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První Farmářský
obchod zahájil provoz
Obliba tuzemských potravin stále roste. Každé
Plzeňské farmářské trhy navštěvuje několik tisíc osob. Oceňují především vysokou kvalitu
prodávaných potravin. Důležitý je pro ně jejich
jasný a dohledatelný původ a tvář, kterou jim
vtiskli jejich výrobci. Aby měli spotřebitelé
v Plzni přístup k těmto lahůdkám celoročně (sezónně), rozhodl se koordinátor Plzeňských farmářských trhů Tomáš Popp otevřít kamenný
obchod, ve kterém si je budou moci koupit
i v době, kdy se nekonají farmářské trhy.
Farmářský obchod bude nabízet potravinářské produkty od konkrétních malých a střed-

ních zpracovatelských podniků, pěstitelů i chovatelů. Sortiment bude obsahovat zeleninu,
ovoce, mléčné produkty, uzeniny, maso z ekologických chovů, ryby, med a výrobky z něj,
pečivo… Všechny potraviny budou tuzemského
původu.
„Vybírat budeme dodavatele především v Plzeňském, Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji. Prvořadá je pro nás kvalita. Nejen
chuť a vůně, ale i způsob produkce a zpracování,“ vypočítává jednatel Farmářského obchodu
s. r. o. Tomáš Popp.
pokračování na str. 2

Hrákula se víc přiblíží divákům
Program – Hrákula Dvojka:

V plzeňském Hradišti začal v pondělí 30. května už 11. ročník tradičního filmového minifestivalu Hrákula. Jeho novinkou bylo nové promítací zařízení a rozdělení do dvou částí, z nichž
druhá se uskuteční v loděnici vodáckého klubu
TJ ČSAD Plzeň mezi papírenskou lávkou a Kostelem sv. Mikuláše.
„Hrákula Jednička trvala do 4. června. Dvojka
pak od 15. do 25. června. 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 tedy lo-

ZDARMA

Začátky projekcí vždy ve 21:30
15. 6. - Román pro muže
16. 6. - Big Lebovski
17. 6. - Hon na čarodějnice
18. 6. 15:00 – 18:00 – Odpoledne pro děti (hrané pohádky, soutěže pro děti)
18. 6. - Já, padouch
19. 6. - Počátek 127 hodin
20. 6. - Kick-Ass
21. 6. - Habrmannův mlýn
22. 6. - Obchodník se smrtí
23. 6. - Samotáři
24. 6. - Čtyři lvi
gické 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 příjmovou
část festivalu, kterému výrazně pomáhá obvodní
radnice a soukromí sponzoři. Ti se ale hledají
stále hůře,“ říká hlavní organizátor Hrákuly
Martin Kubeš.
pokračování na str. 2

- str. 13

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
právě jsme
vstoupili do
měsíce června a mnozí
z nás se už těšíme a při–
pravujeme
na prázdniny
a dovolené.
Tak rád bych
to řekl ta–
ké, bohužel,
Foto Luděk Krušinský
v posledních
týdnech mě a mé spolupracovníky trápí pohled na mnohá zákoutí našeho obvodu.
Jistě jste si toho také všimli a někteří z vás na tento nešvar dokonce upozorňují. Ano, hádáte
správně! Mám na mysli ty, kteří
si neváží hezkého prostředí v našich ulicích a jako kdyby to dělali
schválně, hyzdí své okolí a naše
životní prostředí. Jak jinak si vysvětlit to, že se v našem obvodě
tolik rozmáhají černé skládky…?
Možná si to neuvědomujete, ale
za úklid nepotřebného harampádí, které byste měli sami odvézt
do sběrného dvora nebo ho odklidit ve sběrových dnech do přistavených kontejnerů, platíme
miliony. Ty pak samozřejmě
chybějí jinde, třeba na rekonstrukci chodníku nebo dětského
hřiště.
A to je opravdu velká škoda, nemyslíte?
Proto bych vás všechny chtěl požádat o jedno – važme si toho, že
můžeme bydlet a žít v hezkém
prostředí našeho obvodu Slovany.
Neničme dílo, které jsme společně vybudovali a neutrácejme
zbytečně peníze, které můžeme
využít mnohem lépe.
Naši potomci nám časem jistě
poděkují.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
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První Farmářský obchod zahájil provoz
Dokončení ze str. 1
Ihned v prvním týdnu nabídneme například vajíčka z volného
odchovu nosnic nedaleko Domažlic, kuřata od drobných chovatelů z Manětína, králíky ze
Staňkova, maso z ekologického
chovu Angus Farm, uzeniny
ze Zefa Volary, Angus farm, řeznictví Šneberger, med od pana Filipčíka, houby ze Šumavy, sýry
z biofarmy Belina, kozí farmy
Březí, mléčné výrobky z minimlékárny Joma, česnek (modrý
paličák) od pěstitelů z Litoměřic,
cibuli a brambory z Mělníka, jablka a mošty ze sadů v Nebílovech. „Otevřeno bude od pondělí
do pátku od 8 do 18 hodin. Pokud
budou mít zákazníci zájem, prodloužíme otevírací dobu i na sobotu. Obchod najdete na Lobezské 63 v Plzni na Slovanech.
Kompletní informace budou
umístěny
na
www.farmarsky-obchod.cz,“ doplňuje Popp.
Stravování je součástí kultury

Na snímku starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner, v pozadí
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.
stejně jako hudba či film. Proto do
Plzně – Evropského hlavního
města kultury 2015 Farmářský

obchod patří.
„Plzeňané se ukázali jako velmi nadšení spotřebitelé tuzem-

ských potravin té nejvyšší kvality. Stánky na Plzeňských farmářských trzích jsou v obležení, a to
je dobře. Sám jsem jedním
z častých návštěvníků a oceňuji
především možnost nakoupit potraviny tzv. s tváří. Proto jsem
uvítal a podpořil snahu o zprovoznění prodejny, kde bude možné tyto produkty nakupovat každý den,“ vysvětluje svůj postoj
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.
Otevření
obchodu
právě
v Plzni na Slovanech má také
svůj důvod. Slovany procházejí
dynamickým rozvojem a i jejich
obyvatelé jsou milovníky dobrého jídla. Mlékomat umístěný na
Slovanech v galerii Dvořák je
ze všech automatů na mléko v celé Plzni nejvytíženější.
„Otevření farmářského obchodu v našem obvodu jsem přivítal. Věřím, že právě na Slovanech se mu bude dařit, protože
naši obyvatelé dobré jídlo milují
a oceňují,“ dodává Ing. Lumír
Aschenbrenner starosta MO 2.

Prázdninový provoz Dodatečný zápis dětí
mateřských škol
do 51. MŠ, Částkova 6
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany Ředitelka 51. MŠ, Částkova 6, oznamuje, že
vyhlašuje prázdninový provoz do odloučeného pracoviště své MŠ, a to do
mateřských škol na rok 2011:
1. třídy v Masarykově ZŠ, Jiráskovo nám.,
proběhne dodatečný zápis dětí pro školní rok
2011/2012.
měsíc ČERVENEC –
Zápis proběhne v 51. MŠ, Částkova 6, ve
21. MŠ, Na Celchu 33
dnech: 8. 6. 2011 od 13.30 do 17.00 hod. vydávání formulářů žádostí o přijetí dítěte
měsíc SRPEN
k předškolnímu vzdělávání a 14. 6. 2011 od
23. MŠ, Topolová 3
13.30 do 17.00 hod. – přijímání vyplněných
Bližší informace podá pří- žádostí
slušná MŠ
Bc. Blanka Linhartová, ředitelka MŠ

Hrákula se víc přiblíží divákům
Dokončení ze str. 1
Organizátoři ale v žádném
případě neuvažují o zavedení
komerčního vstupného. I letos
zůstane symbolické ve výši
25 korun. Příjem ze vstupného
pak tradičně půjde na pomoc neziskovému sektoru. Předběžně se
uvažuje, že výtěžek skončí právě
v klubu vodáků, kteří Hrákulovi
vytvoří zázemí. Hrákula v prvních deseti letech své existence
odpromítal už 117 filmů, z toho
55 českých. Celkem je vidělo
24 793 diváků. Do pokladny Hrákuly přispěli částkou 614 tisíc
korun. Peníze se rozdělili mezi
zhruba 20 projektů a institucí.
Mimo jiné Hospici sv. Lazara,
nákup vodícího psa, vodním záchranářům na nákup defibrilá-

toru, plzeňské charitě či psímu
útulku. Kmotr festivalu slovanský starosta Lumír Aschenbrenner si přeje, aby festival bavil Plzeňany i v dalších deseti letech.
„Z počátku byl naší metou
vždy následující ročník. Dnes je
naší metou dvacítka. I to je důvod, proč zastupitelé obvodu letos na jaře schválili příspěvek
250 tisíc korun na pořízení nové
promítačky.
Organizátorům
umožní lepší manipulaci s ní
a divákům by neměl uniknout
lepší obraz,“ říká Aschenbrenner.
Jako pravidelný divák se pak
těší hlavně na závěr festivalu
film Čtyři lvi, který si má poměrně drsným způsobem „utahovat“ z džihádských teroristů.
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
RMO dne 6. 4.
2011 – RMO
přijala 9 usnesení, z nichž
vybírám:
– schválila
použití Investičního fondu 51. MŠ, příspěvkové organizace, se sídlem v Plzni,
Částkova 6, ve výši 108.000 Kč na
nákup herních prvků pro děti na
zahradu MŠ;
– schválila vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby
„Zateplení budovy – fasáda
25. MŠ, Ruská 83 – III. etapa“
formou písemné výzvy nejméně
5 uchazečům k podání nabídky;
– schválila výběr dodavatele
na službu „Zajištění úklidu vnitrobloků včetně dětských hřišť,

veřejných prostranství a cyklistické stezky ve vlastnictví města
Plzně na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“ – firmu
ELIOD servis, s. r. o., Zruč-Senec, včetně návrhu smlouvy na
zajištění služby;
Jednání RMO dne 27. 4. 2011
– RMO přijala celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila podání žádosti
o podporu z nadace Proměny,
grantový program PARKY, výzva 2010-2011: Městský prostor,
na realizaci 1. etapy projektu
„Revitalizace parkových ploch
Jiráskovo náměstí, Plzeň“;
– schválila Koncepci transparentnosti a otevřenosti Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany;

Jednání RMO dne 18. 5. 2011
– RMO přijala celkem 10 usnesení, z nichž vybírám:
– schválila Pravidla pro pořizování dlouhodobého hmotného
majetku z investičního fondu
mateřských škol, příspěvkových
organizací, pro které Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
vykonává funkci zřizovatele;
– schválila způsob výběru
a kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky na „Výběr dodavatele pravidelného čištění vybraných místních komunikací
IV. třídy a provádění zimní
údržby na těchto komunikacích,
zajištění úklidu a odvozu komunálních odpadů z ostatních veřejných prostranství ve vlastnictví města Plzně, provozování košů na psí exkrementy, zajištění

celoroční péče o veřejnou městskou zeleň a celoroční péče o zeleň v zahradách mateřských
škol, vše v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany“;
– souhlasila s poskytnutím
půjček z Fondu rozvoje bydlení
v celkové výši 1.750.000 Kč;
– schválila uzavření smlouvy
o dílo na dodavatele stavby „Zateplení budovy – fasáda 25. MŠ,
Ruská 83 – III. etapa“ s firmou
STAVPRAN, spol. s r.o., Plzeň,
za cenu 2.990.340 Kč vč. DPH;
– schválila stanovisko k obsahu petice občanů – Dopravní obslužnost bytových domů Květná
č. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Na památku padlých spoluobčanů
Tak jako již každým rokem
i letos se občané Koterova sešli,
aby uctili památku padlých spoluobčanů z období první i druhé
světové války. Tento akt začíná
na seřadišti ke slavnostnímu
průvodu u budovy bývalé mateřské školky v ulici Na Hradčanech. Čelo průvodu zdobí žáci
Lidové školy umění při 25. ZŠ
Chválenická ul. pod vedením
pana Razáka, kterým náleží dík
za každoroční důstojné předvedení skladeb během průvodu
a následně i při samotné pietní
akci. Následovali je vlajkonoši
z řad sokolů a dobrovolných
hasičů Stanislav Fencl, Petr
Jůzek a Kateřina Ničmanová,
která poté položila k pomníčku
květiny. Našeho pietního aktu se
zúčastnili také zastupitelé MO
Plzeň 2 – Slovany, a to starosta
Ing. Lumír Aschenbrenner a
1. místostarosta Mgr. Jan Fluxa.
Občané Koterova prošli obcí
za doprovodu žákovského orchestru až k Pomníku padlých
u mostu do obce. Zde se ujal slova starosta TJ. Sokola Koterov
br. František Bartovský, který
vzácné hosty přivítal, poděkoval
všem přítomným z řad mládeže
jak sokolské, tak hasičské a předal slovo pamětníkovi událostí
této doby, sokolu br. Stanislavu
Huclovi.
Ten ve svém projevu zdůraznil význam událostí tohoto období a odkaz obětí pro dnešní do-

bu. K přítomným dále promluvil
starosta Lumír Aschenbrenner,
který všem mimo jiné sdělil, že
již není mnoho částí obvodu jako
je Koterov, kde stále nezapomínají na spoluobčany, kteří položili životy za lepší budoucnost

svých potomků, tedy nás všech.
K těmto slovům se připojil
i Mgr. Jan Fluxa. Položením kytice k pomníku a hymnou naší
vlasti byl pietní akt ukončen.
V letošním roce nás potěšila
zejména poměrně velká účast

z řad dětí a dospívající mládeže.
Občané se rozcházeli za znění
pochodu pod taktovkou sbormistra orchestru p. Razáka. Za jeho
přispění k důstojnému aktu
bychom mu touto cestou chtěli
poděkovat.
(bart)
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Bezpečné Slovany
zajímavě
Velmi zajímavou preventivně
výchovnou akci „Bezpečné Slovany“ uspořádal Úřad městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany, Komise
bezpečnosti RMO, spolu s hasiči
z Koterova ve spolupráci s Policií

ČR, Městskou policií, Vodní záchrannou službou a firmami FIREX, Auto – Štádler, s. r. o., lékárna Devětsil a autoškola Synek
ve dnech 15. a 16. dubna. Patronkou akce byla a osobní účastí akci

Důležité telefonní číslo
Bezpečné Slovany
Bezplatná telefonní linka
800 100 802

Členky vodní záchranné služby učily, jak resuscitovat.

podpořila 2. místostarostka MO
Plzeň 2 – Slovany a členka Komise bezpečnosti Rady města Plzně
Irena Rottová.
Pořadatelé připravili pro občany například revizi hasících
přístrojů, kontrolu lékárniček,
ukázku práce hasičů a první
pomoci, předvedli činnost policie a strážníků a zajistili přednášky o protipožárním zabezpečení staveb a revizích komínů.
Návštěvníci si mohli udělat
cvičně zkušební testy, shlédnout
instruktážní videa, získat potřebné informace, seznámit se
s technic– kým vybavením hasi-

Velitel služebny Slovany seznamuje
občany s činností městské policie.
čů a spatřit ukázky školy smyku.
Navíc pro ně byly připraveny
i drobné dárky.

Policisté mají kola od města Úřad na Slovanech bude
pro občany přístupnější

Policisté z obvodního oddělení Plzeň – Slovany převzali dvě jízdní
kola. Tyto nové dopravní prostředky pro výkon služby jim zakoupil
Odbor bezpečnosti Magistrátu města Plzeň v rámci projektu Bezpečné
město. Slavnostního předání se za Policii České republiky zúčastnil
kromě vedoucího slovanské služebny npor. Ing. Bc. Martina Černého
také ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Mgr. Pavel Krákora a vedoucí územního odboru vnější služby plk. Ing. Bc. Petr Nováček.
Za Magistrát města Plzně jmenujme především radního pro bezpečnost Roberta Houdka. Slavnostního předání se samozřejmě zúčastnil i
vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města
Plzeň Ing. Aleš Průša. Policisté díky zakoupeným bicyklům budou
schopni provádět kontrolní činnost častěji než při pěší hlídce i v těch
lokalitách, kam se s vozidly nedostanou.
nprap. Simona Čejková

Na snímku: v čele starosta MO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner, zleva vedoucí územního odboru vnější služby plk. Ing. Bc. Petr Nováček a ředitel
městského ředitelství plk. Mgr. Pavel Krákora, zprava členka rady města Plzně
a 2. místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany Irena Rottová a velitel obvodní služebny Slovany npor. Ing. Bc. Martin Černý.

Radní druhého plzeňského
obvodu schválili
Koncepci
transparentnosti a otevřenosti
ÚMO Plzeň 2 – Slovany. V ní se
například zavazují poskytovat
občanům důležité informace
k činnosti obvodního zastupitelstva a rady, umožnit veřejnosti řešit více záležitostí online a v neposlední řadě ještě
více zprůhlednit zadávání
a řešení veřejných zakázek.
Dojednaný koncept se postupně zavádí do praxe. Některé
body jsou již funkční. Další se
v závislosti na náročnosti zavádění
budou
realizovat
v průběhu roku
„Z koncepce je již naplněn
záměr zveřejňovat na internetu v přehledné formě dokumenty týkající se jednání zastupitelstva. Před jeho konáním
to
bude
program
a podkladové materiály, poté
zápis a usnesení. Do budoucna
ale hodláme program i usnesení zveřejňovat na internetu
také z jednání rady a finančního či kontrolního výboru,“ říká starosta obvodu Lumír Aschenbrenner s tím, že obvodní

radnice by ráda, aby databáze
usnesení byla přístupná mnohem jednodušeji než nyní, kdy
je třeba znát k dohledání dokumentu jeho číslo.
Radní dále hodlají zavést
systém on-line sledování stavu a průběhu vyřizování požadavků a stížností občanů
nebo zpřístupnit některé formuláře v elektronické podobě.
Kvůli transparentnějšímu a
odpovědnému
hospodaření
pak radní přijali i nové zásady
pro zadávání veřejných zakázek.
„Také o nich se budou umisťovat zásadní informace na internet a už brzy plánujeme
provést první výběr dodavatelů formou elektronické aukce,“ doplňuje 1. místostarosta
obvodu Jan Fluxa.
Na některých obvodních
radnicích již některé body
z koncepce „dvojky“ také fungují. Zpravidla ale jen část. Až
se na Slovanech podaří všechny záměry promítnout do praxe, stane se místní úřad ze
všech plzeňských nejotevřenějším vůči svým občanům
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 Slovany v roce 2011 k 31. 3. v tis. Kč
Čerpání rozpočtu MO za I. čtvrtletí 2011 uveřejňujeme v nové,
přehlednější formě. Také je umístěno na webových stránkách
našeho městského obvodu, kde bude pravidelně čtvrtletně doplňováno

Celkový objem příjmů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011

112 058

Celkový objem výdajů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011

112 058

Financování MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2011

0

http://umo2.plzen.eu/rozpocet-obvodu/rozpocet-obvodu-1.aspx

Provozní výdaje
Provozní příjmy

rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

Místní a zastupitelské orgány
Místní správa

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

Nedaňové
Příjmy z pronájmu pozemků SVS
Příjmy z poskytovaných služeb
Sankční platby
Příjmy z hospodaření s majetkem
Příjmy – separace odpadů EKO–KOM
Úroky
Ostatní nedaňové příjmy

96 393

–

25 137

–

71 256

Výdaje z finančních operací
Ostatní finanční výdaje

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

–
8 722
– 12 173
–
715
–
181
–
633
–
253
–
1 170
–
2
–
1 288

8 669 –
3 000
712
225
680
4 000
50
2

–
–
–
–
–
–
–

– 24 029
– 37 877
–
3 865
–
919
–
867
–
647
–
2 830
–
2
–
220

4 513

–

4 156

1 738
35
16
322
2 264
9
129

–
–
–
–
–
–
–

1 262
677
209
358
1 736
41
–127

Zvláštní veterinární péče
Komunikace
Propagace
Vodní hospodářství
Příspěvky na provoz MŠ, jeslí
Údržba a opravy MŠ včetně zahrad
Subvence dle usn. ZMO a RMO

6 996 –

21 640 –

–14 644

0

–

16

–

–16

Převody MMP x MO (+)

0

–

0

–

0

–

4 688

6 722

–

32 985

130

–

33

–

97

1 710

–

0

–

1 710

250

–

39

–

211

11 462

–

3 457

–

8 005

400

–

67

–

333

70

–

12

–

58

12 021
2 511
754

–
–
–

3 408
243
0

–
–
–

8 613
2 268
754

1 720

–

68

–

1 652

4 618

–

871

–

3 747

13 175

–

3 060

–

10 115

9 723
342

–
–

392
70

–
–

9 331
272

Odpady
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Komun. služby – WC, územ. rozvoj
Sociální dávky a podpory
Tisk Informačního zpravodaje MO 2
Kultur. a zájm. činnost pro občany
Jednotky sboru dobrov. hasičů

Kapitálové výdaje
Investice stavební
Investice ostatní

Použití vlastních fondů (+)

712

–

Nakládání s majetkem obce

Součet

Financování +/– vlastní zdroje

–

Volný čas dětí a mládeže

Pohřebné
Provozní přijaté dotace

5 400
39 707

0

–

18 120 –

335
765

–
–

50
61

–
–

–18 120
285
704

50

–

1

–

49

1 791

–

368

–

1 423

106 934

–

37 754 –

5 124

–

69 180

306

–

4 818

4 944

–

216

–

4 728

180

–

90

–

90

1 505

–

393

–

1 112

0

–

0

–

0

1 505

–

393

–

1 112

Tvorba vlastních fondů (–)

–1 505 –

–377

–

–1 128

– fond rezerv a rozvoje

0

0

–

0

–1 505 –

–377

–

–1 128

Ing. Miroslav Němec

112 058 –

51 306 –

60 752

vedoucí odboru EaP

– fond rezerv a rozvoje
– fond sociální

– fond sociální
Součet

–

Celkem výdaje
úspora výdajů:

112 058

–

38 060

–

73 998
13 246

6

červen 2011

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na
bydlení v nájemních bytech města Plzně
U nájemních bytů s regulovaným nájemným ve městě Plzni, což je i u bytů v domech
ve vlastnictví města Plzně, se od roku 2007
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. pravidelně každoročně navyšuje nájemné, jehož
deregulace by měla být ukončena dne 31. 12.
2012. Pokud Rada města Plzně využije posledního zákonného navýšení na maximální
hranici regulovaného nájemného pro období
od 1. 1. 2012 do konce roku 2012, vyšplhá se
nájemné v bytech v kvalitě standardní (dříve
uváděná I. a II. kategorie) až do výše 82,10 Kč
/m² podlahové plochy/měsíc a v bytech
v kvalitě snížené (dříve uváděná III. a IV. kategorie) až do výše 73,89 Kč /m² podlahové
plochy/měsíc. Poté se v následujícím období
bude nájemné upravovat dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud k takové
dohodě nedojde, o oprávněnosti návrhu jedné či oponentuře druhé strany bude rozhodovat soud.
Je předpoklad, že výhledově se výše tržního nájemného bude odvíjet nejen od vůle
pronajímatele a jeho dohody s nájemcem, ale
bude stejně tak ovlivněna vybavením a kvalitou bytu, jeho dostupností, taktéž lokalitou,
ve které se dům s bytem nachází a celkovým
technickým stavem domu. Nelze také opomenout, že náklady na služby spojené s užíváním bytu tvoří nezanedbatelnou část nákladů na bydlení a podstatně ovlivňují ekonomickou rovnováhu rodiny nájemce.
Z uvedených skutečností je pravděpodobné, že celá řada občanů – nájemců městských
bytů se může dostat do situace, kdy nebudou
schopni pravidelně a včas hradit nájemné
a další výdaje za služby spojené s užíváním
bytu. Nemusí se jednat jen o nájemce ze sociálně slabších skupin občanů, kteří dlouhodobě nepracují a žijí jen ze sociálních dávek,
ale i o ty nájemce, kteří např. užívají velkometrážní byty, které se jim nedaří směnit za
menší, či případně i ty, kteří ztratí zaměstnání či dlouhodobě onemocní a dostanou se
tak do výrazných ekonomických a sociálních potíží.
V případě, že dluh nájemce za neuhrazené
platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu dosáhne trojnásobku měsíčních
plateb, může být pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 711 odst. b), zákona č. 40/1964
Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, vypovězen nájem bytu bez přivolení soudu, a to u nájemních smluv sjednaných na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou dojde k ukončení nájmu bytu uplynutím
sjednané lhůty. Následně jsou nájemci povinni byt vyklidit, ale povinnost plateb jim
nezaniká, neboť se zvyšují o náklady řízení a
poplatky z prodlení plateb. Ty jsou pro řadu
nájemců téměř likvidační - jejich výše je stanovena nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve
znění pozdějších změn a činí 2,5 promile z
dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Tím se občané dostávají do kolotoče dluhů, ze
kterého se již nedokáží vymanit.
Pro nájemce je důležité předejít těmto situacím či vzniklé finanční problémy alespoň
minimalizovat. Pokud se při platbě oprávněného nájemného dostává občan do finanč-

ních problémů, může požádat Odbor státní
sociální podpory Úřadu práce, se sídlem
v Plzni, Klatovská tř. 2848/200e, o dávku
státní sociální podpory, do níž spadá i příspěvek na bydlení. Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu,
jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %
příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Pokud
tento příspěvek bude nedostačující, je možné
se obrátit i na sociální odbor úřadu městského obvodu v místě bydliště a požádat o podporu v hmotné nouzi, mezi kterou patří i doplatek na bydlení. Výše doplatku na bydlení
je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení, tj. nájemného,
služeb s bydlením spojených a nákladů za
dodávky energií, zůstala osobě či rodině
částka na živobytí.
Pro občana je rozhodující jeho schopnost
řešit svůj dluh na nájemném a zálohách za
služby spojené s užíváním bytu v co nejkratší době - již při neschopnosti úhrady za jeden
či maximálně dva měsíce je žádoucí navštívit Bytový odbor MMP, kde je možné se dohodnout na dalším postupu či získat radu,
jak nevhodněji vzniklou situaci vyřešit. Doporučuje se i spojení s evidencí správce domu, kterým je pro byty v domech ve vlastnictví města Plzně společnost OZ Sylván, a. s.,

se sídlem Palackého nám. 6, tel. 378 035 661 4, a to nejlépe již při obdržení 1. upomínky.
Předpokladem je že nájemce oznámí, jak
a kdy úhradu provede či jaká přijal opatření,
aby dluh dále nenarůstal. V případě, že neschopnost úhrady plateb je pouze krátkodobá a následné platby jsou již nájemcem pravidelně hrazeny, může si nájemce požádat o
uzavření splátkového kalendáře s min. měsíčními splátkami ve výši 500 Kč. Výhoda
splátkového kalendáře je však podmíněna
pravidelnými platbami v dohodnuté min.
výši, jinak se občan vystavuje nebezpečí
soudního řízení a z toho vzniklých dalších
nákladů.
Stejně tak je možné požádat na Bytovém
odboru MMP o prominutí poplatků z prodlení v celé či alespoň částečné výši. To však
může jen ten nájemce, který prokáže uhrazení základního dluhu v plné výši, vč. případných nákladů řízení a dále prokáže, že
jeho dluh vznikl z neočekávané životní situace - např. v souvislosti s jeho závažným
onemocnění nebo hospitalizací ve zdravotnickém zařízení či jinou závažnou životní situací v rodině. O částečné prominutí poplatků může požádat i nájemce, který ztratil zaměstnání či mu zaměstnavatel nevyplatil
mzdu, případně samoživitel, jehož finanční
problémy vznikly po rozvodu manželství nebo ten, který se prokazatelně snaží dluh
umořit dle možností svých příjmů.
pokračování na str. 7
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„Vnucené“ nákupy seniorů
Krádež v mezích zákona. Tak
se dají nazvat praktiky některých obchodníků. Poškozenými
jsou nejčastěji senioři. Ti jsou
totiž snadnou kořistí. Je s podivem, jak mohou dlouhé roky
existovat a dokonce prosperovat
firmy, které se živí obchodem,
veřejností chápaným jako obchodem značně nečestným. Je
řeč o řadě z těch, kteří pořádají
zájezdy spojené s prezentací
a prodejem nějakého výrobku.
Řekněme si alespoň o některých
úskalích, která zde na seniory
čekají.

sleduje nátlak na koupi nabízených věcí. Nepotřebných, vychválených a předražených....
Častou lstí obchodníka jsou další
„výhry“ - vylosovaný totiž vyhrál možnost si něco koupit.
Za třetí: v místě prezentace je
největším rizikem pro seniory
podepisování nepřečtených listin (nejsou po ruce brýle, není
čas číst – jiní čekají), podepisování listin ne úplně vyplněných
a s neproškrtnutými prázdnými
místy. Nejhorší je pak ponechání
všech stejnopisů listin obchodnímu zástupci.

Scénář je jednoduchý:
V prvním kroku musí obchodník získat dav důchodců. Často
využívaný systém je oslovit člověka s nějakou anketou či jiným
naprosto nepodstatným nesmyslem. A za tři dny jej „vylosovat“
a „výhrou“ pro dotyčného je
účast na předváděcí a prodejní
akci.
Druhým krokem je izolace seniora. Často jde o zájezd do vzdálených míst. Prezentace je v uzavřených prostorách. Není dovoleno mezi sebou mluvit. Pak ná-

Co přitom hrozí? Obchodní zástupce se seniorem dohodne přijatelné podmínky obchodu či
dokonce darování věcí a do
smlouvy napíše jiné, pro kupujícího naprosto nevýhodné podmínky. Senior je „naslepo“ podepíše. V jiném případě oba sepíší smlouvu, obchodní zástupce
si ponechá pod záminkou všechny stejnopisy a do volných neproškrtnutých míst sám dopíše
nepřijatelné dodatky, které už
má od spotřebitele předem podepsané.

Poslední riziko je při přebírání
zboží. Kurýr dá seniorovi k podpisu listinu o převzetí věcí. Ale
není to doklad o převzetí věcí. Je
to písemné pozvání obchodníka
k sobě domů! A proč? Pokud spotřebitel pozve obchodníka domů,
ztrácí tím právo vrátit nechtěné
zboží ve lhůtě 14 dnů. Být podveden a domoci se i přesto svého
práva je značně obtížné. Není to
však nemožné. Přesto je lepší
předejít problémům a podobné
akce raději nenavštěvovat.
Účastníci nákupních zájezdů
tvoří nejčastější klientelu poradny Západočeského sdružení
obrany spotřebitelů. Ne všem lze
pomoci. Škody se počítají v desítkách tisíc na osobu. Západočeské sdružení obrany spotřebitelů je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je chránit
práva a jiné oprávněné zájmy
spotřebitelů, a to zejména tam,
kde síly jednotlivce nestačí.
Sdružení nabízí spotřebitelům
svoji poradnu v pondělí a ve
čtvrtek od 15 do 17 hodin, a to
osobně na telefonu 607 113 825
nebo na e-mailové adrese
poradna@spotrebitele.org.

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na
bydlení v nájemních bytech města Plzně
dokončení ze str. 6
V případě, že byl nájemci
ukončen nájem bytu - ať již výpovědí či uplynutím doby určité
z důvodu neplacení nájemného
a služeb spojených s užíváním
bytu - a do 1 měsíce po ukončení
nájmu uhradí alespoň základní
pohledávku města na nájemném
a zálohách za služby, nebude
proti tomuto uživateli, dříve nájemci, podána žaloba o vyklizení
bytu. Ale to jen za podmínky, že
jednorázově uhradí či formou
splátkového kalendáře bude
splácet i poplatky z prodlení.
Jestliže po uhrazení dluhu bude
v průběhu minimálně 6 měsíců
řádným uživatelem, může opět
požádat Bytový odbor MMP
o uzavření nové nájemní smlouvy. Ale pouze v tom případě, že
sám nepodal k soudu žalobu na
neplatnost výpovědi. Nový nájem bude vždy uzavřen jen na
dobu určitou. V opačném případě, kdy nedojde ze strany uživatele k uhrazení pohledávek města, bude vyzván k dobrovolnému
vyklizení bytu. Pokud tak neuči-

ní dobrovolně, bude byt vyklizen
na základě soudního rozhodnutí
exekucí.
Závěrem lze doporučit nájemcům, kteří se momentálně nachází či případně se mohou v budoucnu nacházet v tíživé životní
situaci, následující: pokud si nedokáží sami poradit, zejména
v případech, kdy nejsou schopni
hradit nájemné a služby spojené
s užíváním bytu, mají i jiné dluhy či problémy s nesplácením
půjček, případně jim hrozí exekuce či ztratili nebo marně hledají zaměstnání, a ani netuší, zda
mají nárok na sociální dávky,
aby se ihned obrátili o pomoc
a radu na sociální odbor příslušného městského úřadu v místě
svého bydliště. Stejně tak se mohou poradit se správcem domu či
přímo na Bytovém odboru MMP,
jakým způsobem nejvhodněji situaci řešit. Občané se mohou obrátit přímo i na neziskové organizace, které se výše uvedenou
problematikou zabývají, jako je
např.
SPOLEČNOST
TADY
A TEĎ, o. p. s., Farského 20, tel.
724 247 191, Člověk v tísni, o. p. s.

regionální pobočka Plzeň, se sídlem Mikulášské nám. 17, tel.
377 240 090, Občanská poradna
Plzeň, o. s., Koterovská 41, tel.
377 456 468, kde je poradenství
poskytováno zdarma. Svou bytovou situaci mohou také konzultovat prostřednictvím Sdružení
nájemníků ČR pro Plzeňský kraj,
Houškova 35, tel. 774 705 728.
Je jen na uvážení samotného
občana, zda bude postupovat dle
výše uvedených doporučení a
bude se snažit své finanční problémy spojené s bydlením řešit.
V opačném případě musí počítat
s tím, že může ztratit pro sebe
a svoji rodinu jednu z důležitých
životních jistot, kterou bydlení
dozajista je. Navíc, v bytě v domě
ve vlastnictví obce, kde výše nájemného zatím je a zřejmě i po
deregulaci nájemného bude
oproti trhu nižší. Silná motivace
pro udržení dostupného bydlení
by měla být především u těch občanů, kteří vychovávají nezletilé
děti. Ale samozřejmě nejen
u nich.
Ladislava Kovářová,
Bytový odbor MMP

Pozor na nekalé
praktiky!
Opět se množí případy, kdy telekomunikační firma používá
nekalé praktiky při uzavírání
smluv! Oslovuje především starší
lidi, kteří se rychle neumějí orientovat při nabízení telekomunikačních služeb. Smlouvy jsou na
dva roky, aniž by je na to někdo
upozornil, a v případě jejich vypovězení musí spotřebitel doplatit celou částku paušálů za celé
dva roky. Takto rychle uzavřené
smlouvy jsou však platné a vymahatelné jako jakékoliv jiné.
Služby nabízejí na ulici, ale
i po telefonu.
Právní
poradce
sdružení
Spotřebitel.net Ondřej Daněk
k tomu říká: „I smlouva uzavřená
telefonicky je platná a vymahatelná. Varuji spotřebitele před
uzavíráním smluv po telefonu
a také před rychlým podepisováním smluv na ulici. Vždy si vyžádejte návrh smlouvy a ten si
v klidu pročtěte.“
Problémem těchto smluv je
rovněž vysoká smluvní pokuta
v případě, kdy se spotřebitel například zpozdí se splátkou.
Máte – li tento, nebo podobný
problém, obraťte se na naše sdružení – poradenská linka pouze za
tel. tarif 775 476 080 v provozu
v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Nechtěné dárky
ve schránkách
Našli jste ve schránce zboží,
které jste si určitě neobjednali?
Podle § 53 odst. 9 občanského zákoníku se jedná o nevyžádané
plnění. Proto se neobávejte a nenechte se vydírat! Spotřebitel
není povinen o tom informovat,
ani nevítaný dárek vrátit nebo
jej platit. V praxi se nejčastěji
jedná o vitamíny, DVD nebo časopisy. Mnoho firem takovýchto
praktik zneužívá později k vymáhání peněz na spotřebitelích!
Sdružení Spotřebitel.net varuje všechny spotřebitele! Firmu,
která by vyžadovala peníze (nejčastěji spotřebitele kontaktují
telefonicky), doporučujeme ignorovat. V případě, že se vám toto stalo a nevíte si se situací rady, kontaktujte nás na bezplatné
poradenské lince 775 476 080
v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
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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 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
za odklízení těchto odpadů vynaložili 3 mil. Kč za rok.
Víme o tom, že 99 % obyvatel
městského obvodu využívá k odkládání objemných odpadů nebo
těch, které 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 jsou dále neúnosné a výdajová položka na jejich odklízení
z veřejných prostranství je na rok
2011 schválená 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.

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 25. června 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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Díky zodpovědným
občanům jsme ušetřili
řadu surovin
Náš městský obvod už několik
let poskytuje občanům možnost
třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky
tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace o tom nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vybraných druhů občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné
televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři
měsíce nepřetržitého svícení,
spotřebu ropy osobního automobilu na 22 km jízdy nebo zabrání
vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace
televizí a monitorů na životní
prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie také posoudila systém
zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila
jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace

jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu
nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 1
266 televizí a 712 monitorů. Tím
jsme uspořili 295 MWh elektřiny,
5 831 litrů ropy, 1 482 155 litrů vody a 13 307 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 79 tun COŖ
ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 300 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena
pouze na televize a monitory,
přínos pro životní prostředí
představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni,
kteří elektroodpad nevyhazují do
popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

DŮM POHÁDEK
DĚTI ZAUJAL

Děti 17. mateřské školy Plzeň navštívily Dům pohádek v Plzni – Lochotíně. Návštěvu jim umožnil ÚMO Plzeň 2, který zajistil pro děti
zdarma vstupenky. Návštěva je velmi nadchla. Měly možnost se vydovádět na různých atrakcích jako jsou velká skluzavka, dřevěná auta, bazén s míčky a jiné. Velmi se jim líbilo tancování s pohádkovými
postavami a práce ve výtvarném ateliéru. Zhotovily si papírové masky a kloboučky na památku. Návštěva pro děti byla velmi podnětná,
zajímavá a různorodá. Je moc pěkné, že úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v čele s panem starostou Ing. L. Aschenbrennerem
pamatuje velmi často i na malé předškoláčky a ve svém rozpočtu
vždy najde finance na jejich podporu. Patří mu za to velký dík.
Mgr. Dana Valdmanová, ředitelka 17. MŠ

Požární bezpečnost při provozu komínů a kouřovodů
Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Dovolujeme si vás proto seznámit s tím nejdůležitějším –
jak často kontrolovat a kdy dělat
revize.
Revize spalinové cesty se
provádí:
a) před uvedením spalinové
cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
– výkon spotřebiče do 50 kW
činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční Sezonní
provoz provoz
3x

2x
1x
1x

3x
1x
1x

1x
1x
1x

Nad 50 kW
Kontrola a čištění spalinové ceny
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

2x
2x

1x
1x

1x
1x

2x

nejméně podle návodu výrobce
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Netradiční výlet dětí z 21. MŠ na letiště

Letní příměstský tábor
pro děti od 6 do 15 let
Zaměření: sport, zábava a kultura v Plzni a okolí.
Cíl projektu: vytvořit zázemí pro děti, které z různých důvodů nevyužijí
nabídky klasických letních táborů a zajistit jim zajímavý program pod
vedením zkušených vedoucích
Místo realizace: zařízení kulturního domu v Šeříkově ulici.
Termín konání: všechny pracovní dny od 1. 7. do 31. 7. 2011, vždy od 7.30
do 17.00 hodin.
Cena : 100 Kč / osobu / den
V ceně je zahrnuto jedno hlavní jídlo denně.
Vyplněné přihlášky je možno odevzdat osobně na ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň nebo e-mailem na cervenyz@plzen.eu
Poplatek uhradíte při nástupu v KD Šeříková
Na realizaci projektu se podílejí:
Agentura Jiřího Růžka
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, kancelář tajemníka

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Jméno a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

Adresa:

............………………………………………

Datum narození:

............………………………………………

Pobyt:

od ....................... do ...................... Celkem dnů: ..........

KONTAKT
Jméno a příjmení rodiče:

.....................………………………………

Adresa:

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

Telefon:

..........................................................
....................................................
Podpis zákonného zástupce

Děti 21. mateřské školy v Plzni
podnikly netradiční výlet mezi
vojáky – záchranáře na letiště
Letecké záchranné služby Plzeň
– Líně, jejímž provozovatelem je
Armáda ČR. Za zprostředkování
návštěvy patří velké poděkování
našim rodičům a především panu kap. Františku Lukešovi,
který se nám obětavě věnoval.
Děti měly možnost na vlastní
oči vidět pohromadě šest vrtulníků W3A Sokol. Již při vstupu
do hangáru byli všichni pohlceni
jejich jedinečností a pompézností. Malí i velcí obdivovali techniku a majestátnost těchto strojů.
Tiše jsme naslouchali výkladu
doplňovanému o autentickou
projekci. Sledovali jsme, jak vypadá svět z výšky. Začali jsme si

uvědomovat souvislosti – proč,
kdy, kde, jak i nač je důležitá
práce vojenských záchranářů.
Jejich povolání je velice náročné, a proto jim právem patří náš
obdiv. Jen na malou chvilku se
z dětí stali piloti, letečtí doktoři
či sestřičky. Jejich představy a
fantazie se roztančily naplno.
Vojákům na památku i pro potěšení nakreslily křídou jejich vrtulníkovou chloubu přímo na betonovou zem před hangáry.
Z výletu jsme odjížděli naplněni nezapomenutelnými zážitky i sny. Nahlédli jsme pod pokličku zajímavému a netradičnímu povolání. Možná se jednou
z někoho z nás dětí stane tento
sen skutečností: „Jsem pilot - záchranář.“
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Bylinky v klášteře

Slavnostní obřad „Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života“ dne
19. dubna 2011.

Kostel Panny Marie Růžencové v Plzni na Jiráskově náměstí
se již opakovaně na konci května
připojuje k ostatním plzeňským
kostelům a modlitebnám a při
příležitosti Noci kostelů vítá
poutníky, kteří mnohdy přicházejí do kostela poprvé, aby se dověděli něco o stavbě chrámu i jeho pohnutých dějinách, zaposlouchali se do melodií varhanní
hudby. Pro mnohé návštěvníky
je novinkou, že náš kostel, vybudovaný v roce 1913 ve stylu německé moderny a sloužící jako
duchovní srdce Slovan, byl v roce 1999 prohlášen za kulturní
památku.
K uvítání návštěvníků se
chystá také zdejší klášterní zahrada, a to v sobotu 11. června od

14.00 hodin při příležitosti již
druhého ročníku výstavy léčivých rostlin „Bylinky v klášteře“. Přichystány jsou odborné
přednášky, výtvarná dílna pod
vedením profesionálů, ochutnávka čajů i možnost koupit si
výrobky Denního stacionáře
Exodus z Hlavanovy ulice s motivy bylinek nebo bylinné produkty z klášterů.
Ve čtvrtek16. června si dovolujeme pozvat příznivce besed a
diskusí o životě a jeho úskalích;
tentokrát k nám zavítá vzácný
host, disidentka a psycholožka
paní Dana Němcová. Beseda začíná v 16.30 hodin v přednáškovém sále kláštera dominikánů.
Těšíme se na vás!
Farnost PMR

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

„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: 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:

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
(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:

……………………………………………........

Číslo telefonu:

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

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

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

…………………………
Podpis
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Do stovky je stále hodně daleko!
Dne 20. dubna se konala členská schůze Okresního klubu PTP
Plzeň v kulturním domu v Šeříkové ulici, kterou zahájil předseda klubu Ing. Richard Smola.
Nejprve přečetl jména kamarádů, kteří zemřeli od minulé členské schůze. Minutou ticha uctili
přítomní jejich památku.
Mezi hosty nechyběli primátor
města Plzně Martin Baxa, starosta MO Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner, starosta Rokycan
Vladimír Šmolík, zástupce ředitele
vojenského
velitelství
v Plzni major Jindřich Plescher
a řada dalších. V úvodním slově
poděkoval předseda klubu za
pomoc a přízeň Magistrátu města Plzně, MO Plzeň 2 Slovany
a armádě, které nikdy nenechaly
klub PTP ve „štychu“.
Pétépáci každým rokem pořádají dobrovolnou sbírku na Charitu Plzeň a Rokycany. Při této
schůzi předal předseda tento dar

Na schůzi Okresního klubu PTP promluvil také primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.
zástupkyni Charity Anně Srbové, které mj. prohlásila „….že

považuje Pétépáky za lékaře naší
společnosti, a to nejen po stránce

Karel Jíša bude chybět…
V pátek 15. 4. 2011 nás opustil pan
Karel Jíša, jednatel Sdružení pro
obnovu památek Rokycan a okolí.
Byl nejen jednatelem sdružení, ale
i jeho hnacím motorem. Jeho neustávající aktivita ve prospěch památek, a to i na území našeho obvodu,
byla obdivuhodná, mnohdy nás, jeho spolupracovníky, až zahlcovala.
Jeho vztah k obnově památek se nerealizoval pouze v rovině jejich
technické opravy, ale pojímal ji v širokých souvislostech. Památky byly vždy pro něj stavbami s osudy jejich iniciátorů a lidí, kteří je užívali,
opravovali, měli je rádi.
Věděl, že se může zachránit jen ta
památka, ke které mají lidé vztah,
a proto spojoval činnost sdružení
s osvětou, s přiblížením osudu památek zájemcům. Vlastivědnými
výlety a organizováním přednášek
vytvářel předivo dobrých vztahů
k historii, přírodě a kultuře regionu,
ve kterém lidé žijí.
Na kontě opravených památek
sdružení je kostel na Vršíčku
u Rokycan, střecha a krov kostela
Nejsvětější Trojice v Rokycanech,
litinová pumpa, socha sv. Jana
a kaplička v Rokycanech, věž kostela ve Skořicích a stále pokračující
oprava kostela v Plané. V městském
obvodu Slovan v Plzni se jeho činnost týkala obnovy kostela sv. Mikuláše a kostelíku U Ježíška v Plzni.
Posledně jmenovaná stavba je po deseti letech zachráněna a je schopna
poskytnout svůj krásný interiér kulturní činnosti i duchovním progra-

mům. To by nebylo možné bez velké
investice lásky a energie, bez citu
pro potřeby a širší vztahy ve společnosti. Rád zdůrazňoval „…jsem jen
prostý zemědělec“ a jeho dílo hovořilo o tom, že jako správný hospodář
je zakotven v půdě svého regionu,
rozumí vztahům mezi přírodou
a lidmi a jejich díly. Jeho snaha
o obnovu památek se tak dostala do
vyšší úrovně zájmu o obnovu zdravé
společnosti obecně. Jeho energie se
však vyčerpala, těžká a zákeřná nemoc jej dostala pod svou vládu.
Karel Jíša bude chybět, ani si zatím neuvědomujeme, jak. Ale můžeme jemu a našim památkám slíbit, že v díle obnovy bude naše
sdružení pokračovat.
Ing. arch. Jan Soukup
předseda Sdružení pro obnovu
památek Rokycan a okolí

morální, protože i přesto, že jsou
již staří a potřebovali by sami
pomoc, pomáhají hlavně těm,
kteří jsou na tom ještě hůře“.
Na každé členské schůzi Pétépáků je už tradicí přednáška lékaře. Tentokráte to byl primář
OFTY a poslanec parlamentu ČR
MUDr. Michal Janek, který pohovořil o šedém a zeleném zákalu, který je „dětskou nemocí“
starých lidí. Nutno dodat, že
průměrný věk Pétépáků je 82 let.
Poté schůze pokračovala již obvyklým způsobem, a to zprávou o
činnosti za minulý rok, dále
zprávou o hospodaření, finančním plánem na letošní rok a revizní zprávou. Předseda seznámil přítomné také s letošním
plánem akcí, které bude klub pořádat. Po diskuzi předseda klubu
schůzi ukončil s optimistickým
přáním, že “ musíme ještě vydržet, do stovky je totiž stále hodně
(smo)
daleko“.

Peníze na 1. etapu
revitalizace
Jiráskova náměstí
Městský obvod Plzeň 2 –
Slovany požádá o dotaci z
nadace Proměny, grantového programu Parky na
1. etapu revitalizace Jiráskova náměstí, kdy předpokládané náklady jsou ve
výši 40 milionů korun
včetně DPH. Předložení žádosti schválilo Zastupitelstvo města Plzně včetně poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu ve
výši minimálně 15 milionů
korun z rozpočtu města
v letech 2013 a 2014.
Městský obvod Plzeň 2 Slovany se dlouhodobě
snaží zrekonstruovat Jiráskovo náměstí do podoby
odpovídající
současným
potřebám obyvatel. Dlouhá
léta byla připravena k realizaci stavba podle návrhu
vzešlého z architektonické
soutěže ze druhé poloviny
devadesátých let, nejblíže
k ní bylo v roce 2002, ale
připravené prostředky byly po povodni v témže roce
použity na odstranění jejích následků.
Nadace Proměny je soukromá nezisková organiza-

ce, která grantovým způsobem finančně podporuje
proměny veřejných prostranství s důrazem na inspirativní a otevřenou
městskou krajinu. O příspěvek mohou žádat i městské obvody. Lze jej použít
na obnovu či založení městských
parků,
parkově
upravených ploch, veřejně
přístupných zahrad a rekreační zeleně ve městě.
Tento dotační titul byl
vybrán na případné financování rekonstrukce parkových ploch na Jiráskově
náměstí, a to ve dvou jeho
částech: plocha před kostelem – úprava na klasický
pobytový park a plocha na
místě bývalé točky trolejbusů – přestavba na oplocené dětské hřiště.
V současnosti je zpracovávána studie předpokládaných úprav a návrhu
vlastního řešení podoby
jednotlivých částí, která je
nutná coby podklad žádosti
o příspěvek. Veškeré dosud
vynaložené náklady jsou
hrazeny z rozpočtu městského obvodu.
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Areál TJ Božkov na ostrově opět ožil
V sobotu 16. dubna zde pořádali
přátelé ZŠ a MŠ v Plzni Božkově
další jarmark, tentokrát zaměřený na velikonoční svátky. Ve
stáncích nabízely maminky
krásné dekorace, které již od
února vyráběly společně s dětmi
ve výtvarných dílnách ve školní
družině. Nazdobené osení, pomlázky, které se děti učily i plést,
výrobky z keramiky, batikované
ubrusy, ozdobená vajíčka, perníčky apod.
Jarmark byl navíc obohacen
přizváním zástupců některých
řemesel. Byli zde kováři ze
Střední školy v Oselcích i děti
z tamního dětského domova,
které se svými tetami Eliškou
a Galinou nejen předváděly ruční tkaní na tkalcovském stavu,
ale nabízely rovněž ručně tkané
kabelky, ubrusy a další vkusné
výrobky.
Vrčeňští přijeli nabídnout své
výrobky z keramiky, dřevěné
hračky a zboží s velikonoční tematikou. Košíkáři a svíčkaři
z Blovic se rovněž těšili velkému

něž děti z MŠ přispěly svým vystoupením ke skvělé atmosféře
této školní akce. Po koncertě
zpívající průvod vynesl a v řece
Úhlavě utopil Morenu. Děti se za
všeobecného veselí tak definitivně rozloučily se zimou.
Velké poděkování patří vedení
a členům TJ Božkov za poskytnutí prostor a zázemí pro jarmark. Svojí vstřícností a účastí
pomohli nejen ke konání akce,
ale i k dobré atmosféře celého báječného odpoledne.
Poděkování patří i panu Ing.
L. Aschenbrenerovi, starostovi
MO Plzeň 2. Máme velkou radost
z toho, že se tentokrát opět sešlo
na ostrově velké množství návštěvníků a že jsme tak přispěli
k obohacení kulturního života
v Božkově a připomněli si tradici starých řemesel.
Krásné jarní dny přejí všichni,
kdo se na přípravě školního jarmarku podíleli.
zájmu návštěvníků a hlavně dětí. Ve stánku Hobby Kohout
si děti mohly s pomocí lektorek

ozdobit velikonoční vajíčko.
Odpoledne vystoupili flétnisté
a pěvecký sbor VS Božkov. Rov-

Přátelé ZŠ a MŠ
v Plzni-Božkově
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Do školky se bude chodit
do Masarykovy základní školy
Druhý plzeňský obvod se snaží
řešit nedostatek míst v mateřských školách všemi možnými
způsoby.
V posledních letech zrekonstruoval všechny bývalé školnické byty na nové třídy a do budoucna plánuje i výstavbu celé
nové školky. Mezi tím se ale vyskytla i možnost vybudovat odloučené pracoviště 51. MŠ
z Částkovy ulice v objektu nedaleké základní školy. Nabídku dostal obvod v dubnu. V těchto
dnech se na ní dohodl a už připravuje projektovou dokumentaci k provedení nutných úprav

Místa a žádosti o umístění v MŠ v MO Plzeň 2 – Slovany
rok
2010

celková kapacita školek

počet žádostí o umístění

počet zatím přijatých dětí

1028

514

277

2011
1076 (+25*)
*s kapacitami v Masarykově základní škole

772

311

nabízených prostor.
„Vhodné prostory k rekonstrukci nám nabídla ředitelka
Masarykovy základní školy na
Jiráskově náměstí. Vzhledem
k tomu, že poptávka po volných

Snímky z rekonstruovaného školnického bytu v 5. MŠ v Zelenohorské ulici.

místech ve školkách výrazně
převyšuje naše možnosti, nabídku jsme s vděkem přijali. Nové
prostory by mohly být podle
předběžných kalkulací pro 25 až
28 dětí. Není vyloučené, že tato
místa budou k
dispozici už od
začátku příštího
školního roku,“
říká
místostarostka obvodu
Irena
Rottová
s tím, že objekt
má vhodné parametry.
Je v něm prostor pro třídu,
šatnu, kuchyňku, toalety a má
i vlastní zahradu
a děti nemusí
přijít vůbec do
styku s žáky základní
školy.
Prostory pro MŠ
je
ale
třeba
upravit pro malé
děti a vybavit
vhodným zařízením.
Na využití volných prostor se
již obvod dohodl
jak se samotnou

základní školou, tak i s magistrátem, který je zřizovatelem školy.
Projektová dokumentace má být
hotová do konce května. Pak se
připraví a zadá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Z něho vyjde termín dokončení. Podle termínu se pak zřejmě vypíší doplňující zápisy na obsazení nových
míst. Zájem se dá očekávat značný. V jarním kole zápisů bylo
totiž odmítnuto 372 žádostí
ze 772.
Mateřské školky v obvodě mají
nyní kapacitu 1076 míst. Ještě na
začátku roku 2010 to přitom bylo
o 48 méně. Nová místa přibyla rekonstrukcí školnických bytů
v 17. MŠ na Čapkově náměstí,
ve 25. MŠ v Ruské ulici, v 89. MŠ
v Habrové ulici a poslední služební byt byl přestavěn na třídu
pro 12 dětí v 5. MŠ v Zelenohorské
ulici. „Rekonstrukce tam trvala
tři měsíce a skončila na začátku
letošního roku. Vyšla na dva miliony korun. Kapacity budov mateřských škol se tak naplnily na
maximum,“ říká slovanský starosta Lumír Aschenbrenner.
Nová školka se má stavět ve
Chvojkových lomech na hranici
areálu slovanských bazénů. Má
mít tři oddělení pro 75 dětí. Na
stavbu se hledají prostředky.

Projekt finišuje k ukončení
Dvouletý projekt „Gymnázium - vstupní brána na vysokou
školu“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR,

projektový tým právě dokončuje.
Probíhá ověřování a zároveň
inovace jednotlivých výukových prezentací a výukových

materiálů vytvořených v klíčové aktivitě č. 6.
A právě některé z prezentací
mohou vidět účastníci závěrečné konference, kterou Sportov-

ní gymnázium, Táborská 28, Plzeň, uskuteční 15. 6. 2011 od
14.00 hodin v budově školy.
Mgr. Milena Majerová
hlavní manažerka projektu

,
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Plzeňský servis, s. r. o.
Vážení čtenáři,
v minulém čísle informačního Zpravodaje jsme rubriku „Poradna bytového správce“ věnovali otázkám našich čtenářů. I do dnešní pravidelné rubriky jsme připravili
několik odpovědí na dotazy, které mohou být přínosem nejen pro naše klienty, ale v praxi je mohou využít i ostatní SVJ.
Pokud máte i vy dotazy, náměty nebo připomínky týkající se správy domu, neváhejte a navštivte nás na adrese Plzeňský servis, s. r. o., Částkova 45, 326 00 Plzeň.
Dotaz lze zaslat také elektronicky na adresu poradnaspravce@plzenskyservis.cz. Dotazy vždy označte heslem „Poradna bytového správce“.
Monika Polánková, Manažerka oblasti Plzeňský servis, s.r.o.

Člen výboru
Může funkci člena výboru nebo funkci
pověřeného vlastníka vykonávat osoba,
která není členem společenství?
Obecně lze vycházet z ustanovení § 9 odst. 7 písm. a) a b) zákona 72/1994 Sb. (ZOVB), podle něhož jsou povinnými orgány SVJ
shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství či pověřený vlastník. Tyto orgány musí
mít každé SVJ. Mimo těchto orgánů mohou mít jednotlivá SVJ
také orgány nepovinné, např.
kontrolní komisi.
Pro vytvoření stanov SVJ je
závazný pouze ZOVB, nikoliv
tedy vzorové stanovy tvořící přílohu nařízení vlády č. 371/2004
Sb., ve znění nařízení vlády č.
151/2006. Pokud tedy dojde ve
stanovách společenství k takové
úpravě, která umožní volbu jiné
osoby než člena SVJ za člena výboru SVJ nejde o rozpor se zákonem, protože zákon toto nezakazuje. Funkci pověřeného

vlastníka jak již vyplývá z názvu
této funkce, může vykonávat
pouze člen SVJ.

Platba za užívání teras
V našem objektu se v posledním poschodí nacházejí terasy, na které je přístup pouze ze dvou bytových jednotek.
Tyto terasy jsou využívány pouze
vlastníky přilehlých bytů. Za využívání
teras tito vlastníci nepřispívají do fondu oprav, přispívají pouze za své bytové
jednotky. Je to tak v pořádku?
Podle ZOVB nesou vlastníci
jednotek (pokud dohoda neurčuje jinak) náklady spojené se
správou domu a pozemku poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Tento podíl
se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Podlahová plocha
bytu je přitom vymezena jako
podlahová plocha všech místností včetně těch, které tvoří

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM MC JABLÍČKO
(4. 7. až 2. 9. 2011)
Kavárna – herna – úterý až čtvrtek : 9 -12 hodin
(jinak dle individuální domluvy, možné soukromé akce)
Hlídání dětí denně od 7 do 19 hodin!!!
(telefon. objednání do 18 hodin předchozího dne).
Program:
úterý:
9.30 – 11.30 hodin – Jesličky (2 až 3 roky)
9.30 – 11.30 hodin – Jablíčková školička (nad 2 roky s rodiči):
charakteristika: dvouhodinový program cvičení, tancování, zpívání, říkanky
a povídání doplněné malou výtvarnou dílnou, přestávka cca 15 minut
středa:
9.00 – 12.00 hodin – Jesličky (3 až 4 roky)
9.00 – 9.45 hodin – Cvičení rodiče + děti do 2 let
10.00 – 10.45 hodin – Cvičení rodiče + děti do 3 let
11.00 – 11.45 hodin – Cvičení rodiče + děti nad 3 roky
charakteristika: všeobecná sport. příprava zaměřená na správný
psychomotorický vývoj, rozličné nářadí a náčiní, říkanky, písničky
čtvrtek:
9.30 – 11.30 hodin – Jesličky (2 až 3 roky)

příslušenství bytu, obdobně je
vymezena i podlahová plocha
nebytového prostoru. Plocha terasy, protože není místností, tedy nemá vliv na výši příspěvku
vlastníka bytu, k němuž přísluší

právo užívání terasy. S jiným
způsobem stanovení příspěvků
vlastníků jednotek na správu
domu a pozemku by museli souhlasit všichni vlastníci jednotek.

9.15 – 9.45 hodin – Cvičení miminek (do 6 měsíců)
9.45 – 10.15 hodin – Cvičení miminek (nad 6 měsíců)
charakteristika: cvičení zaměřená na správný psychomotorický vývoj
kojenců a batolat, 1x měsíčně masáž
10.30 – 11.30 hodin – Power jóga
charakteristika: cvičení v mírném tempu, vycházející z tradiční jógy
s kondičním a zdravotním efektem.
Hlídání dětí možné na objednávku zdarma – pobyt 20 Kč
Předplacené omluvené lekce z prázdninového programu
lze převést do dalšího čtvrtletí v případě volných míst
v podzimním programu

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA
MC JABLÍČKO nabízí rodičům možnost umístit děti
v červenci a srpnu do prázdninové školky!!!
Každodenní program – 8 až 13 hodin – lze doplnit o hlídání
dětí podle potřeby rodičů.
Info na recepci!!!

MC JABLÍČKO, JABLONSKÉHO 4, PLZEŇ, TEL. Č. 736 445 524
WWW.JABLICKO.UNAS.CZ
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Spokojený klient je pro
Plzeňskou STK nejdůležitější!

V Plzeňské části Slovany, na
adrese Koterovská 156a, se nachází největší a nejmodernější
Stanice
technické
kontroly
v České republice. Více nám o její činnosti poví její ředitel Ondřej Suchý.
„Zakládáme si především na
tom, že zákazníkům nabízíme
kompletní služby pod jednou
střechou. V rámci rozsáhlé investice byly rozšířeny prostory
pro technické kontroly. Proto je
dnes možné odbavovat majitele
nákladních vozidel souběžně na
dvou linkách. Stejný počet linek
je k dispozici i pro kontroly
osobních vozidel. Současně byla
provedena výstavba speciální

haly pro měření emisí, ve které
je možno obsluhovat až pět vozů
najednou. Samozřejmě nemohu
zapomenout na naše specializované pracoviště pro ověřování,
montáž a opravy tachografů, a to
jak klasických, tak digitálních.“
říká ředitel Suchý.
Díky svému vybavení proto
může Plzeňská STK svým zákazníkům nabídnout nejen technické prohlídky všech vozidel, evidenční prohlídky, prohlídky při
individuálních dovozech automobilů ze zahraničí či jejich přestavbách, ale i kompletní škálu
prací související s kontrolou
LPG a CNG systémů, které
u konkurence nenajdete.

Pro klienty, kteří se s ohledem
na rozšířené a moderně vybavené prostory Plzeňské STK nemusejí objednávat předem, je
připravena klimatizovaná čekárna s nabídkou teplých nápojů
zdarma. Přímo na místě je možné zakoupit i prvky povinné výbavy, jako například autolékárnu nebo drobné autodoplňky.
Dalším krokem, kterým Plzeňská STK vyšla vstříc svým zákazníkům, je v případě nesplnění některých předepsaných parametrů u kontrolovaného vozidla možnost opakování technické kontroly do třiceti dnů zcela
zdarma. Stejná nabídka platí
i pro měření emisí.

„Zákazník je u nás obsloužen
profesionálním týmem pracovníků, který zaručuje nejen vysokou kvalitu služeb, ale i téměř
nulové čekací doby. Hlavní
předností naší provozovny je
bezpochyby komplexnost veškerých činností na jednom místě,
což zákazníkům šetří čas i náklady. Spokojený klient je pro
nás to nejdůležitější,“ uzavírá
s úsměvem pan Suchý.
Na vaši návštěvu se Plzeňská
STK těší vždy od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin na Koterovské třídě v Plzni, za čerpací stanicí Shell. Další informace zájemci
najdou na webových
stránkách www.stk-plzen.cz.
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Vzděláváním k dalšímu profesnímu rozvoji
zaměstnanců v Christ Car Wash, s.r.o.
Společnost Christ Car Wash,
s. r. o. byla založena v roce 1996
jako dceřiná společnost skupiny
Otto Christ AG, která je v Evropě lídrem v oblasti mycích zařízení vozidel.
Hlavním výrobním artiklem
firmy Christ Car Wash, s. r. o.
jsou veškeré komponenty mycích zařízení pro osobní vozy,
užitkové vozy a vozidla hromadné dopravy. Výrobní program je zaměřen převážně na
svařování, zpracování plechů,
obrábění, montáž, povrchovou
úpravu kovů a elektrotechnickou výrobu.
Z důvodů konkurenceschopnosti je stále více kladen důraz

na odbornou připravenost zaměstnanců, kterou řeší společnost jednak spoluprací s regionálními středními odbornými
školami,
v podniku
probíhá praktická výuka
jejich žáků, a
také poskytováním dalšího profesního
rozvvoje
svým
zaměstnancům.
Společnost zahájila v lednu
2011 realizaci projektu Vzděláváním k dalšímu profesnímu
rozvoji zaměstnanců v Christ

Car Wash, s.r.o., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavním cílem projektu
je
zvýšení
obecných odborných znalostí, dovedností a kompetencí
zaměstnanců
podniku a zavedení komplexního systému
vzdělávání jako součásti systému řízení pracovního výkonu v
podniku.
Vzdělávací aktivity budou

probíhat převážně v nově zbudované učebně v sídle společnosti do konce června 2012 a jsou
rozděleny do 8 modulů tak, aby
rozvíjely osobnostní kompetence zaměstnanců společnosti,
uživatelské PC znalosti, základní profesní kompetence, rozvoj v
oboru svařování, obsluhy CNC
strojů, znalosti v oboru podnikových informačních systémů a
informačních technologií, konstrukčního vzdělávání a v oblasti kvality.
Do projektu bude zapojeno
celkem 136 zaměstnanců společnosti.
Chcete se i Vy dále rozvíjet?
Staňte se členem našeho týmu!

Půjčky z fondu rozvoje bydlení pokračují
Půjčky z fondu rozvoje
bydlení pokračují
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://aplikac
e.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 po–
skytnutou půjčku podle sta–
novených a ve smlouvě uve–
dených pravidel a podmínek.
b) společenství vlastníků jed–
notek, které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku
podle stanovených a ve
smlouvě uvedených podmí–
nek a použijí prostředky fondu
na opravy a modernizaci spo–
lečných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž úpravy a rekonstrukce je půjčka z
FRB požadována, musí být starší
5 let. Je – li půjčka 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: 02.05. – 15.08. 2011
IV. kolo: 22.08. – 03.10. 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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Na výstavbu pěších stezek
na Božkovském ostrově bude!
Rada Regionálního operačního
programu Jihozápad podpořila
na svém posledním jednání výstavbu pěších stezek na Božkovském ostrově. Alokovaná částka
přesahuje čtyři miliony korun.
Stezky však musí být dokončené
do 30. dubna 2012, proto se začnou
stavět již letos. Ještě předtím se
ale z technických důvodů musí
dokončit také asfaltová dráha pro
in-line bruslaře, na kterou vyčlenil Úřad městského obvodu Plzeň
2 zhruba 3,4 milionu korun z
vlastních rezerv. Termíny zahájení staveb se budou projednávat
v nejbližších dnech.
Prostředky z ROPu budou čerpány z oblasti 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu /
Aktivita / Výstavba turistických
cest pouze pro pěší a hipostezky
včetně doprovodné infrastruktury a značení. Součástí pěší stezky
na ostrově bude i sedm cvičebních stojanů fit stezky pro seniory, lavičky, odpadkové koše a tři
informační tabule s údaji o území.
Na Božkovském ostrově tak
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
na svém jednání zastupitelé druhého plzeňského obvodu. Prostředky vyčlenili z fondu rezerv a
rozvoje obvodního rozpočtu.
„In-line dráha musí být jednou
z prvních investic na ostrově, aby
mohly začít další, na které žádáme finanční prostředky z růz–
ných 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 Regionálního operačního programu Jihozápad. Tam už je žádost podána. Zatím ale není jasné, kdy se bude celé kolo žádostí
řešit a schvalovat. Představitelé

Plány oživení ostrova zahrnují:
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
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 rehabili-

tačních 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.

NÁVŠTĚVA 51. MŠ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Pravidelná setkání
v domově pro seniory
v Kotíkovské ul. jsou již
tradicí naší 51. mateřské
školy v Částkově ulici. Děti
rády připravují pro staroušky program i dárečky
na vánoční a velikonoční
setkání. Letos jsme pro důchodce upekli a nazdobili
perníčky. Podíleli se na tom
jak děti, tak všichni ostatní
zaměstnanci školy. Návštěvy u seniorů jsme letos
obohatili o setkání
v Domově se zvláštním režimem Sv. Aloise v Hradišťské ul. Velikonoční vystoupení a dárečky, které
děti seniorům předaly, je
moc potěšily. Už teď se těší
na další setkání s dětmi naší mateřinky, jak nám sdělila paní Mgr. Jana Horová,
sociální pracovnice Domova Sv. Aloise.
Bc. Blanka Linhartová,
ředitelka 51. MŠ
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Dotované klimatické
a rekondiční pobyty v zahraničí

Dětský nadační fond Plzeň ve spolupráci s
cestovní kanceláří SOCHOR.CZ, s. r. o. a za
finanční pomoci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Plzeňského krajského
úřadu a ÚMO Plzeň 3 nabízí volná místa ve
specializovaných ozdravných pobytech.
Tradiční klimatické pobyty, které organizace připravuje již 20 let, jsou komplexně
zabezpečené a celková cena zahrnuje dopravu z Plzně, ubytování v hotelu se stravou a pitným režimem (podle druhu pobytu
– polopenze, plná penze nebo all inclusive),
personální, programové zajištění a potřebná pojištění. Po celou dobu pobytu o jeho
účastníky pečují zejména vedoucí pobytu,
lékař a fyzioterapeut, kteří se starají o programovou náplň a řízení pobytu.
Pro všechny účastníky jsou připraveny
různé aktivity ozdravného charakteru, jako například návštěva termálních minerálních koupališť, návštěva jeskyní – speleoterapie, výlety, vysokohorské výstupy,
dechová cvičení, rehabilitační cvičení s fit
balony, speciální metody pro astmatiky,
například tzv. míčkování, odborné konzultace, ale také hry pro děti a tradiční letní
olympijské hry Dětského nadačního fondu
Plzeň. Děti se mohou akcí účastnit v doprovodu rodičů a od 14 let mohou jet i samostatně.
Připravené rekreační, rekondiční a lé-

čebné akce jsou vhodné především pro rodiče s dětmi, ale také pro seniory a osoby
produktivního věku. Komplexně zabezpečené pobyty si kladou za cíl zlepšit zdravotní stav astmatikům, alergikům, respiračně nemocným, ale také všem, kteří potřebují zlepšit imunitní stav, zotavit se
a zvýšit tělesnou kondici. Akce jsou organizovány s dopravou z Plzně a zpět (autobus zůstává v místě pobytu a zabezpečuje
veškerý dopravní servis).

Informace o aktuálních akcích:
Volná místa jsou na klimatické léčebné
pobyty v termínu 7. 8. – 20. 8. Vysoké Tatry – Tatranské Matliare, hotel SOREA.
Poslední 2 volná místa jsou na rekondiční
pobyt v termínu od 3. 7. – 9. 7. 2011 do Liptovského Jánu (Nízké Tatry, Slovenská republika).
Dále se můžete přihlásit do Lázní Bojnice
(Slovenská republika) v termínech: 19. 6. –
25. 6. a 28. 8. – 3. 9. 2011.
Také letos jsou připraveny oblíbené pobyty do známých slovenských lázní Podhájska, a to v měsících červen, červenec,
září a říjen.
Dále je možnost se přihlásit na klimatický pobyt v termínu od 12. 9. – 23. 9. 2011,
který se uskuteční v Jižním Španělsku –

Hotel Los Delfines****, režim all inklusive
(na poloostrově u dvou moří), vhodný především pro rodiče s dětmi, ale také pro seniory. Pobyt je finančně dotovaný a je za
velice výhodnou cenu.
Novinkou pro tento rok je rekondiční pobyt v Chorvatsku na Makarské riviéře v
termínu od 19. 8. – 28. 8. 2011.
V listopadu se vzhledem k úspěchům z
minulých let opět pořádá zájezd do Maďarska - lázní Hévízu.
Velká pozornost je ze strany klientů věnována také mimořádným akcím, které
jsou výrazně dotované Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a uskuteční se v Mariánských Lázních v termínech:
10. 10. – 16. 10. 2011, 24. 10. – 30. 11. 2011,
14. 11. – 20. 11. 2011 a 28. 11. – 4. 12. 2011.
Počet účastníků je omezen, proto prosíme
všechny zájemce, aby se přihlašovali obratem.
Zájemci mohou získat katalog s kompletním přehledem celého programu a zároveň
se informovat o možnostech účasti a o finančních dotacích v kanceláři fondu na
Slovanské tř. 7 v Plzni (stanice tramvaje
Mikulášské nám. ve směru do centra), telefon 377 227 143 nebo e-mailová adresa:
info@children-fund.cz
(www.children-fund.cz).
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Na Slovanech bezpečněji do školy
Bezpečnější cestu do školy a ze školy mají někteří
školáci ze Slovan. Obvodní
radnice ve spolupráci s obvodním oddělením Policie
ČR a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Dr. Ilony Mauritzové totiž zavedla od 9. května ve frekventovaných hodinách asistenční pomoc na vybraných přechodech u základních škol.
„Asistenční hlídky jsou
složené ze studentů oboru
bezpečnost
obyvatelstva
vyšší odborné školy. Splní
si tím i část praxe. Na přechodech, kde nejsou semafory, budou pomáhat přecházet žákům nižších tříd
základních škol, a to zhruba od sedmi do osmi hodin
ráno a po obědě od 12 do
13,“ říká velitel obvodního
oddělení policie Martin
Černý.
Pravidelně by měli pomáhat na přechodech přes
Slovanskou alej v blízkosti
21. Základní školy a přes
Koterovskou třídu nedaleko 20. Základní školy v Brojově ulici. Vytipovaná jsou

i další místa, kde se ale
budou asistenční hlídky
střídat. Jednou z těchto
lokalit je i prostor před
Škoda
Sport
parkem
v Malostranské ulici.
„Studenti tam budou
usměrňovat žáky v době,
kdy jim končí vyučování
a přesouvají se tam za zábavou,“ říká starosta
druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner.
Obvodní radnice by se
ráda pokusila sehnat dobrovolníky na dozorování
u přechodů poblíž škol na
celý školní rok.
„Mohli by to být třeba i
senioři, kteří by se podle
svých možností střídali
na nejfrekventovanějších
komunikacích a přechodech, které v obvodě
u škol máme. Tím, že se
budou na konkrétních
místech objevovat pravidelně, si řidiči zafixují:
Aha, tady je škola, chodí
tu víc dětí. Tady bych měl
jezdit ještě opatrněji než
obvykle,“ vysvětluje starosta.
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V areálu bazénu je Fitness City
Sportovní centrum Fitness City vzniklo
v části budovy plaveckého bazénu na Slovanech. Bývalá posilovna a kavárna s barem
se rekonstrukcí, která trvala tři měsíce,
proměnily v moderní cvičební sál a posilovnu s audiovizuální technikou.
„Přestavbou uvolněné plochy jsme chtěli
rozšířit nabídku poskytovaných služeb. Kavárna i bar byly dlouhodobě bez podnájemce. Navíc je výstavba fitness centra a sálu
pro cvičení součástí studie plaveckého areálu,“ sdělil technický náměstek Petr Rund .
Návrh řešení a projektová dokumentace
vznikly ve společnosti Gryfplan, interiér je
dílem architekta Jana P. Vlčka. „Rozsah
úprav byl vymezen prostorem původní posilovny v přízemí, ze které je cvičební sál se
zrcadlovou stěnou s maximální kapacitou
40 cvičenců. Součástí je sociální zázemí. Tato část se dá také využít jako konferenční
místnost pro 50 osob,“ uvedl náměstek
Rund.
Z kavárny a baru ve 2. poschodí se stala posilovna. „Má celkem 40 stanovišť a návštěvníci tady najdou recepci a šatny se sprchami
a WC,“ upřesnil náměstek.
Bazén v Plzni na Slovanech je jedním ze
sportovišť ve vlastnictví města Plzně.
V předchozích letech se podařilo zlepšit stav
některých jeho částí a technologických zařízení. Mezi nejdůležitější patřila rekonstrukce ochozů, ozvučení vnitřního plaveckého
bazénu a rekonstrukce chlorovny. Přístavba z roku 2001 poskytla zázemí pro nové
atrakce, divokou řeku, vířivky, relaxační
bazén nebo brouzdaliště. Přestože od roku
2004 vložilo město do areálu přibližně 40 milionů korun, některé jeho části a zařízení již
dosluhují. Jedná se například o šatny. „Výstavba nových šaten je spojená s přemístěním výměníkové stanice z kotelny, kde byl
měl vzniknout dětský bazén. Pak může dojít
na nové šatny. Akce je rozdělena do dvou

etap a vyžádá si financování ve výši bezmála
43 miliony korun bez DPH. V rozpočtu na
rok 2011 jsme finanční prostředky bohužel
nenašly,“ vysvětlil náměstek Rund.
Na jaře roku 2009 schválilo městské zastupitelstvo aktualizaci studie rozvoje plaveckého areálu, vypracovanou v roce 2002. „Jejím cílem je právě postupná úprava areálu.
Jde o finančně náročné akce a je tedy zřejmé,
že se musí provádět krok za krokem s ohledem na soulad s celkovým řešením a finančními možnostmi města,“ sdělil technický

náměstek.
Celkové náklady jsou odhadnuty na 262
miliony korun. „Snažíme se o hledání finančních zdrojů i mimo rozpočet města,“
upozornil náměstek.
Plavecký bazén byl uveden do provozu
1. září 1986. O rok později se dostavěla venkovní část. Původním majitelem byl stát.
V roce 1994 došlo k bezúplatnému převodu
do majetku města.
Průměrná roční návštěvnost se pohybuje
kolem 540 tisíc lidí.

Výstava stanů opět v Plzni
Chystáte si letošní dovolenou zpříjemnit stanováním? Pak vám přijde
jistě vhod výstava stanů, která se
uskuteční v Plzni na Slovanech v hale Lokomotivy od 16. června do 2.
července, a to denně od 11 do 19 hodin.
Velká plocha haly umožní vystavovatelům předvést téměř stovku
postavených stanů předních českých i zahraničních výrobců. Budou
zde k vidění jak malé expediční a turistické stany, tak i velké rodinné
stany vhodné pro kempování. V hale
budou vystaveny nejen stany, ale i
spací pytle, karimatky, batohy,
kempinkový nábytek, obuv, oblečení
a další doplňky zpříjemňující pobyt
v přírodě. Vstup je zdarma a těšíme
se na vaši návštěvu. Více informací
najdete na www.stanyplzen.cz
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Festival ovládly východní Čechy

První místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa
předává pohár kapitánce družstva SK Zemanky Praha na Festivalu
starších minižákyň konaného 13. – 15. 5. v Plzni.
Pátek třináctého nebude zapsán v klubové
historii BaKu Plzeň a DBK Kožlany-Kralovice černým písmem. Právě od 13. - 15. května
totiž probíhal v západočeské metropoli Olma
Festival starších minižákyň, nad nímž převzal záštitu MO Plzeň 2 - Slovany a zúčastnil
se ho 1. místostarosta Mgr. Jan Fluxa.
I přes absenci moravských
týmů, pro které byla cesta do
Plzně pravděpodobně nepřekonatelnou překážkou, měl
turnaj svou kvalitu a všech 10
zúčastněných týmů potvrdilo,
že talentů má český basketbal
dost, jde jen o to, je správně
nasměrovat a vést. Vítězství
si z Festivalu nakonec odvezly hráčky Studánky Pardubic,
které turnajem prošly bez porážky. Východočeskou nadvládu potvrdilo i druhé družstvo Sokola Hradec Králové.
Na třetí pozici pak skončily
basketbalové naděje litoměřického Slovanu.
Západočeský dívčí basketbal zastupovaly tentokrát tři
týmy. Nejlépe se vedlo Klatovům, které skončily těsně pod
stupni vítězů, plzeňské hráčky, doplněné o posily z Kožlan
a Holýšova, skončily sedmé
a na desáté příčce se umístily

První místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa předává bronzové
medaile družstvu Litoměřic. Foto na stránce: Vladimír Kypet

minižákyně z Chebu.
„Díky obětavosti pořadatelů a zázemí areálu plzeňské Lokomotivy, kde jsme Festival
pořádali, proběhla celá akce nadmíru hladce, i když již máme nápady, jak a čím příště
turnaj obohatit a co zlepšit, pokud nám bude
nějaké z Národních finále nebo Festivalů

v budoucnosti svěřeno. Z organizačního
hlediska bylo nejhorší, že jsme ještě týden
před konáním Festivalu nevěděli, kolik
a jaké kluby se vůbec turnaje zúčastní. To je
třeba v příštích letech ještě doladit,“ zhodnotil průběh turnaje jeden z organizátorů Michal Pipta.
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Místostarostka patronkou
Škodabike marathonu

Radní města Plzně a 2. místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany Irena
Rottová byla patronkou 8. ročníku ŠKODABIKE marathonu, závodu horských kol pro širokou
veřejnost, který měl v sobotu
14. května start i cíl v plzeňském
areálu ŠKODA SPORT PARK. Na
tři tratě o délce šest, třicet a šedesát kilometrů tak vyjeli rodiče
s dětmi, studenti i dospělí, hobby
i závodní bikeři.
Závod doprovázelo slunečné počasí a tradičně skvělá atmosféra,
která zdaleka nebyla jen o sportovních výsledcích a výkonech.
Na nesoutěžní trasu šesti kilometrů vyrazilo také na 300 dětí a rodičů. V rámci osmého ročníku závodu, který nese jméno plzeňských strojíren, byla připravena
čestná ocenění v jednotlivých závodních kategoriích, dárky pro
dětské účastníky i losovaná tombola pro zúčastněné závodníky
o hodnotné ceny.

Radní města Plzně a 2. místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany Irena Rottová
všechny závody ŠKODABIKE marathonu odstartovala a odpoledne vyhlášeným vítězům předala ceny.

Své dojmy ze závodu sdělovali po dojetí do cíle místostarostce Rottové dětští
i dospělí závodníci.
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„Svátek“ milovníků horských kol
v lesoparku Homolka na Slovanech
Třetí závod Českého poháru
v crosscountry bude 11. června
v Plzni. Záštitu nad ním převzali
hejtman Plzeňského kraje Milan
Chovanec a radní města Plzně
Irena Rottová.
Sportovní Club Černý je pořadatelem mezinárodního závodu
Českého poháru horských kol
crosscountry. Závod je opět situován do překrásného prostředí
lesoparku Homolka v Plzni na
Slovanech.
V závodě startuje celá repre-

zentace ČR, v níž jsou i jezdci
z Plzeňského kraje a města Plzně
- Spěšný Milan, Pašek Tomáš,
Cink Ondřej, Eberle Filip a další.
Startují také závodníci z Polska,
Slovenska a Německa.
Pořadatel vybral opět nové pasáže, které jsou technické pro
jezdce a zajímavé pro diváka.
Jsou připraveny dvě délky tratí: žákovská 3,2 km dlouhá s převýšením 120 m na okruhu. Trať
kadetů, juniorů, žen, elity, pod
23 let, open, masters je dlouhá

4,6 km s převýšením 180 m na
okruh je sice náročnější, ale charakterem pojetí stále velmi
technická, téměř bez odpočinku.
Snahou bylo vybrat takovou
trať, která snese srovnání se zahraničím a splní mezinárodní
požadavky. Jezdci Elitní kategorie během závodu nastoupají
například 1260 m. Tratě pro trénink budou vyznačeny a zabezpečeny již v pátek 10. června od
10 hodin dopoledne.
Závod Českého poháru startuje

v sobotu 11. června kategorií žákovskou a postupně se o pohárové body vydají ostatní. Elitní kategorie odstartuje v 15.15 hodin.
Kategorie „open/expert“ je
volně přístupná všem zdatným
sportovním jezdcům, kteří si
chtějí zazávodit na pohárové trati. Přijďte fandit, povzbudit, vytvořit atmosféru hodnou tomuto
klání.
Veškeré podrobné informace
k závodu
naleznete
na
www.3sc.cz.
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