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Pomůže ministr
s domovem pro seniory?
Druhý plzeňský obvod je posledním ze čtyř
velkých, kde dosud nestojí domov pro seniory.
Kromě skutečnosti, že obvod zatím hledá lokalitu pro umístění, je důvodem chybějícího vybavení i nedostatek financí. Právě o nich mluvilo vedení obvodu s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, který radnici
na Slovanech v úterý 15. února navštívil. Po
pracovním jednání se sešel i s občany při
zhruba hodinové besedě.
„Slovany domov důchodců potřebují. Podobné zařízení je standardním vybavením
i v menších městech. Druhý plzeňský obvod je
přitom počtem obyvatel větší než třeba Klatovy. V našem obvodě navíc žije velké procento
starších lidí, z nichž mnozí potřebují nebo budou brzy potřebovat péči. Je ideální, aby se

nemuseli stěhovat do jiných částí Plzně nebo
úplně mimo město,“ sděluje důvody pro domov
důchodců místostarosta Slovan Jan Fluxa
a dodává, že poptávka po místech v podobných
zařízeních v Plzni výrazně převyšuje kapacity.
Vedení obvodu po Jaromíru Drábkovi chtělo především tip, v jakých státních či evropských fondech lze o finanční pomoc na investici žádat, popř. jak může v dané věci pomoci
přímo resort.
„Domluvili jsme se, že ministrovi pošleme
zprávu, kde jasně specifikujeme důvody, proč
by u nás měl domov pro seniory být, a dále genezi celé historie problému, proč dosud zařízení neexistuje. Ministr slíbil, že se věcí bude
zabývat,“ uvedl po jednání starosta MO Plzeň 2
Pokračování na str. 2
Lumír Aschenbrenner.

Tituly Sportovec Plzně 2010 mají své držitele
Čtrnáctý ročník prestižní ankety Sportovec
Plzně v kategoriích žactva a dorostu mezi jednotlivci a kolektivy zná své vítěze. Ocenění za
rok 2010 se předávala na slavnostním vyhlášení výsledků v obřadní síni plzeňské radnice ve
čtvrtek 17. března 2011. Akci pod záštitou primátora města Plzně připravila Nadace sportující mládeže. Mezi oceněnými byli v hojném
počtu i zástupci druhého městského obvodu,
kterým přišel předat ceny starosta Slovan
Lumír Aschenbrenner.
V kategorii staršího žactva se vítězkou stala

Přehled oceněných z MO 2
Slovany:
Radek Štádler, ml. žactvo (kick-box, box, karate)
Adéla Lukešová, ml. žactvo (plavání)
Klára Kováříková, st. žactvo (atletika, triatlon)
Nicole Nová, st. žactvo (plavání)
Jiří Štádler, dorost (kick-box, box, karate)
David Pulkrábek, dorost (judo)
Radek Šlouf, dorost (rychlostní kanoistika)
Družstvo st. žaček PSC v Plzni (moderní pětiboj)

badmintonistka
T. J. Sokol Plzeň
–
Doubravka
Veronika Úblová. Mezi dorostenci kraloval
judista
David
Pulkrábek, který si v loňském
roce přivezl zlatou
medaili
z Olympijských
her
mládeže
v Singapuru.
Nejlepší
akcí
z programu
TOP
Junior
Sport Plzeň se David Pulkrábek
stal tenisový
turnaj Ex Pilsen Wilson Cup 2010. Za dlouholetou a obětavou práci s mládeží byli oceněni také trenéři. Jmenovitě Ladislava Pešťáková
(volejbal), František Štochl (plavání) a Josef
Pravda (pozemní hokej). Celkem si při slavnostním vyhlášení ceny převzalo 19 jednotlivců a 8 družstev.
Pokračování na str. 2

Jsou chvíle v životě člověka, kdy nám
není právě lehko, přesto se musíme
přes ně přenést a pokračovat dál. Tento okamžik nastal i nyní, kdy nás
opustil dlouholetý zastupitel Slovan –
pan Karel Kadlec. Byl aktivním členem a příkladem pro mnohem mladší
spoluobčany našeho obvodu.
Bude nám chybět, a to neříkám jako
pouhou zdvořilostní frázi.
Lumír Aschenbrenner,
starosta obvodu Slovany
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Strážníci v ulicích Zprávy z jednání
Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Do preventivních kontrol restaurací, heren, obchodů, nočních klubů a denních kaváren se
v březnu zapojil i Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň.
Metodici prevence kriminality informují pracovníky podniků o okrskových strážnících, kteří
jsou odpovědni za příslušný okrsek. Předávají vizitky s kontaktem na okrskového strážníka a dalšími informacemi o jeho práci v příslušném
okrsku.
Dále pak kontrolují správné označení pracovní
doby provozoven. Případné nedostatky se snaží
vyřešit na místě. Pokud není problém odstraněn
do určité předem domluvené doby, předávají
strážníci celou věc k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Při kontrolách se strážníci zaměřují
také na dodržování tabákového zákona. V plzeňských ulicích tak působí preventivně.
Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

Jednání ZMO
dne 29. 3.2011 –
ZMO přijalo celkem 12 usnesení,
z nichž vybírám:
– schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za leden –
prosinec 2010;
– schválilo stav
účelových fondů
(Sociální fond a
Fond rezerv a roz-

voje) po finančním vypořádání MO Plzeň
2 – Slovany roku 2010, rozpočet účelových fondů pro rok 2011 a změnu schváleného rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
roku 2011 zapojením účelových fondů
(např. realizace in-line dráhy na Božkovském ostrově);
– schválilo Pravidla pro poskytování
pomoci při řešení krizových situací a
mimořádných událostí;
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Pomůže ministr s domovem pro seniory?
Dokončení ze str. 1
Mimo toto téma probralo vedení obvodu s ministrem i dopad chystaných resortních reforem právě na úřady s pře–
nesenou státní působností. Informace týkající se reforem byly i předmětem pozdější debaty
s veřejností.
Té se v jednacím sále obvodního úřadu zúčastnily zhruba
tři desítky lidí. Často se jednalo

o zástupce místních samospráv
a firem, kteří se ptali na výkon
veřejné služby a zaměstnávání
hendikepovaných.
Ministr v debatě mimo jiné
uvedl, že plánuje centralizaci
výplat v sociálním systému.
Sociální dávky by tedy měly
stejně jako podporu v nezaměstnanosti vyplácet Úřady
práce.
Výplaty se tím zefektivní
a zprůhlední se, kdo má jaké

příjmy, a zmenší se i prostor
pro zneužívání dávek, protože
bude důslednější kontrola.
Od ledna příštího roku chce
také zavést nová pravidla pro
výkon veřejné služby. Úřady
práce budou moci vyzvat nezaměstnaného ze své evidence,
aby každý týden odpracoval
například pro obec 20 hodin.
Když odmítne, bude vyřazen.
„Takto si nezaměstnaní udrží pracovní návyky, eliminují

se ti, kteří pracovat nechtějí,
a bude víc času se věnovat lidem, kteří o práci zájem mají.
Zároveň nebude čas na práci
načerno, ale ještě bude čas na
to, aby si každý sám aktivně
práci sháněl,“ uvedl důvody
nového opatření ministr Drábek.
Připomněl, že práci budou
zajišťovat jako dosud třeba
radnice, ale dohled budou vykonávat úřady práce.

Tituly Sportovec Plzně 2010 mají své držitele
Dokončení ze str. 1
Ocenění kromě primátora
Plzně Martina Baxy a dalších představitelů města,
předávaly také významné
sportovní osobnosti: olympijský vítěz ve sportovní
střelbě z Mexika 1968 Jan
Kůrka, automobilový závodník Václav Pech, házenkář Martin Šetlík či asistent
trenéra fotbalové Viktorie
Plzeň Jiří Skála. Součástí
akce byla výstava Sport 2011,
která v mázhauzu plzeňské
radnice ještě před vyhlášením výsledků představila
nominované
sportovce
a sportovní kolektivy.
Partneři Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně
2010 v kategoriích žactva a dorostu jsou: R1ZAK, Auto Hornát s.r.o. - prodejce vozů Renault a Dacia, Ford Hornát
s.r.o. - autorizovaný dealer
Barbora Ciprová a Marcela Laštovková
společnosti FORD.

Jiří Štádler
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Bezpečné Slovany nejenom na papíře
Možná jste se s nimi v Plzni na
Slovanech již setkali - společné
hlídky strážníků a policistů
v nočních hodinách. Skvělá
myšlenka, která je však jenom
pokračováním úspěšné a dlouhotrvající spolupráce mezi obvodními služebnami Policie ČR
i Městské policie právě na Slovanech.
„Dozvěděla jsem se, že spolupráce PČR a MP u nás na Slovanech začala fungovat trochu jinak než je běžné, že společně
vymysleli nový způsob, jak vzájemně a intenzivněji spolupracovat. Proto jsem se zajímala podrobněji,“ sdělila Irena Rottová,
2. místostarostka MO 2 Slovany,
která je několik let členkou Komise pro bezpečnost Rady města
Plzně a podílela se na zavedení
akce „Bezpečné město“ do našeho města i obvodu.
Samozřejmě paní místostarostka ví, že Policie ČR i Městská
policie na Slovanech pracují velice dobře, proto se rozhodla na
společném setkání vyzvědět
o nejnovější společné iniciativě
trochu víc. Zajímala se nejenom

o aktuální dění, ale i o novinky,
o nichž by mohla následně informovat na příštím jednání

Pozvánka na preventivně výchovnou akci
„Bezpečné Slovany“
Pořádají: Úřad MO Plzeň 2 - Slovany, Komise bezpečnosti RMO, hasiči Koterov
pod záštitou členky Rady města Plzně Ireny Rottové a předsedkyně Komise
bezpečnosti, Bc Gabriely Levorové.
Kdy: 22. dubna 2011 od 10:00 do 16:00 a 23. dubna 2011 od 9:00 do 13:00 hod.
Kde: Radnice MO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
Partneři akce: Policie ČR, Městská policie, Jaroslava Kupková – FIREX, Auto –
Štádler s.r.o., lékárna Devětsil, autoškola Synek Vodní záchranná služba
Pořadatelé pro Vás připravili (vše zdarma): revizi hasících přístrojů – kontrolu
lékárniček – ukázku práce hasičů – ukázku první pomoci – ukázky práce policie a
strážníků – registraci jízdních kol – přednášky o protipožárním zabezpečení
staveb a revizích komínů.
Lze si udělat cvičně zkušební testy, shlédnout instruktážní videa, získat potřebné
informace a seznámit se s technickým vybavením hasičů.
Pro návštěvníky jsou připraveny dárky.
Srdečně zvou pořadatelé

Komise bezpečnosti Rady města
Plzně.
„Je pravda, že i z mého pohledu
je naše vzájemná spolupráce na
Slovanech na vysoké úrovni. Je
to dáno tím, že s vedením služebny MP na Slovanech jsme
takřka v denním kontaktu a společně řešíme nastalé bezpečnostní problémy v našem obvodě,“ říká vedoucí OOP PČR Slovany npor. Ing. a Bc. Martin
Černý.
Stejný názor zastává i jeho kolega z Městské policie a potvrdil,
že spolupráci zdokonalili začátkem února letošního roku, kdy
vytvořili společné hlídky strážníků a policistů v nočních hodinách. „Tento projekt schválili
představitelé vedení MP a PČR
MŘ Plzeň, kdy původně byl plánován pouze na jeden měsíc jako
pilotní projekt spolupráce PČR
a MP Slovany. Po zkušebním
měsíci byl vyhodnocen jako
efektivní, a proto bude tato spolupráce i nadále pokračovat,“
dodal velitel služebny Městské
policie Slovany Václav Kozel.
A jaké byly důvody k vytvoření
společných nočních hlídek?
„Především úsporná opatření,
a tak jsme přemýšleli, jak zajistit
výkon služby v odlehlých a problémových částech Slovan a společně s velitelem MP Slovany
vymysleli právě tento projekt
společných hlídek. Jeho cílem je
zabezpečit kvalitní výkon služby
i v místech, kam by se pěší hlídky zdlouhavě dostávaly,“ vysvětlil Martin Černý.
Slovany se tak mohou zatím

jako jediné pochlubit tím, že tato
nová forma spolupráce funguje
na sto procent právě jenom tady,
v jiných obvodech v Plzni dosud
v tak velkém rozsahu neprobíhá. Tam jde především nárazovou formu spolupráce při akcích
s různým zaměřením.
A jak konkrétně si společný
výkon služby můžeme představit?
„Policisté a strážníci se každý
den setkají v nočních hodinách
na určitém místě a poté společně
vyrážejí do předem naplánovaných okrajových a problémových lokalit, kde společně vykonávají hlídkovou činnost. To
probíhá až do brzkých ranních
hodin. Společné hlídky umožňují rychlejší a efektivnější řešení
nastalých situací. Rovněž si
strážníci a policisté vzájemně
vyměňují důležité informace,
týkající se trestné činnosti na
Slovanech, které dále využívají
obě bezpečnostní složky,“ prozradili Martin Černý a Václav
Kozel.
„Jsem ráda, že pro zvýšení našeho bezpečí neváhali vymyslet
nový netradiční projekt, který
výborně funguje a je prospěšný
jak obyvatelům Slovan, tak
oběma policejním složkám.
Děkuji za jejich nadstandardní
aktivitu, snahu a za potěšující
informace, ze kterých je zřejmé,
že jim opravdu záleží na tom, aby
i za daných podmínek udělali
pro bezpečnost na Slovanech co
nejvíce,“ dodala Irena Rottová,
2. místostarostka MO Plzeň 2 Slovany.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání RMO
dne 23. 2. 2011 –
RMO přijala 12
usnesení,
z
nichž vybírám:
–
schválila
nové Zásady
Mgr. Jan Fluxa, 1.
pro zadávání
místostarosta MO veřejných zaPlzeň 2 – Slovany
kázek na MO
Plzeň 2 – Slovany: Hlavní změny ve způsobu
zadávání veřejných zakázek jsou:
– u zakázek v rozmezí 0 – 20 tis.
Kč (stavební práce, služby, do–
dávky) schvaluje výběr
dodavatele příslušný vedoucí
odboru;
– u zakázek v rozmezí 20 tis. –
100 tis. Kč (služby, dodávky)
a 20 tis. – 200 tis. Kč (stavební
práce) schvaluje výběr dodava–
tele příslušný vedoucí odboru
a příslušný místostarosta či
starosta v rámci rozdělení
kompetencí.

– u zakázek nad 100 tis. Kč
(služby, dodávky) a nad
200 tis. Kč (stavební práce)
je nově uložena povinnost
výzvy nejméně 3 dodavatelům
k podání nabídky.
Výběr dodavatele schvaluje pak
příslušný vedoucí odboru a pří–
slušný místostarosta či starosta
v rámci rozdělení kompetencí.
– do Zásad byl vložen článek,
který umožňuje nový způsob
zadávání veřejných zakázek –
internetové aukce;
– zveřejňování informací o ve–
řejných zakázkách vychází ze
směrnice města Plzně „Zásady
pro zadávání veřejných
zakázek“;
– schválila způsob výběru dodavatele na „Zajištění úklidu vnitrobloků včetně dětských hřišť,
veřejných prostranství a cyklistické stezky ve vlastnictví města
Plzně na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“ včetně za-

dávací dokumentace, oslovených
firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise;
Jednání RMO dne 16. 3.2011 –
RMO přijala celkem 17 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila použití Investičního
fondu 89. MŠ, příspěvkové organizace, se sídlem v Plzni, Habrová 8, ve výši 221.000,- Kč na nákup
herního prvku pro děti, na zahradu MŠ;
– schválila výběr dodavatele na
zajištění služby „Údržba a opravy
dětských hřišť a městského mobiliáře a práce s tím spojené na
území Městského obvodu Plzeň 2
– Slovany“ – firmu BIO SYSTÉM
spol. s r.o., Lobezská 2719/15a,
326 00 Plzeň, IČO: 25227092, včetně návrhu smlouvy na zajištění
služby;
– souhlasila s Pravidly pro poskytování pomoci při řešení krizových situací a mimořádných

událostí a doporučila je Zastupitelstvu
městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany
ke
schválení;
Irena Rottová,
– schválila
2. místostarostka
následující
MO Plzeň 2 – Slorozdělení člevany
nů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany do
jednotlivých okrsků v rámci projektu Bezpečné město:
1. okrsek A – RSDr. Ing. Karel
Kvit
2. okrsek B – Bc. Gabriela Levo–
rová
3. okrsek C – Roman Andrlík
4. okrsek D – Doc. Dr. Ing. Anto–
nín Kříž
5. okrsek E – Vladislav Mařík
6. okrsek F – Mgr. Pavel
Janouškovec
7. okrsek G – Ing. Petr Sova

Do Plzně přišlo nejen jaro

Celý čtvrtek s Čtvrtkem
Březen je tradičně věnován
knihám, proto děti v obvodní
knihovně na Slovanech strávily
celý čtvrtek 10. března ve společnosti Křemílka a Vochomůrky,
Makové panenky, víly Amálky,
Rumcajse, Cipíska a dalších oblíbených postaviček Václava
Čtvrtka.
Proč právě jeho? Protože
4. dubna by totiž tento známý
spisovatel oslavil 100. výročí narození, a tak se v knihovně z jeho
překrásných pohádek nahlas čet-

lo celý den. Chvíli četly knihovnice, chvíli děti, dokonce se dobrovolně přidali i někteří rodiče.
Největší radost jsme měli, když
se děti samy hlásily: „Já budu taky číst!“
Pro malé čtenáře byly připraveny za odměnu balónky, ale
i příjemně a nezvykle strávený
čas, protože některé děti vydržely v knihovně poslouchat až do
večera.
Ingrid Posoldová
Obvodní knihovna Slovany

Plzeňské jaro aneb Magická
pouť na oslavu příchodu jara a
kreativity do města se uskutečnila v budoucím srdci projektu Plzeň 2015 ve vodárenské věži a také
v plzeňském podzemí za účasti
primátora města Plzně Martina
Baxy, jeho náměstkyně Evy Herinkové, ředitele společnosti Plzeň 2015 a kreativního týmu projektu a mnoha dalších partnerů a
podporovatelů.
Akce, naplánovaná na první
jarní den, byla úvodním letošním
setkáním týmu, který organizuje
projekt Evropské hlavní město
kultury (EHMK) s jeho partnery
od momentu, kdy mezinárodní
porota doporučila v září minulého roku udělit titul Plzni. Koncepce tohoto setkání byla jednoznačná: poděkovat všem, kteří se
o získání titulu zasloužili.
„Jaro symbolizuje začátek.
I proto považuji akci Plzeňské jaro za start nové etapy projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, v níž dojde k naplňování záměrů obsažených v přihlášce
s cílem stát se městem s dobrou
adresou nejen pro Plzeňany, ale
také pro jeho návštěvníky,“ uvedl
primátor Martin Baxa.
Pozvaní procházeli podzemím,
kde na ně čekaly překvapivé divadelní, taneční a výtvarné insta-

lace, symbolizující skrytý tvůrčí
potenciál Plzně. K tomu, aby se
mohly tvůrčí síly projevit, bylo
třeba je vyvést z podzemí – podsvětí. Této role se ujal primátor
Martin Baxa. V cíli, kterým se stala vodárenská věž, budoucí sídlo
společnosti Plzeň 2015, mohli
účastníci zhlédnout kromě jiného
díla studentů ateliéru Meziprostředkové dialogy, jenž v Ústavu
umění a designu Západočeské
univerzity vede Milena Dopitová.
A také zde rozkvetl strom přání
pro „novou“ Plzeň, na nějž mohli
hosté umístit lístečky se svými
přáními.
V rámci akce Plzeňské jaro vyhlásil primátor Martin Baxa společně s fotografem Herbertem
Slavíkem a cembalistkou Zuzanou Růžičkovou další ročník soutěže Plzeňské ikony. Jejím cílem
je opět najít pozitivní vzory, tentokrát z řad mužů. Zároveň byl
představen klub přátel projektu
Plzeň 2015 nesoucí název „Strážní
andělé“.
Příští akcí, kterou tým Plzeň
2015 chystá, je mezinárodní konference ke Dni Evropy s podtitulem „To Beer or Not To Beer“,
která proběhne 9. – 10. 5. 2011. Jejím cílem je výměna zkušeností
mezi městy, která byla v minulosti nositeli titulu EHMK.
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Kam za odpočinkem a rekreací?
Na Božkovský ostrov!
Na to, že druhý městský obvod
občas připraví a zrealizuje stavbu, která je svým způsobem ojedinělá a minimálně na území
města naznačuje nový směr
v dané oblasti, jsme si již mohli
zvyknout.
Namátkou připomeňme první
větší cyklostezku ve městě vybudovanou podél Radbuzy nebo
velmi úspěšný a žádaný Škoda
sport park pod vodárnou na Malostranské ulici. Obě tyto stavby
směřovaly na jednu specifickou
oblast života – aktivní trávení
volného času.
Rozvoj tohoto segmentu považují na Slovanech za důležitý
a hodlají se mu věnovat i nadále.
Již na spadnutí je výstavba odpočinkového místa v Božkově
na tamějším ostrově, který je
zrakům neinformovaných kolemjdoucích dodnes tak trochu
ukryt.
Úvahám o realizaci areálu na
Božkovském ostrově předcházel
projekt připravený městem –
„Revitalizace nábřeží plzeňských řek“ vycházející ze studie
sportovně-rekreačních tras. Je-

jím účelem bylo hledání řešení
celkových úprav prostoru podél
plzeňských řek a jeho přizpůsobení pro odpočinek a rekreaci.
V jedné ze svých částí se zabývá řekou Úslavou, a to od soutoku s Berounkou u sv. Jiří až po
Koterov. V oblasti Božkova pak
navrhuje vytvoření již zmíněného tzv. odpočinkového místa
Božkovský ostrov, které, jak již
název napoví, se bude nacházet
na území nad zdejším mostem
mezi řekou Úslavou a náhonem
bývalého mlýna, v jehož přední
části je dnes areál TJ Božkov.
Podél něj pak na protějším břehu povede plánovaná cyklistická stezka ke Koterovu.
A co vlastní ostrov, co od něj
můžete čekat?
Oproti již zmíněnému Škoda
sport parku chce oslovit jinou
klientelu. Tou první budou senioři, pro které zde bude po obvodu ostrova pěší cesta s nezpevněným povrchem vhodná
i pro rekreační běh. Na ní bude
zhruba sedm zastávek s jedno–
duchým cvičebním nářadím pro
provádění rehabilitačních cvi-

ků, o jejichž správném provedení se dozvíte z informační tabulí. Výběr cvičebního nářadí
a jednotlivé cviky byly konzultovány s rehabilitačními lékaři.
U každé zastávky budou i lavičky pro krátký odpočinek. Další
pak budou podél celé trasy této
pěší cesty.
Vlastní realizace je již za
dveřmi, nyní se jen čeká, jak dopadne žádost o dotaci z regionálního operačního programu
Jihozápad. Pokud vše dopadne
tak, jak na dvojce doufají, první
zájemci ji budou moci vyzkoušet
na jaře příštího roku.
Spolu s tím se zároveň dočkají
i asfaltové dráhy pro in-line
bruslení. Tu však bude obvodní
radnice celou hradit ze svého.
Na posledním jednání Zastupitelstva bylo schváleno uvolnění
potřebných financí z fondu rezerv a rozvoje. Vlivem protahujícího se posuzování vlivu stavby na životní prostředí dojde
k vlastním pracím až na konci
léta či na začátku podzimu.
Po skončení obou staveb se
v příštím roce v této části ostro-

va ještě provede revitalizace zeleně, k radosti slovanských radních opět z dotace, tentokrát
z operačního programu životního prostředí.
A to je jen začátek.
V následujících letech nejen
rekreační sportovci uvítají vedle přestavby stávající sokolovny
a rekonstrukce víceúčelového
hřiště před ní i úpravu šaten
a blízké restaurace. V plánu je
výstavba dvou plážových hřišť,
hřiště pro pétanque a hřiště
s maxišachy.
Areálem bude od mostu procházet cyklostezka, která se za
sokolovnou stočí k řece, kterou
překoná po nové lávce zhruba
naproti křižovatce ulic Údolní
a K Jezu. Vedle lávky bude zřízeno parkoviště pro návštěvníky, a tak se tento prostor stane
hlavním vstupem do areálu.
Ale vraťme se zpět na ostrov.
Druhou hlavní skupinou, na
kterou cílí tento projekt, je
předškolní a školní mládež.
Atrakcí pro ně bude vybudováno hned několik.
Jednou z největších bude tzv.
průleh, vlastně propojení řeky
s náhonem napříč ostrovem, na
němž budou v rámci vodního
světa vybudovány různé herní
prvky – pontony, vodní pumpa,
vodní kola a hřiby, chrliče
a vodní děla a jiné další atrakce.
I Archimédův šroub zde bude.
Jiné naopak zaujme visutá
provazová lávka, některé zase
upoutají prvky seznamující
s fyzikálními zákony zaměřené
na zvukový a optický vjem.
Své příznivce si najde i lanové
centrum s lezeckými strukturami, koncipované tentokrát odlišně od toho, co znáte z Malostranské.
Kdo bude mít pocit, že mnohým z těchto atrakcí již odrostl,
ten bude mít možnost prověřit
svoji kondici vyšplháním na
vyhlídku ve svahu Kolešovka
a odtud se potěšit pohledem do
údolí řeky. Kromě již zmíněného zahlédne i velké rekreační
hřiště uprostřed ostrova a pobytové louky. I altán bude.
Slovanští věří, že se jim podaří
i přes ne zcela příznivé současné
období co se týká finan– cí, celý
areál dotáhnout do plánované
podoby v přiměřeném časovém
období, aby mohl sloužit ku
spokojenosti svých návštěvníků
tak, jako již několikrát zmíněný
Škoda sport park.
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Úpravy přidají parkovací místa
V okolí bazénu na Slovanech se
zvýší počet parkovacích míst.
Vzniknou nejen úpravami místa, které je vymezeno ulicemi
Koterovská, Táborská, Lobezská, U Lomu a parkem Chvojkovy lomy, ale i výstavbou třípodlažního parkovacího domu. Dopravně technická studie řeší
v této lokalitě komunikační
uspořádání ulic, dopravní obsluhu, pěší a cyklistické vazby
a parkování.
„Okolí u sportovních areálů na
Slovanech je stavebně neuspořádané, pohybuje se tady značné
množství chodců, zejména dětí
ze škol a sportovišť. Také je tu
vysoká koncentrace parkujících
vozidel a nedostatečná kapacita
parkovacích míst. To nás vedlo
ke zpracování dopravně technické studie.

Komplexně navrhuje řešení,
a to i ve vztahu k několika novým záměrům. Vzniknout tu má
mateřská škola se sportovním
zaměřením, polyfunkční dům
pro seniory nebo centrum sportovních a turistických služeb,“
uvedl Petr Rund, technický náměstek plzeňského primátora.
Výstavbu nových parkovacích
stání komplikuje množství vjezdů do areálů a objektů. Studie
proto navrhuje snížení rychlosti
v celém řešeném území. Nižší
rychlost umožní využít menší
rozhledovou vzdálenost při výjezdu a my tím získáme více prostoru pro zřízení parkovacích
míst. A protože jde o místo silně
koncentrované jak projíždějícími auty tak chodci, bude snížená
rychlost přínosem i vzhledem
k bezpečnosti.

Současná kapacita parkovacích míst v tomto území je 425.
Pro běžný provoz je jich podle
studie potřeba cca 590, při soutěžích ve sportovištích celkem 925.
„Úpravy navržené ve studii
zvýší kapacitu o téměř 200 parkovacích stání na terénu. Výstavbou parkovacího objektu na
stávajícím parkovišti v Habrmannově ulici, který je součástí
studie rozvoje plaveckého bazénu, se parkovací kapacity rozšíří
o dalších 122 míst s tím, že pro
běžný tréninkový provoz ve
sportovních areálech budou kapacity dostačující. Při takzvaném soutěžním provozu lze podle studie očekávat, že část návštěvníků přijede autobusy.
V lokalitě je navrženo osm stání
pro autobusy,“ doplnil náměstek.

Komunikace jsou zde navrženy
jako místní obslužné s oboustrannými
chodníky.
Část
Úslavské ulice, přesně v úseku
od ulice Mezi Stadiony k parku
Chvojkovy lomy, bude se smíšeným provozem. Bude pro pěší,
cyklisty i motorovou dopravu
a podél celé Úslavské ulice
vznikne stezka pro pěší a cyklisty vedená v chodníku.
Stavební náklady jsou předběžně vyčísleny na cca 40 milionů korun, z toho na I. etapu, která zahrnuje ulice Mezi Stadiony
a Úslavskou v úseku Mezi Stadiony a Chvojkovy lomy, jsou ve
výši 14,5 milionů korun. Druhá
etapa řeší Habrmannovu ulici
a ulici Úslavskou v úseku Táborská a Mezi Stadiony a náklady jsou odhadnuty na 25,6 milionu korun.

DVEŘE KOSTELÍKA U JEŽÍŠKA OTEVŘENY

V únorovém Informačním zpravodaji MO Plzeň 2 – Slovany byl uveřejněn článek o plzeňském kostelíku U Ježíška. Právě zde se konaly dvě zajímavé akce
– Adventní zpívání v prosinci 2010 a Pouť v lednu 2011, které se setkaly s velkým zájmem obyvatel Plzně. Proto Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí ve spolupráci s vedením MO Plzeň 2 – Slovany připravilo na sobotu 16. dubna tohoto roku otevření kostelíka pro veřejnost po dobu
od 10.00 do 17.00 hodin, spojenou s přednáškou Ing. Arch. Jana Soukupa o této stavbě. Další samostatná akce se uskuteční ve středu 25. května
od 16.00 hodin, navíc spojená s prohlídkou Mikulášského hřbitova a také s průvodním slovem předsedy Sdružení pana Ing. Arch. Jana Soukupa. Na obě
akce jsou všichni zájemci srdečně zváni. Za Sdružení Ing. Václav Brejcha
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Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. roku 2010
Hospodaření MO Plzeň 2 za rok 2010 skončilo úsporou výdajů k inkasovaným příjmům a zapojenému financování ve výši

42.111 tis.Kč

Složení příjmů:
Statutem určené sdílené daně:
Podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Příjem z podílu DPH

30.151 tis. Kč
48.257 tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti MO Plzeň 2 – Slovany:

27.765 tis. Kč

Příjmy daňové:
Správní poplatky
Poplatek ze psa
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Výtěžek z VHP
Ostatní daně a poplatky

16.825 tis. Kč
6.004 tis. Kč
1.160 tis. Kč
1.680 tis. Kč
1.095 tis. Kč
5.128 tis. Kč
1.753 tis. Kč
5 tis. Kč

Příjmy nedaňové :
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

10.940 tis. Kč

Dalším příjmem jsou dotace:
Na výkon státní správy
Na sociálně právní ochranu dětí a zpracování agendy PnP
Na příspěvek na péči
Na ostatní sociální dávky
Na volby a ostatní

88.413 tis. Kč
8.284 tis. Kč
2.954 tis. Kč
59.840 tis. Kč
15.500 tis. Kč
1.835 tis. Kč

Příjmy MO 2 za rok 2010 celkem 194.586 tis. Kč, plnění k rozpočtu na 102,75%
Objem výdajů za rok 2010 celkem:
Rozdíl objemu příjmů a výdajů je - 12.702 tis. Kč . V rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany v kalendářním roce 2010 byly zapojeny prostředky
z účelových fondů MO Plzeň 2 a prostředky z rozpočtu Magistrátu města Plzně ve výši 54.813 tis. Kč jako financování, kterým je kryto
navýšení rozpočtových výdajů a tím rozdíl mezi příjmy a výdaji MO Plzeň 2 – Slovany, to ovlivnilo výsledek hospodaření roku 2010.

207.288 tis. Kč

MO Plzeň 2-Slovany vynaložil ze svého schváleného rozpočtu finanční prostředky na:
NEINVESTIČNÍ výdaje :
Úklid komunikací a chodníků
Likvidace nebezpečného odpadu
Likvidace komunálního odpadu
Péče o zeleň, stromy, dětská hřiště, mobiliář
, ŚSP Malostranská
Příspěvky sociální pomoci občanům
Provoz MŠ, jeslí
Údržba , opravy budov 10ti MŠ
Vydávání informačního zpravodaje
MO2 a propagace
Bezpečnost – hasiči
Poskytnuté dary na sport,pro mládež a další obč. sdružení,církev.org.
Služby pro občany (provoz WC, akce pro důch., vítání občánků atd)
Správa majetku – budova ÚMO 2, KD, ŠSP
Čipování psů, deratizace, desinsekce
Vlastní chod úřadu a ostatní neinvestiční výdaje

194.209 tis. Kč
13.630 tis. Kč
116 tis. Kč
13.428 tis. Kč
16.123 tis. Kč
73.957 tis. Kč
12.288 tis. Kč
3.808 tis. Kč
700 tis. Kč
2.366 tis. Kč
1.383 tis. Kč
1.262 tis. Kč
3.738 tis. Kč
171 tis. Kč
51.239 tis. Kč

INVESTICE
13.079 tis. Kč
Prostředky na investiční akce v rozpočtu roku 2010 byly celkem ve výši 44.887 tis. Kč. Čerpání bylo nízké na 29,14 %, důvodem je, že nebyla
realizována plánovaná akce „obnova historické návsi v Koterově“ za 29.900tis. Kč. 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; stálá scéna ve Chvojkovo lomech.
Za realizaci byly proplaceny faktury za: rekonstrukce bytu v 17. MŠ, Čapkovo nám. 4; rekonstrukce bytu v 89. MŠ, Habrová ul.; rekonstrukce bytu
v 25. MŠ, Ruská 83; sanace zdiva a zateplení střechy 25. MŠ; elektropřípojka ve ŠSP; instalace protipožárního zabezpečení v garážích budovy ÚMO2,
zastropnění strojovny výtahů, zastínění zasedací místnosti v budově ÚMO2; nákup dopravního prostředku
Rekonstrukce bytů v uvedených MŠ byla provedena z důvodu rozšíření kapacity MŠ a aby bylo možné přijmout do předškolního zařízení více dětí.
Ze stejného důvodu probíhá realizace rekonstrukce bytu v 5. 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.,
dětské hrací prvky, trampolínu a fitnes prvky pro volný čas a rekreaci. Pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů byly zakoupeny kontejnery na dýchací přístroje.
Celkem čerpání výdajů MO Plzeň 2 – Slovany k 31. 12. 2010 je na 84,75 %.
Ekonomický a poplatkový odbor ÚMO Plzeň 2 – Slovany
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Část Hrákuly se přesune,
Milník bude beze změn
Tři nejvýznamnější společenské a kulturní akce, které se pravidelně konají pod širým nebem
v druhém plzeňském obvodě, už
mají vlastní termín a organizátoři připravují program i finanční
prostředky pro jejich realizaci.
Největších změn se oproti loňsku
dočká filmový minifestival Hrákula. Promítat se bude na dvou
místech.
Hrákula 1 se uskuteční tradičně v Hradišti od 30. května do
4. června. Druhá část je pak naplánována na 15. až 25. června.
V tomto termínu se bude promítat v loděnici vodáckého klubu
TJ ČSAD Plzeň poblíž papírenské lávky pod Mikulášským
hřbitovem.
„Zkrácení promítání u řeky
v Hradišti a přesun do nové lokality má pragmatické důvody.
První je skutečnost, že v Hradišti
už nemáme takový servis, jaký
jsme měli v prvních letech,
a obecně Hradiště navštěvuje
i kvůli odlehlosti stále méně lidí.
Je logické hledat lokalitu v lepším dosahu hromadné dopravy a
blíže k centru. V loděnici si také
dokážeme zařídit vlastní občerstvení, čímž divákům nabídneme
větší komfort a posílíme finanční
zajištění festivalu, kterému výrazně pomáhá obvodní radnice a
soukromí sponzoři. Ti se ale hledají stále hůře,“ říká hlavní organizátor Hrákuly Martin Kubeš.
Rozhodně ale neuvažuje o zavedení komerčního vstupného.
To zůstane i letos symbolické.
První květnový den bude letos na

1. 5. - Milník času – Bigbít
(Chvojkovy lomy)
30. 5. až 4. 6. – Hrákula 1
(Hradiště)
15. až 25. 6. – Hrákula 2
(loděnice TJ ČSAD Plzeň,
u papírenské lávky)
24. 6. – Den Slovan
(Chvojkovy lomy)

Slovanech už potřetí ve znamení
oslav rockové hudby. Ve Chvojkových lomech se uskuteční festival Milník času – Bigbít.
„Návštěvníkům se koncepce líbí, proto na ni nechceme nic měnit. Zveme všechny kapely, které
vystoupily loni, plus jednu novinku. Kvůli loňským rozmarům
počasí také dojednáváme pronájem velkého stanu, kam by se za
deště schovali hosté festivalu
i stánky,“ říká dramaturg Milníku Jaromír Lichtenberg. Vstup
na akci bude zdarma.
To platí i pro Den Slovan, který
se ve Chvojkových lomech uskuteční 24. června. Oslava druhého
plzeňského obvodu bude opět
připravena pro návštěvníky
všech věkových kategorií a na
přípravě se budou podílet subjekty působící přímo v obvodě.
Také Milník a Den Slovan podporuje radnice druhého plzeňského
obvodu.
„Jsme si vědomi, že bez finanční nebo organizační pomoci podobné akce dělat nelze. Jsme rádi, že to chápou i mnohé místní
firmy, které na organizaci přispívají. Děkujeme jim a věříme,

že se ani v letošním roce neotočí
k pořadatelům zády,“ říká sta-

rosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner.

Poradna pro spotřebitele funguje
Poradna pro spotřebitele, kterou znají občané již třináct let, funguje v Plzni i nadále.
Některé veřejně dostupné informace tvrdící opak jsou zkreslené
Bezplatnou poradnu pro poškozené spotřebitele provozovalo mj. i v Plzni Sdružení obrany
spotřebitelů České republiky
(SOS). Poradnu navštívili mnozí
občané na bývalé adrese v Hřímalého ulici, avšak poslední
čtyři roky již funguje poradna
ve větších prostorách na adrese
Majerova 4 v Plzni.
Na loňském republikovém
shromáždění SOS došlo ke krizi
v členských řadách, tato krize se

negativně projevila ve financování SOS a následně v jeho
vlastní činnosti. To se pochopitelně dotklo i plzeňské poradny.
Pro zachování této veřejně
prospěšné činnosti členové a
poradci z plzeňské poradny SOS
založili nový subjekt - Západočeské sdružení obrany spotřebitelů (ZSOS). Toto sdružení je
na původním SOS naprosto nezávislé. Umožňuje tak poskytovat spotřebitelům takřka shod-

ný servis, jaký zde byl do loňska
pod hlavičkou SOS.
ZSOS předpokládá nejen provozovat plzeňskou poradnu, ale
plánuje vyjít vstříc i spotřebitelům ze vzdálenějších míst kraje
a po dohodě s místními samosprávami mít v okresních městech výjezdní poradny. Na provoz poradny přislíbil značnou
měrou přispět Plzeňský kraj.
Konzultační hodiny jsou
v Plzni v Majerově 4 v pondělí a

ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. Telefonické konzultace jsou možné
v témže čase na čísle 607 113 825
nebo 377 422 469. Dotazy je možno zasílat také e-mailem na adresu poradna@spotrebitele.org
Aktuální informace bude
ZSOS zveřejňovat na svých
webových
stránkách
www.spotrebitele.org
JUDr. Václav Havlík,
předseda ZSOS
havlik.vaclav@spotrebitele.org
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Zveme nejen
na „Noc
kostelů“
Není to tak dávno, co členky
Farní charity u Panny Marie
Růžencové v Plzni na Jiráskově
náměstí s láskou přijaly již tradiční návštěvu svých mladých
přátel – dětí ze Základní a Odborné školy ze Zbůchu. Tak
rychle čas letí, že je tu zas doba
postní a už se musí přemýšlet,
koho potěšit návštěvou nebo dárečkem k blížícím se Velikonocům.
Ve farnosti na Slovanech se
kromě Farní charity scházejí také mladí lidé, kteří se připravují
na křest, a také všichni, kteří
hledají duchovní rozměr života.
Příležitostně se zde konají zajímavé přednášky nebo kulturní
programy.
V týdnu před zahájením festivalu „Jeden svět“ proběhla u nás
beseda s promítáním drsného
a hluboce působivého filmu
„Pokání“ gruzínského režiséra
Tengize Abuladzeho o zneužívaní neomezené moci. V den zahájení festivalu pak na zahradě
dominikánů ve vyhřívaném stanu uvedlo divadlo Líšeň hru
„Putin lyžuje“ vytvořené podle
knihy zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské.
Na květen vás všechny zveme
na „Noc kostelů“, kdy náš
i ostatní plzeňské kostely zůstanou přístupné do pozdních večerních hodin s pozváním k prohlídce, koncertu, posezení u čaje... Program můžete sledovat na
našich www.plzen.op.cz
A ještě přijměte jedno pozvání
na chystanou výstavu „Bylinky
v klášteře“, při které podobně
jako vloni budou probíhat přednášky, výtvarná dílna, bude připravena ochutnávka čajů, prodej
výrobků z klášterů a Denního
stacionáře Exodus z Hlavanovy
ulice u nás na Slovanech.
Těšíme se na setkání s vámi!
Farnost PMR

Kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení
Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, došlo v závěru letošního ledna k rozmístění jedenácti kontejnerů na zpětný odběr drobného elektrozařízení na
našem obvodu. Jelikož
jsou tyto kontejnery již
na trvalých stanovištích,
přinášíme přehled jejich
umístění. Připojujeme
též obrázek a stručnou
informaci k využívání
těchto kontejnerů.

Stanoviště červených stacionárních kontejnerů v MO
Městská část

Ulice

Jiráskovo náměstí (u č. p. 1, naproti Farského ulici)
Mikulášské náměstí (u č. p. 18, v místě bývalého tržiště)
náměstí Milady Horákové (u č. p. 9)
Pěnkavova ulice (u parkoviště – roh Nepomucké)
Městský obvod Božkov – Sládkova ul. (u č. p. 8)
Plzeň 2
Koterov – ul. Na Hradčanech
Plzeňská ulice (roh se Spornou ul., u č. p. 55)
roh ulice Barákova – Pivovarská
Úslavská (u TJ Lokomotiva)
Roh ulic Habrova – Cyklistická
Hradiště – ul. Osadníků

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 14. května 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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Dne 17. 3. 2011 oslavili diamantovou svatbu manželé Vladislav a Jiřina Havránkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřál mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti na další společné cestě životem první místostarosta Městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany Mgr. Jan Fluxa.

Dne 26. 3. 2011 oslavili v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 - Slovany diamantovou svatbu manželé Miloslav a Zdeňka Keslovi. Členka ZMO Plzeň 2 - Slovany, Bc. Gabriela Levorová, jim popřála hodně zdraví a štěstí do dalších společně prožitých
let.

Vítání občánků Městského obvodu Plzeň 2 Slovany je vždy zpestřeno kulturní vložkou.

Senioři, pozor na podvodníky!
Plzeňští policisté stále dopisují
na seznamy podvedených seniorů nová jména. I přes veškerá
varování a preventivní rady se
starší lidé často nechají podvodníky oklamat a přicházejí o své,
někdy i celoživotní, úspory. Vychytralí lapkové využívají důvěřivosti lidí a vymýšlejí stále nové a nové triky, jak seniory
okrást.
Mezi oblíbené a často používané finty patří rozměňování peněz či vydávání se za pracovníka
elektráren nebo vodáren. Policisté již řešili i případy, kdy se
pachatel vydával za známého jejich vnoučat či za prodejce různých potřeb do domácnosti.
Všechny finty ale mají jedno společné. A to fakt, že pachatelé
vždy pod nějakou záminkou
vniknou do bytu, zjistí, kde jsou

schované peníze nebo šperky
a pak využijí nepozornosti občanů a odcizí je. Dotyčný ztrátu peněz zjistí až po nějaké době.
Proto znovu apelujeme na
všechny seniory, aby byli velmi
opatrní a obezřetní. Do bytu není
radno pouštět cizí osoby. Většina podvodníků umí velmi dobře
odvést pozornost a vy, i když se
budete snažit vše kontrolovat,
nakonec o peníze přijdete. Proto
opravdu do svých obydlí žádné
cizí lidi nepouštějte. V případě,
že je nahlášená kontrola odečtu
vody či energie, vždy musí být
vyvěšeno oznámení ve společných prostorách domu. Než pracovníka pustíte do bytu, raději si
ještě zkontrolujte, jestli je to
opravdu zaměstnanec dané společnosti. Někteří podvodníci rádi zkoušejí fintu, že nesou pře-

platek. Samozřejmě mají bankovku větší nominální hodnoty,
abyste jim museli peníze rozměnit a oni tak snadno zjistili, kde
je máte uložené. Je dobré uvědomit si, že veškeré společnosti
a bankovní ústavy posílají přeplatky složenkou nebo přímo na
účet. Nikdy vám peníze nepřinese nikdo až domů. Pozor si dávejte, i když si vyzvedáváte důchod
na poště. Nikde se tím nechlubte
a jděte rovnou domů. Policisté
řešili již několik případů, kdy
pachatelé tuhle informaci zaslechli na ulici při rozhovoru
dvou seniorů. Pak je jen sledovali do místa bydliště a pod nějakou záminkou se dostali dovnitř
do bytu.
V současné době probíhá sčítání lidu a v souvislosti s tím se
již některým pachatelům podaři-

lo dostat se do bytů a okrást seniory. Nezapomeňte na to, že sčítací komisaři jsou označeni visačkami a pokud nebudou, nechte si ukázat jejich průkaz. Nebojte se vše si ověřit u společnosti,
která sčítání provádí.
Vždy než otevřete cizí osobě,
řádně zkontrolujte, o koho se
jedná a v případě jakékoliv pochybnosti, neotvírejte. Je dobré
mít na paměti heslo důvěřuj, ale
prověřuj.
V případě, že by vás někdo podobným
způsobem
obelstil
a okradl, vše co nejrychleji
oznamte na policii. Strážcům zákona vždy pomůže popis pachatele, včetně toho, kterým směrem utekl, popřípadě jakým vozem odjel.
por. Bc. Martina Korandová,
tisková mluvčí PČR MŘ Plzeň
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Dne 6. 2. 2011 oslavila 100 let paní Zdeňka Hájková z Plzně - Slovan. K tomuto
krásnému životnímu jubileu jí předal dárek a blahopřání Mgr. Jan Fluxa, první
místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

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: 19. 4., 14. 6., 13. 9., 22. 11.

Nejstarší občanka MO Plzeň 2 – Slovany, paní Marie Behenská, oslavila dne 2. 4.
2011 sto šesté narozeniny i se starostou MO Plzeň 2 – Slovany, Ing. Lumírem
Aschenbrennerem, tajemnicí ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Ing. Helenou Müllerovou
a zástupci odboru sociálního. Oslavenkyni přejeme, aby se ve zdraví dožila dalších let a stala se nejstarší občankou naší republiky.
Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro občanské obřady RMO
Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm na území
MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany“
v Kulturním domě v Šeříkové ulici
(27. 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.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

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.

Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

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.

Datum narození:

..............………………………………………

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Jméno a příjmení rodičů:

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

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:

………………………………………………....

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

Trvalé bydliště:

.....………………………………………………

Číslo telefonu

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu:

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

Trvalé bydliště:

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis
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Na Božkovském ostrově vznikne
letos in-line dráha. Zastupitelé
Slovan schválili investici
Na Božkovském ostrově
vznikne letos první stavba,
která odstartuje přeměnu
ostrova na volnočasový
relaxačně-sportovní komplex.
Bude se jednat o dráhu
pro in-line bruslaře. Investici
ve výši 3,4 milionu korun
schválili 29. března na svém
jednání zastupitelé druhého
plzeňského obvodu. Prostředky vyčlenili z fondu rezerv
a rozvoje. Stavět se začne
nejspíše v září.
„In-line dráha musí být jednou
z prvních investic na ostrově,
aby mohly začít další, na které
žádáme finanční prostředky
z různých dotačních titulů. I proto jsme se rozhodli pro její financování z vlastních zdrojů,“ říká
slovanský starosta Lumír Aschenbrenner a upřesňuje, že
v příštím roce by se měla zrealizovat celá síť nových pěších cest
s nezpevněným povrchem.
„Po jejím dokončení by už
dráhu nešlo stavět, protože by
bagry nové cesty poničily,“ doplňuje starosta.
To by bylo nepřípustné. Mimo
jiné z toho důvodu, že právě na
cesty by obvod rád získal peníze
i z Regionálního operačního pro–

gramu Jihozápad. Tam už je žádost podána. Zatím ale není jasné, kdy se bude celé kolo žádostí
řešit a schvalovat. Představitelé
radnice ale doufají, že v nejbližších měsících, aby byly cesty dokončené nejpozději v první polovině příštího roku.
Síť pěších cest má stát přibližně 4,8 milionu korun. Obkrouží
především zadní část ostrova,
kde bude i bruslařská dráha. Povrch bude vhodný pro chůzi i rekreační běh. Součástí bude takzvaná fitstezka, tedy sedm zastávek u jednoduchých cvičebních
nářadí pro provádění rehabilitačních cviků.
Jak správně cvičit, se lidé dozvědí z informačních tabulí, které mají být součástí stezky. Na té
bude i řada laviček.
Do poloviny příštího roku chce
radnice provést i obnovu zeleně.
Financovat ji hodlá s pomocí
Operačního programu Životní
prostředí.
Součástí bude kácení 56 starých a poškozených stromů a vysázení 85 nových. Obnova zeleně
má stát zhruba 850 tisíc korun.
Už loni se v souvislosti s oživením ostrova čistil náhon. Další
investice se budou realizovat postupně.

Plány oživení ostrova
(vizualizace v příloze – čísla neodpovídají
časové posloupnosti)
1. – Výstavba in-line dráhy (stavba 2011)
2. – Obnova cest pro pěší + fitstezka (2011/12)
3. – Revitalizace zeleně (2011/12)
4. – Průleh s vodním hřištěm
5. – Fyzikální hřiště
6. – Maxišachy a pétanque
7. – Lávka přes řeku + parkoviště
8. – Rekreační hřiště, altán
9. – Lanové centrum mezi stromy (tedy jiné než ve Škoda Sport
parku)
10. – Výstup na vyhlídku Kolešovka
11. – Úprava sokolovny, šaten a restaurace
12. – Víceúčelové hřiště
13. – Kurty na beachvolejbal
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Rok Soubojů Titánů se blíží
V letošním roce pořádá Team
Souboje Titánů pro fanoušky
bojových sportů velkou podívanou, a to nejen v Plzni. S nastupujícím jarem se na domácí
půdu západočeské metropole
vrací nový ročník série prestižních galavečerů v kickboxu,
Souboj Titánů. Diváci budou
opět moci fandit aktérům dramatických zápasů z České republiky, Evropy i z Ruska.
Připravena bude také světelná a pódiová show s krásnými
ring girl i atraktivní doplňkový
program.
Také Plzeň má na turnaji své
reprezentanty, kteří budou jistě počítat s masivní podporou
zaplněných tribun, jak už je
v hale plzeňské Lokomotivy
pravidlem. Novinkou jsou dvě
eliminační pyramidy, a to ve
váze do 72 kg, do které jsou nominovaní Martin Kališ, Jan
Fendrych, Luboš Staník a Jurij
Vasilišin.
Druhou eliminační pyramidu
ve váze nad 84 kg utvoří zkuše-

ní Saša Petrus a Radim Kušnirak. Jejich soupeři nejsou
dosud potvrzeni. Zástupci Team Souboje Titánů hodlají dát
příležitost i novým tvářím, které zaručují bojovné srdce a
kvalitní zápasy.
Letošní ročník je nový tím, že
se jedná o první eliminaci o pás
World Campion Clash of the Titans. Další turnaje se plánují

v Berlíně, Linci, Moskvě, Ostravě a v Karlových Varech.
V doplňujících superfightech
se představí ostřílení bojovníci
jako jsou Alena Holá, Jan Tůma, Jiří Štádler a Jan Matějka.
V ringu se také představí plzeňská těžká váha Pavel Plešivec. Jejich soupeři budou postupně představováni.
Těšíme se na zájemce o tuto

pravidelnou sportovní událost.
První turnaj je plánován na
8. dubna 2011 v TJ hala Lokomotiva Plzeň, hlavní program
bude zahájen v 19.00 hodin.
Vstupenky jsou v prodeji od
7. března 2011.
Doplňující informace najdete
na www.soubojtitanu.cz.
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ŠKODA BIKE marathon
Druhou květnovou sobotu se
koná již 8. ročník závodu na horských kolech ŠKODA BIKE marathonu. Připravena je opět
atraktivní trať s průjezdem areálu plzeňské Škodovky v Plzni
Doudlevcích. Závodníci si mohou vybrat z 60 nebo 30 kilometrové tratě. Pro rodiče s dětmi je
připravena šesti kilometrová
trasa. Převážnou část tratě tvoří
lesní a nezpevněné cesty. Start a
cíl jsou stejně jako v předešlých
třech letech v areálu ŠKODA
SPORT PARKU v Plzni - Slovanech v Malostranské ulici.
Účastníci projedou jižním okolím Plzně přes Hradiště, Černice,
vyjedou ke hradu Radyně a zámku Kozel, ke zřícenině hradu Lopata, pokračují k Rakové, vyjedou na Maršál a vracet se budou
zpět přes Šťáhlavy do Plzně. Loňského ročníku se aktivně zúčastnilo cca 1.100 závodníků.
Pro nejlepší závodníky jsou
připraveny pětitisícové bonusy.
Věcné ceny obdrží první tři
v každé kategorii na 60 km a
30 km. V průběhu slavnostního

vyhlášení bude ze startovních čísel losována tombola. Vítězné
týmy základních a středních škol
si mohou pro svou školu vyzávodit 10 000 Kč na nákup učebních
pomůcek. V loňském roce v kategorii týmů základních škol zvítězili žáci plzeňského Sportovního
gymnázia a mezi středoškolskými týmy triumfovali na 30 km
trati studenti Střední průmyslové školy stavební. V týmových

kategoriích se neplatí žádné startovné.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7. 5. 2011. Po tomto datu je
možné se přihlásit při prezentaci
před startem: 13. května 16.00 –
20.00 hodin a 14. května 6.00 – 8.00
hodin.
Organizátorem celé akce je společnost SUMMIT DRIVE, s. r. o.,
za podpory generálního partnera
závodu ŠKODA HOLDING, a. s.

Záštitu nad závodem převzala
paní Irena Rottová, členka Rady
města Plzně pro sport, školství,
mládež a životní prostředí.
Pořadatelé nabízejí všem závodníkům možnost otestovat
svou kondici, změřit síly se soupeři i se sebou samými, a především se pobavit. Více informací
naleznete na www.skodabike.cz
nebo v Outdoor centru HANNAH
v Plzni.

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 kanalizační, 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: již uzavřeno

II. kolo: již uzavřeno
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 čin-

nosti. 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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Plzeňský servis, s. r. o.
Vážení čtenáři,
dnešní „Poradnu bytového správce“ bychom rádi věnovali dotazům, které jsme dostali od našich klientů, a proto předpokládáme, že odpovědi na ně budou zajímat i vás,
čtenáře naší pravidelné rubriky.
Jsme připraveni zodpovědět i Vaše dotazy, proto neváhejte a zeptejte se na to, co Vás zajímá. Své dotazy zasílejte poštou na adresu: Plzeňský servis, s. r. o., Částkova
45, 326 00 Plzeň. Dotaz označte heslem „Poradna bytového správce“. Svůj dotaz můžete zaslat e-mailem na adresu poradnaspravce@plzenskyservis.cz, využít můžete našich www stránek prostřednictvím kterých lze také zaslat dotaz. Rádi Vás přivítáme osobně na Klientských centrech v Plzni v Částkově 45 nebo Karlovarské
tř. 30.
Všem našim věrným čtenářům přeji za celý kolektiv Klientského centra Částkova příjemné prožití jarních dnů.
Monika Polánková, Manažerka oblasti Plzeňský servis, s.r.o.

Zateplení domu
Náš výbor společenství připravuje k odsouhlasení na shromáždění vlastníků
celkovou rekonstrukci domu. V plánu
je výměna oken v bytech i společných
částech domu, zateplení fasády a další
opatření vedoucí k úspoře tepelné
energie. Je v tomto případě nutný souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků nebo je nutné takto rozsáhlou rekonstrukci odsouhlasit všemi vlastníky?
Odpověď:
Podle zákona 72/1994 Sb.
(ZOVB) se v tomto případě jedná
o modernizaci, rekonstrukci,
stavební úpravu a opravu společných částí domu, kterou se
nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Pokud SVJ
neschválilo jinou úpravu ve
stanovách a používá stanovy
vzorové, rozhodování o výměně
oken a zateplení fasády spadá
pod ustanovení § 11 odst. 5 ZOVB
resp. čl. VII. odst. 14 vzorových
stanov SVJ (vydaných jako příloha k nařízení vlády č. 371/2004
Sb.). Pro přijetí tohoto usnesení
je nutný souhlas tříčtvrtinové
většiny všech vlastníků bytů.
Změnou stavby ve smyslu
ZOVB se rozumí změna vnitřního uspořádání domu a zároveň
změna velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, nástavba nebo přístavba. K přijetí takovéhoto
usnesení je zapotřebí souhlasu
všech vlastníků jednotek.

Volba výboru
Výboru společenství skončilo funkční
období a na shromáždění vlastníků došlo k volbě nových členů výboru. Do výboru byli zvoleni stejní členové výboru,
i funkce zůstali stejné. Je nutné provést
změnu v Obchodním rejstříku a podat
návrh na zápis změn, když k žádným
změnám ve výboru nedošlo?
Odpověď:
Členství ve výboru společen-

ství zaniká členům výboru
uplynutím funkčního období,
které je podle zákona 72/1994 Sb.
pětileté. Stanovy společenství
však mohou toto období určit jinak. I když složení výboru po
nové volbě zůstane stejné včetně
rozdělení funkcí, je třeba podat
návrh na výmaz starého výboru
a zápis nového výboru společenství. Výše popsaný postup se
může jevit jako nadbytečný, je
třeba si ale uvědomit, že se jedná
o nové funkční období, které
musí být v rejstříku SVJ zaznamenáno. Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné návrh doplnit o přílohy dokládající
zapisované skutečnosti (zápis ze
schůze shromáždění, kde byl
nový výbor zvolen; zápis ze
schůze výboru, kde byli zvoleni
předseda a místopředseda výboru; podpisové vzory členů výboru). V této souvislosti je vhodné
dodat, že SVJ je od soudních poplatků v rejstříkových věcech
zcela osvobozeno, zápis změn
tedy nepodléhá soudnímu poplatku.

Rozdělení SVJ
Naše SVJ je složeno ze dvou samostatných vchodů. V každém vchodě je
24 bytových jednotek. Na shromáždění
vlastníků vlastníci z obou vchodů projevili zájem o rozdělení tohoto SVJ na dvě
samostatné SVJ. Je možné SVJ rozdělit?
Odpověď:
Z laického pohledu na tuto situaci by se mohlo zdát, že se nejedná o žádný komplikovaný
úkon a rozdělení SVJ na dva
samostatné celky je jednoduše
možné, z právního hlediska se
jedná o mnohem složitější problematiku. Tato myšlenka byla
zřejmě inspirována možností
rozdělit např. obchodní společnost. V tomto směru je však podstatný rozdíl mezi SVJ a obchodní společností. Rozdělení
obchodní společnosti je zákonem upravený proces, rozdělení
SVJ však zákon o vlastnictví bytů neřeší. Z výše uvedeného tedy

vyplývá, že rozdělení SVJ není
přípustné. Kromě toho je třeba
neopomenout, že dle ZOVB je
SVJ samostatnou právnickou
osobou, která vzniká na základě
právního aktu, jímž je doručení
o zápisu vlastnického práva k
jednotce do katastru nemovitostí třetímu vlastníkovi. Jiný způsob vzniku SVJ zákon neupravuje. V uvažovaném případě by
SVJ mělo vzniknout rozdělením
stávajícího SVJ, tedy v domě,
kde již vlastníci jednotek existují. Z toho je zřejmé, že podmínka
doručení smlouvy s doložkou
o provedení vkladu třetímu
vlastníkovi nebude splněna.

Zastupování
člena výboru
Může se nechat člen výboru ve své
funkci ve výboru společenství zastupovat jinou osobou, např. na základě plné
moci? Může takto oprávněná osoba podepisovat smlouvy za SVJ?
Odpověď:
Z obecné právní úpravy vyplývá, že výkon funkce u právnických osob je závazkem osobní povahy a nelze se v tomto případě nechat zastupovat jinou
osobou ani na základě písemné-

ho pověření (plné moci). Výkon
funkce statutárních a výkonných orgánů je nezastupitelný.
ZOVB toto výslovně nestanoví,
tento princip je však natolik
obecný, že se z logiky věci vztahuje také na orgány SVJ.

Vymáhání dluhu
Jakým způsobem je možné vymáhat
dluh od vlastníka, který přestal přispívat na správu domu a pozemku (fond
oprav) a nehradí ani zálohy na služby?
Odpověď:
SVJ se může vůči dlužníkovi
účinně bránit několika způsoby.
V úvodní fázi je nutné vlastníka
upozornit na nezaplacený předpis písemnou upomínkou. Pokud vlastník nereaguje, je vhodné zaslat předžalobní upomínku. S dlužníkem je také možné
uzavřít dohodu o splátkách
s uznáním dluhu. Pokud jsou
všechny tyto postupy marné,
dochází k soudnímu vymáhání
pohledávky. V této fázi je vhodné při vymáhání pohledávky
vyhledat pomoc právního zástupce, který učiní další kroky
jako je podání žaloby. Následně
může dojít k podání návrhu na
nařízení exekuce.
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17. mateřská škola se těší
na nové děti
O umístění dětí v mateřských školách je
stále veliký zájem. Děti přijímají mnoho
nových poznatků v prostředí svých vrstevníků.
Záměrem předškolního vzdělání je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a
sociální tak, aby ke konci svého předškolního období bylo schopno zvládat nároky,
které na něj budou v budoucnu kladeny.
Dnešní mateřské školy, zejména ty
v Plzni – Slovanech, jsou dobře vybaveny
hračkami i učebními pomůckami, které
využívají pro svou práci kvalitní vzdělané učitelky.
Například 17. mateřská škola na Čapkově náměstí 4 od března rozšířila svou kapacitu o devět
míst a nové výukové prostory, které vznikly rekonstrukcí bývalého školního bytu, a to díky
velkému pochopení ÚMO Plzeň 2. Ten zároveň

celou akci řídil a financoval pro své malé občánky. Vznikla tak nová učebna výpočetní techniky,
menší tělocvična a keramická dílna pro nejmenší.
Rádi v nich uvítáme nové zájemce od září 2011
a těšíme se na spolupráci s rodiči.
Mgr. Dana Valdmanová, ředitelka školy

Děti z našich MŠ
navštíví Dům pohádek
V lednu 2011 obdržel pan starosta nabídku nově otevřeného Domu pohádek Plzeň Lochotín pro děti našich mateřských škol. Jednalo se o možnost zvýhodněného vstupného zakoupením
permanentek. Takto byla navázána spolupráce s Městským obvodem Plzeň 1,
kde obvod zakoupil tyto permanentky
již k Vánocům v loňském roce. Nabídka
zvýhodněného hromadného vstupného byla o 30% nižší proti běžnému
vstupnému a doprovod zdarma.
Po projednání nabídky ve vedení našeho obvodu byl proveden průzkum
zájmu u mateřských škol. Byl zájem o
zakoupení 650 vstupenek. Protože tyto
výdaje nebyly v rozpočtu plánovány, bylo navrženo použití části přebytku hospodaření za r. 2010 po finančním vypořádání, a to z fondu rezerv a rozvoje. Toto schválilo naše zastupitelstvo na svém
jednání dne 29. 3. 2011.
Odbor ekonomický a poplatkový
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