soukromých majitelů.
Velký důraz klademe na dostatečnou a pravidelnou informovanost klienta a maximální individuální přístup. Proto se snažíme vyhovět klientovi v tom, jakou formu komunikace a podávání informací upřednostňuje.
Pro osobní jednání máme k dispozici dvě velká klientská centra
v Plzni (Karlovarská 30 a Částkova 45), kde jsme k dispozici
denně. V dnešní době moderních
komunikačních prostředků, které jako správce běžně využíváme, je samozřejmostí komunikace nejen telefonická, ale přede-

vším e-mailová. Převážnou většinu administrativních úkonů
jako např. schvalování faktur k
proplacení či přijímání požadavků od klientů, je tak možné
zajistit e mailem, stejně jako
pravidelné informování klienta
o veškerém dění v rámci správy

domu.
Pokud tedy hledáte profesionální servis a vstřícné jednání,
pak nás neváhejte kontaktovat.
Budeme se na vás těšit.
Bc. Světlana Timková
Obchodní manažerka
Plzeňský servis, s.r.o

TIP na závěr: V samém závěru nám dovolte představit zajímavou a praktickou službu, kterou již více než rok mohou naši klienti v rámci správy využívat. Jedná
se o způsob správy domu přes internet „Domy on-line“, kdy klient pod heslem vstupuje přímo do programu, ve kterém jsou konkrétní informace o daném domě,
např. přehled revizí, smluv, účetní zůstatky, předpisy, dluhy, zápisy ze shromáždění, stanovy, kontakty či formuláře na odeslání on-line požadavku. Věříme, že
i vás tento způsob správy osloví a vyzkoušíte jeho praktické využití.

Půjčky z fondu rozvoje bydlení i v roce 2011
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky 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://aplikace.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 obvodu Plzeň 1 – 10.
Prostředky fondu je možno
používat výhradně k poskytování půjček na uvedené účely dle
vyhlášky, při nejnižším úroku
3% ročně a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta.

Žadatelé půjček z FRB mohou být:
a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy, bytové domy nebo byty na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a podmínek.
b) společenství vlastníků jednotek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek a použijí prostředky fondu na opravy a modernizaci společných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž
úpravy a rekonstrukce je půjčka
z FRB požadována, musí být
starší 5 let. Je – li půjčka poskytnuta za účelem zřízení kanali-

zační, vodovodní, plynovodní
nebo elektrické přípojky, omezení stáří stavby na nejméně 5 let
se nepožaduje.
Jednotlivé půjčky se poskytují
na základě výběrového řízení.
Podmínky a termíny výběrových řízení na příslušný kalendářní rok budou vyvěšeny na
úřední desce a elektronické
úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Termíny výběrových řízení
na r. 2011:
I. kolo: 3. 1. – 28. 1. 2011
II. kolo: 14. 2. – 4. 4. 2011
III. kolo: 2. 5. – 15. 8. 2011
IV. kolo: 22. 8. – 3. 10. 2011
Žádosti o půjčku z FRB se i nadále mohou podávat průběžně,
nejdéle však do 3. 10. 2011. Poté
se provede vyhodnocení ve výběrovém řízení dle stanovených

podmínek a žádosti se předloží v
nejbližším termínu ke schválení
orgánům městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Žádosti jsou projednávány v
rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro
rozvoj obvodu a investiční činnosti. Poté musí být schváleny
Radou městského obvodu Plzeň 2
– Slovany a Zastupitelstvem
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a následně jsou odsouhlasené žádosti postoupeny na
MMP – Odbor financování a rozpočtu. Ten vyzve žadatele k sepsání Smlouvy o půjčce.
Tiskopis žádosti včetně vyhlášky je možné si vyzvednout
na odboru výstavby, majetku a
dopravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 3. patro, kanc. č.
314. Bližší informace na tel. č.
37 803 6244. Straková Irena.

,
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Pět let Hudební a internetové
knihovny v Táborské ulici
V září roku 2010 uplynulo pět
let od otevření Hudební a internetové knihovny v Táborské ulici 22 v Plzni. V úvodu se pojďme
společně podívat, jak tato doba
vypadá ve statistických číslech.
Jak praví píseň z pohádky
Princové jsou na draka, ... statistika nuda je, má však cenné
údaje… Čísla sama o sobě jsou
značně strohá, pro mnoho lidí
s takřka žádnou výpovědní hodnotou. Proto vám je zkusím přiblížit trošku jinak, než je obvyklé.
Celkový počet návštěvníků za
toto pětileté období činí 79 022.
Abych splnil svůj slib, že to
pojmu trochu jinak, znamená to,
že se dveře do knihovny téměř
stošedeáttisíckrát otevřely a stošedesáttisíckrát zavřely. Dá rozum, že ten, kdo přijde dovnitř,
musí také ven. I když je knihovna
instituce veřejnosti zcela otevřená, stále platí, že jen od devíti
do osmnácti. Noční služby nevedeme, i když jednou… Kdo ví?
Takže, prozatím musí v šest hodin odpoledne každý bez pardonu
ven. Setrvat v knihovně, pokud
ho to těší, však může klidně celý
den.
A co by u nás dělal? Možností,
jak u nás strávit svůj čas, je hodně a některé značně přesahují
i hranice knihovny. S každou

puštěnou písničkou, s každým
puštěným filmem byla knihovna,
i když nepřímo, s vámi. Ve vašem
obýváku, batohu, ve vaší kapse.
Každý asi tuší, že posláním
knihovny je půjčovat, zejména
pak knihy. Hudební a internetová knihovna je v tomto směru
takřka ojedinělou výjimkou. Už
sám název napovídá její zaměření. Aby toho však nebylo málo, je
její hlavní náplní půjčování, řečeno odborným jazykem knihovnickým, audiálních a audiovizuálních dokumentů. Lidsky
řečeno, prostě půjčujeme cédéčka, dévédéčka a elpíčka. Od září
2005 do září 2010 jsme půjčili rovných 155 800 kusů. Což při velikosti fondu těchto dokumentů
cca 10 000 znamená, že průměrně
byl jeden dokument půjčen
155 krát. Tolik naše statistika
dokáže. Co však nedokáže říci,
a to je mi obzvláště líto, protože
by ji to rozhodně zatraktivnilo,
například kolik z tohoto počtu
byla hudba klasická a kolik populáru. Nikdo se prozatím nedozví, zda naši uživatelé slyšeli více
oper či symfonií. Jestli se půjčuje
více reggae nebo metalu, popřípadě jestli jsou v oblibě spíše
hvězdičky z nových televizních
soutěží typu Super star, anebo
staré hvězdy let dříve či dávno
minulých.

Mnohým z vás knihovna slouží
nejen pro potěchu duchovní,
ať už máte rádi filmy, hudbu, nebo si raději literární díla poslechnete, než byste je četli. Stále
více návštěvníků využívá služeb
spojených s druhou částí názvu
knihovny, internetová. Za pět let
má knihovna registrováno 43 000
přístupů k internetu. S tím však
není spojeno jen surfování po
webových stránkách. Nedílnou
součástí nabízených služeb je také například scanování a tisk.
Pro ty, kteří mají zkušenosti s
počítačem jen minimální nebo
vůbec žádné, nabízíme možnost
obeznámení se s touto technikou.

Zejména pro potřeby užití internetu.
Co dodat na závěr? Pět let v životě instituce není mnoho. Přesto zažila Hudební a internetová
knihovna za dobu své existence
na Slovanech hodně. Rozšiřování prostor, změny fondu jak obsahové, tak v jeho zpřístupnění.
Vlastně žádný rok nebyl stejný
jako ten předešlý, což znamená,
že se neustále vyvíjí, a to je dobře.
Vyvíjí se díky vám a pro vás tak,
aby byla schopná lépe a kvalitněji uspokojovat vaše rostoucí informační potřeby.
Zbyněk Topinka
Foto: Hana Větrovská

Na Slovanech se bude nepořádek
po oblevě uklízet průběžně
V druhém plzeňském obvodu
se po oblevě nedělá úklid pod
sněhem nahromaděných odpadků a psích exkrementů v mimořádném režimu, ale průběžně tak,
jak jsou práce nasmlouvané s dodavateli. Obvod zatím nezačne
ani s úklidem pevných posypových hmot z chodníků a komunikací. Obojí je z důvodu úspor.
„Na Slovanech jsme letos v zimě spotřebovali zhruba 60 tun soli a deset tun posypové drti – kamínků. Ty až na drobné výjimky
nebudeme z ulic zatím odklízet.
Spíše se je snažíme nahrnout od
obrubníků do vozovek a na chodníky. Důvodem je, že je pořád
mokro a kdyby začalo mrznout,
vytvoří se ledovka. Kamínky,
které v ulicích zbyly, jí zabrání

a nebudeme muset znovu sypat,“
vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Úřadu městského

obvodu Plzeň 2 Lenka Klečková.
Doplňuje, že posypy už letos
stály obvod přes čtvrt milionu
korun a že sůl už prakticky
v Plzni není. Pevné posypové
směsi, které zbudou v ulicích, se
budou na Slovanech odklízet, až
nebude hrozit tvorba náledí
a větší sněžení. Úspory, ale též
prevence, jsou také důvodem,
proč se po oblevě nedělá mimořádný úklid.
„Firmy budou uklízet podle
dohodnuté četnosti. Někde tedy
nepořádek, který skrýval sníh, už
zmizel a jinde se odstraní průběžně. Lidé si tak uvědomí, kolik
toho za měsíc a půl na ulicích nebo i v parcích vyházíme mimo
odpadkové koše. Když není sníh
a uklízí se průběžně, vidět to tak

není,“ říká Klečková s tím, že
zpod sněhu vystoupily především
krabičky od nápojů, od cigaret,
nedopalky, různé sáčky, zbytky
tiskovin, jídla a tradičně psí výkaly. Nachází se hlavně v blízkosti zastávek hromadné dopravy.
Na parkovištích je pak vidět, jak
mnozí řidiči aut využívali sněhu
k vyčištění popelníků v autech.
„V létě to odnesou do koše, ale
teď nacházíme hromádky vajglů,
jak popelník vysypali z auta přímo do sněhu,“ dodává pracovnice
slovanské radnice.
Úklidové firmy se průběžně
starají o pořádek v určitých lokalitách. Pokud je sníh, starají se
o jeho odstranění. Dokud neodtaje, uklízí jen tam, kde je sníh odklizený.
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Zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků
Dne 20. 1. 2011 jsme uspořádali
ve Sportovním gymnáziu v
Plzni, Táborská 28, pracovní
seminář v rámci projektu
„Gymnázium – vstupní brána na
vysokou školu“ na téma „Praktická realizace státní maturity v
roce 2011“. Semináře se zúčastnili pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou zpracovateli projektu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Lektorem semináře byl Ing.
Jiří Zíka, vedoucí logistiky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jeruzalémská 12, Praha
1. Obsahem semináře bylo obecné seznámení s požadavky reformy maturitní zkoušky, s její
realizací v roce 2011 a s možností
využití výsledků státní maturity
v přijímacím řízení na vysoké
školy.
V úvodu semináře Ing. Zíka
zhodnotil průběh a výsledky
maturitní generálky MAG 2010.
Poté vyučující (zpracovatele
projektu) seznámil s harmonogramem přípravných kroků

k odstranění vad a rizik zjištěných v průběhu maturitní generálky. Krátce se Ing. Zíka zmínil
o úpravě metodiky a legislativy
pro státní maturitní zkoušku na
jaře letošního roku. Podrobněji
nám objasnil významné milníky
maturitní zkoušky 2011. V závěru semináře nás informoval o
komunikaci CERMATu s MŠMT
ČR a s představiteli některých
vysokých škol, jak a kdy by bylo
možné výsledků státní maturitní zkoušky využít při přijímání
uchazečů k vysokoškolskému
studiu.
Vyučující – zpracovatelé projektu – se aktivně zapojili do
diskuse. Lektorovi Ing. Zíkovi
položili konkrétní dotazy k nejasnostem kolem státní maturity, které je trápily, a to jak z pozice zadavatele, tak hodnotitele
a školního maturitního komisaře. Také vedení školy nastínilo
několik otázek týkajících se organizace a praktické realizace
maturitní zkoušky v roce 2011.
Mgr. Milena Majerová
hlavní manažerka projektu

Malovaný Historický víkend
Historický víkend, tradiční akce Nadace 700 let města Plzně, ještě zdaleka neklepe na dveře, ale od
prvního února je připravena výtvarná soutěž, která bude vyhodnocena v rámci této oblíbené akce.
Historický víkend je spojen s řáděním strašidel, pohádkových bytostí a jiných mystických bytostí.
V Plzni je několik institucí, ve
kterých má hlavní roli právě nadpřirozeno a pohádka - Dům pohádek, Muzeum loutek a Muzeum
strašidel. A právě ve spolupráci
s nimi odstartovala 1. února výtvarná soutěž „Namaluj si pohádkovou bytost“. Je určena jejich
návštěvníkům, kteří mohou malovat a zde odevzdávat libovolnou
technikou vytvořená díla. V každé
instituci bude vyhodnoceno deset
nejlepších, která se objeví na výstavě v rámci Historického víkendu, který se uskuteční v cent-

ru města ve dnech 10. – 12. června
2011. Těchto třicet vybraných výtvorů bude hodnotit každý, kdo se
zaregistruje na sobotní Pohádkovou cestu. Všech třicet prací, které se dostanou až na výstavu
11. června, bude oceněno drobnou
cenou, deset s nejvyšším počtem
hlasů obdrží permanentku do
Domu pohádek a rodinnou vstupenku do Muzea loutek a knihu
o strašidlech od Muzea strašidel.
Autor nejpovedenějšího obrázku
obdrží fotoaparát, druhé místo
bude oceněno MP4 přehrávačem a
třetí MP3 přehrávačem. Tyto ceny
věnuje partner soutěže K + B Elektro-Technik. Soutěž bude vyhodnocena v rámci sobotního podvečerního programu na hlavní scéně. Soutěž probíhá do 15. května
2011, podrobné podmínky na
www.nadace700.cz nebo ve výše
uvedených subjektech.
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Plzeň má web o mateřských
a základních školách
Město Plzeň spustilo nové internetové
stránky
www.plzenskeskoly.cz o mateřských a základních školách, které
jsou koncipovány tak, aby nabízely kvalitní informační servis
nejen rodičům, ale také pedagogickým pracovníkům.
Důvodem jeho vzniku byla skutečnost, že doposud pravděpodobně neexistovalo místo, které by
jednoduše prezentovalo seznam
základních a mateřských škol v
Plzni a to způsobem, kdy lze jednotlivé školy mezi sebou porovnávat. Jedná se o zobrazení spíše
praktických informací (například
o vybavení školy, dopravní dostupnosti, školní jídelně a družině, péči o tělesně postižené žáky
nebo o žáky s výukovými problémy apod.).
„Jednotlivé školy mají sice své
vlastní webové prezentace. Nově
vytvořený web by měl být pomocníkem rodičům, kteří se například rozhodují, do jaké školy by
mělo jejich dítě chodit. Na jednom
místě najdou přehled škol s odkazy na jednotlivé webové stránky,“
uvedl náměstek primátora Miloslav Šimák.
Web nabídne nejen komplexní
informace, ale rovněž aktuality.
„Příkladem jsou zápisy do škol, ať
už mateřských, tak v tomto čase
začínající zápisy dětí do prvních
ročníků základních škol,“ upřesnil Luděk Šantora, ředitel Správy
informačních technologií města
Plzně (SITMP), která internetové
stránky připravila. Podle něj bude
rodiče určitě zajímat rubrika pro
diskusi nazvaná Mezi námi rodiči: „Vytvořili jsme rodičům prostor pro předávání si zkušeností,
postřehů a rad ve formě diskuze.“
O diskuzi na webových stránkách nepřijdou ani učitelé. Je pro
ně připraven tzv. Pedagogický
koutek a v krátkém časovém horizontu budou moci využít prostor
pro výměnu výukových materiálů. V současné době jsou k dispozici na webu údaje primárně za
základní školy. Postupně se budou
doplňovat informace o školách
mateřských. Nutno dodat, že v
žádném případě nemá tento web
ambice nahradit stávající weby

škol – pouze
sdružovat
základní informace o nich a tvořit
tak
jakousi
„střechu“ nad
jejich weby.
„S projektem
jsme
začali
zhruba
před
rokem,
kdy
vznikl
nápad
poskytnout rodičům jednoduchý a přehledný
rozcestník k informacím o plzeňských
základních
školách. V té době
už SITMP v
rámci své péče o
IT prostředí základních škol
pomáhala těm,
které projevily
zájem, i s jejich
webovými
stránkami
(s grafickým
vzhledem,
strukturou, využitím redakčního
systému
aby si obsah
webových stránek mohli operativně spravovat přímo pracovníci školy).
Samozřejmě, že
seznam plzeňských škol je na
oficiálním webu
města
Plzně
(www.plzen.eu),
ale ten neumožňuje vyhledávat
školy podle jejich adresy. Navíc jsme v našem
projektu chtěli prezentovat spíše
praktičtější informace vhodné
zejména pro rodiče, rozhodující se
o tom, kam zapíší své dítě,“ vysvětluje záměr Ing. Radek Kolářík, projektový vedoucí SITMP.
V době začátku projektu proto
oslovili pedagogické pracovníky
základních škol, zda nemají zájem
s tímto projektem pomoci. Ve spo-

lupráci s několika dobrovolníky z
jejich řad vytipovali obsah, který
by bylo vhodné na tomto webu
prezentovat a sestavili dotazník,
stručně a výstižně popisující školu v klíčových bodech tak, aby rodiče zaujaly.
„Další rozvoj webu vzejde
zejména z praktických postřehů z
jeho provozu, ale plánujeme například automatické zobrazování

upoutávek na aktuality z webů
jednotlivých škol, které o to budou mít zájem,“ dodal ředitel Šantora.
Návštěvník tak na jednom místě
uvidí upoutávky na aktuality
uveřejněné na webech jednotlivých škol a kliknutím na konkrétní upoutávku se může přesunout na web dané školy, kde si aktualitu může přečíst.
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