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Nová třída v budově Masarykovy ZŠ
Do mateřinek na Slovanech už chodí více než 1100 dětí!

Kapacity mateřských školek
v městském obvodu Plzeň 2 se
rozrostly o 28 dalších míst. Na-
chází se v nové třídě 51. mateř-
ské školy. Ne však ve svém ob-
jektu v Částkově ulici, ale netra-
dičně v prostorách Masarykovy
základní školy na Jiráskově
nám. Symbióza dvou školských
zařízení je důsledkem dlouho-
době nedostačujících kapacit pl-
zeňských mateřinek a skuteč-
nosti, že naopak některým zá-
kladním školám žáci ubyli.

„Prostory nám nabídla k vy-
užití letos v dubnu přímo ředi-
telka Masarykovy základní ško-
ly. Vzhledem k tomu, že po-
ptávka po volných místech ve
školkách výrazně převyšuje
nabídku a prostory se dispozič-
ně hodily pro tento účel, s inves-
ticí jsme neváhali,“ říká měst-
ská radní a místostarostka dru-
hého obvodu Irena Rottová s
tím, že se obvod snažil, aby nová

třída začala fungovat co nejdří-
ve. Původně se měla po nutných

úpravách otevírat v říjnu.
pokračování na str. 2

Slovo

úvodem
V průběhu mě-
síce září mě na-
vštívilo hned
několik spolu-
občanů, ovšem
zmínit bych se
chtěl zejména o
jednom z nich.
S tímto jsme
totiž měli krát-
ký, ale o to zajímavější rozhovor.
Jeho obsahem byla z jeho strany
kritika některých jevů v našem
obvodě. Kritika to byla z větší míry
oprávněná, leč mnohem hůře řeši-
telná.
Větší část naší debaty však byla ve-
dena nad „duchem“, v němž jsou
psány tyto moje kratičké úvodníky
našeho Informačního Zpravodaje.
Návštěva byla (a myslím, že i zůsta-
la) toho názoru, že píši a zmiňuji se
vždy jen o věcech, které se podařily,
avšak opomíjím ty, jež skončily vý-
sledkem opačným. Jedná se tak prý
o přístup neobjektivní.
Zda-li se v tomto případě dá hovořit
o neobjektivitě, to si netroufám
soudit. Že se však ve většině přípa-
dů snažím všímat si a upozorňovat
na to lepší, co se u nás na Slovanech
děje, to je pravda. Přiznávám ale, že
tak činím zcela úmyslně.
Myslím si totiž, že informací špat-
ných, smutných, k naštvání i k ně-
čemu více…. prostě zpráv negativ-
ních se na nás odevšad valí značná
převaha. Bohužel. Nebo je možná
vnímáme intenzivněji, což v nás
takový dojem utváří. Jestli tedy
chcete, mám pro vás všechny jednu
z těch nemilých zpráv -
v předchozích týdnech náš obvod
neuspěl se žádostí o grant z nadace
„Proměny“ na rekonstrukci Jirás-
kova náměstí za 40 mil Kč. Nejenom
já jsem z toho smutný.
A proto příště zase raději nad těmi
veselejšími stránkami ze života na-
šeho obvodu! Na shledanou se těší

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Foto Luděk Krušinský

Stop výherním automatům
a videoterminálům

Města a obce by měly mít podle
připravovaného zákona o loteri-
ích a jiných podobných hrách od
počátku příštího roku možnost
si samy regulovat provozování
výherních automatů. Město Pl-
zeň to hodlá využít hned od 1.
ledna 2012 a už nyní s městský-
mi obvody připravuje vyhlášku,
která by provozování hazardu
omezila. Jako jedni z prvních se
vyjádřili radní druhého měst-
ského obvodu. Při svém mimo-

řádném jednání schválili a za-
stupitelům města doporučili
přijmout vyhlášku s tím, že na
území MO Plzeň 2 nebude žádná
lokalita, kde bude možné provo-
zovat jak výherní hrací přístro-
je (VHP), tak ani internetové vi-
deoterminály (IVT).

„Zjednodušeně to znamená
nulovou toleranci výherních
automatů, a to i přes to, že z je-
jich provozu a zisků dostává ob-
vod nikoli nevýznamné finanč-

ní prostředky. Určitě ale tyto
příjmy oželíme, zejména pokud
vyhláškou zamezíme patologic-
kým jevům s tím spojených –
kriminalitě a gamblerství. Ne-
mluvě o celkovém zvýšení hod-
noty a atraktivnosti lokalit, kde
se herny nyní nacházejí,“ uvádí
místostarosta MO Plzeň 2 Jan
Fluxa. Svá slova vysvětluje
známým faktem, že automaty
nejvíce „živí“ jedni a ti samí li-
dé. pokračování na str. 2

Nová třída MŠ byla slavnostně otevřena za účasti radní Města Plzně a mís-
tostarostky Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Ireny Rottové, starosty
Ing. Lumíra Aschenbrennera a 1. místostarosty Mgr. Jana Fluxy. Jako od-
loučené pracoviště 51. MŠ v Částkově ulici zřízena v málo využívaných
učebnách hudební a výtvarné výchovy Masarykovy základní školy na Jirás-
kovo náměstí. Na investicích do stavebních úprav se podílelo město a druhý
městský obvod částkou 1,3 milionu korun.
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Zprávy z jednání zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Jednání
ZMO dne 20. 9.
2011 – ZMO
přijalo celkem
9 usnesení,
z nichž vybí-
rám:

– schválilo
rozbor hospo-
daření MO Pl-
zeň 2 – Slovany
za leden – čer-

ven 2011;
– schválilo návrh změn a do-

plnění Vyhlášky statutárního
města Plzně č. 2/2001, o vytvoře-
ní a použití účelových prostřed-
ků „Fondu rozvoje bydlení“;

– schválilo svěření části „A“
pozemku č. parc. 3962/2, k. ú. Pl-
zeň, o výměře 748 m², do trvalé
správy Městského obvodu Plzeň
2 – Slovany vedené v Příloze č. 3
Statutu (pozemek užívá 2. ma-

teřská škola Plzeň, U Hvězdárny
26);

– vzalo na vědomí informativ-
ní zprávy:

– Akce provedené v okrajo–
vých částech Městského ob–
vodu Plzeň 2 – Slovany;
– Spolupráce s Policií ČR,
obvodním oddělením Plzeň 2
a Městskou policií Plzeň,
služebnou Slovany, za I. po–
loletí 2011;

– Činnost JSDH a SDH působí–
cích v MO Plzeň 2 – Slovany
za I. pololetí 2011;
– požádalo vedení Statutární-

ho města Plzeň o pomoc při rea-
lizaci chybějícího sociálního za-
řízení pro seniory na území
Městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany;

Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Stop výherním automatům a videoterminálům
dokončení ze str. 1

„Je to uzavřený kruh. I zá-
stupci policie nám potvrzují, že
tito gambleři do automatů nahá-
zejí peníze a když jim dojdou,
nebojí se vykrást někde byt či
auto a v horším případě i někoho
přepadnout. Věci dají do zasta-
várny, které se v blízkosti heren
rychle objevily, a peníze opět pu-
tují do automatů,“ doplňuje mís-
tostarosta.

Pokud by městští zastupitelé
vyhlášku se zákazem provozu

automatů na plzeňské dvojce při-
jali, neznamenalo by to, že auto-
maty zmizí hned od Nového
roku. S provozovateli jsou totiž
uzavřené zpravidla tříleté
smlouvy. Počty automatů budou
klesat tak, jak budou smlouvy
dobíhat. Příští rok by měla zmi-
zet třetina přístrojů, v roce 2013
druhá a poslední přístroj by měl
přestat fungovat do konce roku
2014.

Obvod v uplynulých letech in-
kasoval za provoz automatů

zpravidla kolem deseti milionů
korun ročně. Letos radnice od-
haduje, že tento příjem poklesne
na polovinu. Radní plzeňské
čtvrti Slovany by také uvítali,
kdyby s vyhláškou o regulaci
hracích automatů vznikla para-
lelně i vyhláška o veřejném po-
řádku.

„Odstranění hracích automa-
tů řeší jen jednu část problému.
Dalšími jsou rušení nočního kli-
du či projevy vandalství. Od-
stranění automatů a zamezení

vandalství jednoznačně zvýší
kvalitu života v obvodu i celém
městě,“ doplňuje starosta obvo-
du Lumír Aschenbrenner.

Dvojka není jediným obvo-
dem, kde si automaty nepřejí.
Odmítli je už i radní na Lochotí-
ně. V případě platnosti vyhlášky
musí město určit lokality, kde
lze hrací automaty provozovat.
Radní Slovan proto doporučili,
aby do návrhu těchto míst byl
zapojen Útvar koncepce a rozvo-
je města Plzně.

Nová třída je v budově Masarykovy ZŠ
dokončení ze str. 1

Dodavatelům se ale podařilo
termíny zkrátit, takže první
předškoláky mohla uvítat už v
září.

Odloučené pracoviště mate-
řinky vzniklo v málo využíva-
ných učebnách hudební a vý-
tvarné výuky. Třídy se proboura-
ly a vznikl v nich prostor pro
hraní, jídelní koutek a kuchyňka.
Malým předškolákům se přizpů-
sobily i toalety, umývárna a šat-
na. Stavební úpravy stály obvod a
město zhruba 1,3 milionu korun a
školku nákup vybavení 400 tisíc.

„Třída má vlastní vchod oddě-
lený od vstupu do základní školy
a také vlastní část zahrady. Na té

jsou již instalované prolézačky,
skluzavka, pískoviště a další
prvky. Na jejich pořízení se poda-
řilo sehnat grant ve výši 150 tisíc
korun,“ říká ředitelka 51. MŠ
Blanka Linhartová. Školka kvůli
nové třídě také vytvořila tři další
pracovní místa.

Mateřské školky v druhém pl-
zeňském obvodě mají s novou
třídou kapacitu 1104 míst. Ještě
na začátku loňského roku to bylo
1028. Od té doby se ale rozšířily i
kapacity 5. MŠ v Zelenohorské
ulici, 17. MŠ na Čapkově náměstí,
25. MŠ v Ruské ulici a 89. MŠ v
Habrové ulici, kde všude přibyla
místa rekonstrukcí původních
školnických bytů. I přes nárůst

míst muselo být letos 344 žádostí
o umístění dětí do školek zamít-
nuto. Přijato mohlo být necelých
340 nových dětí.

„Snahou obvodu zůstává i do
budoucna kapacity školek navy-
šovat. Chtěli bychom například

postavit novou školku ve Chvoj-
kových lomech na hranici areálu
slovanského bazénu. Měla by mít
tři oddělení pro 75 dětí. Zatím na
výstavbu hledáme prostředky,“
doplnil starosta obvodu Lumír
Aschenbrenner

Místa a žádosti o umístění v MŠ v MO Plzeň 2

rok celková kapacita počet žádostí počet přijatých zamítnuté žádostí
školek o umístění dětí

2010 1028 (leden) 514 277 237
2011 1104 (září) 683 339 344
s kapacitami v Masarykově základní škole
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany

Jednání RMO
dne 27. 7. 2011
– RMO přijala
6 usnesení, z
nichž vybírám:

– schválila
nákup za-
hradního al-
tánu pro děti
v 31. mateřské

škole Plzeň, Spojovací 7;

Jednání RMO dne 24. 8. 2011 –
RMO přijala celkem 13 usnese-
ní, z nichž vybírám:

– ve věci výběru dodavatele
stavby „Odpočinkové místo –
Božkovský ostrov – in line drá-
ha“ schválila jako nejvhodnější
nabídku firmy CETINA a KE-
NAUR, s. r. o., Vřesová 494, 330
08 Zruč – Senec, IČO: 26315114, s
cenou 3 709 346,00 Kč vč. DPH,

jako druhou nejvhodnější na-
bídku firmy Silnice Klatovy,
a. s., Vídeňská 190/1, 339 01 Kla-
tovy, IČO: 45357307, s cenou
3 857 711,00 Kč vč. DPH, jako třetí
nejvhodnější pak nabídku firmy
EUROVIA CS, a. s., Národní 10,
113 19 Praha 1, IČO: 45274924,
s cenou 3 968 960,00 Kč vč. DPH;

– ve věci výběru dodavatele
stavby „Výstavba pěších stezek
Božkovsko-Koterovského rozvo-
je cestovního ruchu“ schválila
jako nejvhodnější nabídku firmy
IDLER s. r. o., Houškova 2664/31,
326 00 Plzeň, IČO: 26355485, s ce-
nou 4 237 778,00 Kč vč. DPH, jako
druhou nejvhodnější nabídku
firmy CETINA a KENAUR
s. r. o., Vřesová 494, 330 08 Zruč –
Senec, IČO: 26315114, s cenou
4 375 363,00 Kč vč. DPH, jako třetí
nejvhodnější pak nabídku firmy

EUROVIA Silba, a. s., Lobezská
1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy,
IČO: 64830551, s cenou
4 487 865,00 Kč vč. DPH;

– schválila firmu ONYX wood
spol. s r. o., IČ: 25178644, Žerno-
vická 257, 383 01 Prachatice, jako
dodavatele dětského hřiště do
Chvojkových lomů;

Jednání RMO dne 7. 9. 2011 –
RMO přijala celkem 7 usnesení,
z nichž vybírám:

– souhlasila s rozborem hospo-
daření MO Plzeň 2 – Slovany za
období leden – červen 2011 a do-
poručila jej Zastupitelstvu
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany ke schválení;

– schválila nákup herního
prvku na zahradu 2. mateřské
školy Plzeň, U Hvězdárny 26;

Jednání
RMO dne 14. 9.
2011 – RMO
přijala celkem
4 usnesení,
z nichž vybí-
rám:

– souhlasila
s návrhem re-
gulace hazar-
du a činností v
režimu zákona o loteriích a ji-
ných podobných hrách (doporu-
čila přijmout stanovisko, které
předpokládá absolutní regulaci
všech hracích přístrojů na území
MO Plzeň 2 –Slovany, tj. že v ob-
vodě vůbec nebude možno pro-
vozovat výherní hrací přístroj
nebo interaktivní videoloterijní
terminál) a současně doporučila
připravit návrh vyhlášky města
Plzně o veřejném pořádku.

Mgr. Jan Fluxa, 1.
místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany

Irena Rottová,
2. místostarostka
MO Plzeň 2 – Slo-
vany

BEZPEČNÉ SLOVANY
Nenechte si ujít příležitost získat Euroklíč zdarma!!!

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje v Plzni, jako
prvním městě v ČR, projekt

Euroklíč v Plzni

K čemu je dobrý Euroklíč?

Jeho cílem je umožnit osobám s omezenou pohyblivostí a orientací,
ale také maminkám s malými dětmi do 3 let, zařadit se plnohodnotně do
společenského života. EUROKLÍČ otevře prostřednictvím speciálního
EUROZÁMKU dveře do bezbariérových sociálních zařízení ve veřejných
budovách (kulturní instituce, úřady, nádraží, nákupní centra, benzinové
pumpy, restaurace), zprovozní technická kompenzační zařízení, jako
jsou výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod., a přispěje tak ke svobod-
nému a volnému pohybu handicapovaných občanů. V České republice
je prozatím osazeno speciálními Eurozámky cca 300 míst, v Plzni je jich
díky projektu 36, v Plzeňském kraji bude v brzké době nainstalováno dal-
ších 30. Euroklíč lze použít po celé Evropě i USA.

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Držitel průkazky TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický paci-
ent, který má trvalé bydliště v Plzni nebo Plzeňském kraji
Od 14. 9. 2011 probíhá distribuce euroklíčů také v budově ÚMO Plzeň 2:
každou středu od 9 do 12 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy

Centrální distribuční místo Euroklíčů: Nám. Republiky 28, Plzeň
(pasáž Slávie, kancelář č. 211 B), Tel: 733 453 507, 733 425 869,
e-mail: euroklic-plzen@centrum.cz.
Bližší inf. o euroklíčích jsou dostupné na webu: www.euroklic.cz

Důležité telefonní číslo

Bezpečné Slovany

Bezplatná telefonní linka 800 100 802

P O Z V Á N K A

na veřejné setkání 12. října v KD Šeříková od 16.00 hodin

V rámci projektu „Bezpečné město“ se vám představí
a na vaše dotazy a podněty budou odpovídat

zástupci jednotlivých okrsků z řad policistů, strážníků a zastupitelů.
Přítomni budou i členové komise

RMO Plzeň 2 - Slovany pro bezpečnost a zaměstnanci
odboru bezpečnosti a prevence.

Představí vám i probíhající a připravované projekty související
s bezpečností - bezpečnostní řetízky pro seniory, osobní alarmy

kriminality MmP a dopravní asistenti.
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RADY PRO VŠECHNY

Podvodníci vydělávají
na zoufalých lidech
Na poradnu Spotřebitel.net se obrací
mnoho lidí, kteří se dostali do svízelné
finanční situace a hledali možnost, jak
si půjčit peníze. V bance nepochodili,
proto se obrátili na mimobankovní sub-
jekty.
Slibný kontakt lze najít v novinách ne-
bo na ulici s odkazem na telefonní číslo,
kde získají více informací. Více zname-
ná informaci o jiném telefonním čísle,
které většinou začíná čísly 900…. Sem
tito lidé zavolají a operátorky s nimi
dlouhou dobu řeší nicotné detaily
smlouvy o úvěru. Když telefon položí,
zjistí, že provolali velkou sumu – třeba i
10 000 Kč. Půjčku nakonec samozřejmě
nedostali.
Sdružení Spotřebitel.net varuje všech-
ny spotřebitele před takovýmto způso-
bem uzavírání smluv o úvěru! Před tím,
než budete na některé telefonní číslo
začínající 900…. volat, zjistěte si nejpr-
ve tarif, jakým je tato linka zpoplatně-
na, a tím si ušetříte další výdaje.
Jsme přesvědčeni, že se jedná o trestný
čin, takže je možnost z naší strany po-
dání trestního oznámení. Patříte-li me-
zi poškozené, obraťte se na naše sdru-
žení a připojte se k hromadné žalobě,
poradenská linka 775 476 080 , nebo e-
mail: spotrebitel@spotrebitel.net .
Právní poradce Ondřej Daněk

Práce na Božkovském
ostrovu začínají

Již několikrát jsem vás na
těchto stránkách informoval o
přípravě výstavby tzv. odpo-
činkového místa – Božkovský
ostrov. Po delší době se k tomu-
to tématu opět vracím, abych se
s vámi podělil o poslední no-
vinky.

Na začátku neuškodí malá
rekapitulace. Odpočinkové
místo Božkovský ostrov při-
pravujeme ve spolupráci s ně-
kterými městskými organiza-
cemi již delší dobu. Cílem na-
šeho snažení je vybudovat
relaxačně–sportovní areál na
tzv. Božkovském ostrovu, který
najdete na území nad zdejším
mostem mezi řekou Úslavou a
náhonem bývalého mlýna, v
jehož přední části je dnes areál
TJ Božkov. Areál bude sloužit
nejen ke sportovnímu vyžití,
čemuž budou složit různá spor-
toviště jako in–line dráha, plá-
žová hřiště, hřiště pro péta-
nque nebo hřiště s maxišachy.
Napříč areálem povede i cyk-
lostezka. Pro relaxaci pak bude
možné využít pěší stezky se
sedmi zastávkami se cvičeb-
ními stojany pro provádění re-
habilitačních cviků včetně ná-
vodů na jejich správné použití.
Děti pak mimo toho jistě za-
ujme vodní svět, plánovaný na
tzv. průlehu, který má primár-
ně sloužit k odvedení části vody

ze zdejšího náhonu při případ-
ných povodních a zmírnit tak
její následky na nemovitostech
v těsném sousedství řeky. A
stranou jejich zájmu nezůstane
i fyzikální hřiště, na kterém si
budou moci v praxi vyzkoušet
různé fyzikální zákony.

Letošní rok je pak zároveň
rokem zahájení vlastní výstav-
by areálu. Nepůjde to však tak
rychle, jak bychom všichni
chtěli. Peněz však je pomálu a
nebýt získaných dotací, asi by-
chom ani nezačali. Jako první
se nám podařilo v závěru loň-
ského roku získat dotaci
z Operačního programu život-
ního prostředí na celkovou re-
vitalizaci zeleně na ostrově. Ta
bude spočívat v pokácení řady
zdejších stromů, dílčímu ošet-
ření některých dalších a nako-
nec k náhradní výsadbě za po-
kácené. Kácení proběhne jako
první nyní v říjnu, naopak ná-
hradní výsadba zakončí sou-
časnou etapu výstavby areálu
na podzim příštího roku. Dru-
hou dotaci pro tento areál jsme
získali z Regionálního operač-
ního programu NUTS Jihozá-
pad na výstavbu pěších stezek v
rámci Bož–
kovsko–Koterovského rozvoje
cestovního ruchu. Jejich vý-
stavba přijde na řadu v létě
příštího roku. Ale to již bude

dokončena výstavba in–line
dráhy, která začíná v těchto
dnech. Oproti předešlým dvě-
ma stavbám, které jsou hraze-
ny z dotací, které dosahují 75,
resp. 85 % nákladů (zbytek
hradíme ze svého rozpočtu),
in–line dráhu platíme celou.
Pokud by vás zajímaly ceny,
revitalizace zeleně bude stát
825 tis. Kč, pěší stezky 4,238 mil.
Kč a in–line dráha pak 3,71 mil.
Kč. Jak už jsem uvedl, jako
první přijde na řadu v průběhu
října kácení, hned poté se roz-
běhnou práce na in-line dráze,
která by měla být do-končena
do poloviny prosince. Zde visí
pouze otazník nad tím, jaké bu-
de počasí v závěru roku, proto-
že v případě jeho nepříznivého
průběhu by se dokončení stav-
by přesunulo na jaro příštího
roku.

Po této první etapě výstavby
přijdou na řadu další objekty,
přičemž pro nás je zásadní vý-
stavba lávky, která ulehčí pří-
stup k vybudovaným sporto-
vištím a poté také již zmiňova-
ný průleh. Vše se však bude od-
víjet od výše financí, které se
nám podaří pro daný účel zís-
kat, a to jak z našeho obvodní-
ho, tak i městského rozpočtu,
případně z nějaké další vhodné
dotace. Vladimír Černý,

Odbor majetku a investic

Letos již 9. Adventní zpívání!
Každoročně v tomto čísle naše-

ho zpravodaje poprvé píšeme o
blížících se Vánocích, protože je
čas myslet na přihlášky na letoš-
ní již 9. ročník Adventního zpí-
vání, kdy pěvecké soubory jed-
notlivých slovanských škol, ale i
jiná pěvecká sdružení vystupují
u ozdobeného stromu před naší
radnicí s vánočními písněmi a ko-
ledami. Chtěli bychom v této tra-
dici pokračovat a proto Vás oslo-
vujeme s nabídkou možnosti za-
zpívat si před slovanskou radnicí
i letos. Proto už teď vyzýváme
všechny pěvecké soubory, ať už
ze základních nebo středních
škol, ale i z řad jiných zájemců,
aby se nám přihlásily!

Budeme se držet již zavedené
praxe a chceme i letos zpívat jen v
úřední dny - tedy v pondělí a ve
středu - dvě vystoupení po sobě.

Proto přikládáme přihlášku,
kterou nám každý zájemce může
vyplněnou poslat na naši adresu
nebo donést do podatelny ÚMO
Plzeň 2 – Slovany, nejpozději do
pondělí 7. 11. 2011. Přihlášku na-
jdete na našich stránkách:
http://UMO2.plzen.eu/aktuality
nebo je možno si napsat i na e-
mail: kolarova@plzen.eu a na
stejnou adresu přihlášku i ode-
slat. Po tomto datumu budeme
připravovat již konečnou podobu
programu, proto potřebujeme do-
statek času na domluvu se všemi
účinkujícími. Nutný je telefonic-
ký kontakt pro případ velkého
zájmu v některých termínech, aby
bylo možné včas provést případné
přesunutí na jiný volný termín.
Prosili bychom uvést do posled-
ního sloupce přibližný počet
účinkujících pro přípravu drob-

né pozornosti pro každého z nich.
První adventní neděle je již

27. listopadu 2011, kdy budeme
ozdobený vánoční strom slav-
nostně rozsvěcet. Ve spolupráci s
Městskou charitou bude opět po
celou dobu adventního času až do
Tří králů probíhat finanční sbír-
ka, jejíž výtěžek bude určen na
provoz Domova s. Aloise, který
Charita na našem obvodě nově
provozuje v Hradišťské ulici.

Kdo má zájem zazpívat si v ča-
se adventním pod naším nasvíce-
ným stromem, ozvěte se nám, rá-
di Vám vystoupení umožníme.
Vánoční strom pak bude svítit ja-
ko každý rok až do Tří králů.

Takže už nyní si poznamenejte
do kalendáře – neděle 27. 11.
2011 od 16.00 hodin před naší
radnicí. Přijďte na rozsvícení
vánočního stromu !

Bezpečné
řetízky

Odbor bezpečnosti a pre-
vence kriminality Magistrá-
tu města Plzně realizuje pro-
jekt bezpečnostní řetízky a
kukátka pro seniory a drži-
tele průkazek ZTP.

Všichni zájemci se mohou
přihlásit na kterékoliv slu-
žebně MP nebo telefonicky
na čísle 378 032 258.



Provozní příjmy rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

Daňové 96 355 46 985 49 370

Podíl daně z příjmů fyz. osob 32 751 15 259 17 492
Podíl daně z přidané hodnoty 50 050 23 086 26 964
Správní poplatky 4 580 1 943 2 637
Poplatek ze psů 1 100 903 197
Poplatek za užívání veřej. prostranství 1 500 1 161 339
Poplatek z ubytovací kapacity 900 592 308
Poplatek z provozování VHP 4 000 2 687 1 313
Poplatek za znečišťování ovzduší 4 6 – 2
Odvod výtěžku z VHP 1 470 1 348 122

Nedaňové 9 315 6 911 2 404

Příjmy z pronájmu pozemků SVS 3 000 2 338 662
Příjmy z poskytovaných služeb 712 498 214
Sankční platby 225 62 163
Příjmy z hospodaření s majetkem 1 219 565 654
Příjmy – separace odpadů EKO–KOM 4 000 3 215 785
Úroky 50 19 31
Ostatní nedaňové příjmy 109 214 –105

Provozní přijaté dotace 75 153 43 893 31 260

Financování +/– vlastní zdroje 9 461 1 900 7 561

Převody MMP x MO (+) 311 311 0

Použití vlastních fondů (+) 11 731 3 419 8 312

– fond rezerv a rozvoje 9 218 2 181 7 037

– fond sociální 2 513 1 238 1 275

Tvorba vlastních fondů (–) –2 581 –1 830 – –751

– fond rezerv a rozvoje 0 0 0

– fond sociální –2 581 –1 830 – –751

Součet 190 284 99 689 90 595

Celkový objem příjmů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011 180 823

Celkový objem výdajů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011 190 284

Financování MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 9 461

Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 -
Slovany v roce 2011 k 30. 6. v tis. Kč

Provozní výdaje rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

Místní a zastupitelské orgány 5 400 1 776 3 624

Místní správa 40 033 15 947 24 086

Výdaje z finančních operací 130 68 62

Ostatní finanční výdaje 1 678 33 1 645

Zvláštní veterinární péče 250 125 125

Komunikace 10 986 5 353 5 633

Propagace 4250 99 151

Vodní hospodářství 31 31 0

Příspěvky na provoz MŠ, jeslí 12 502 6 493 6 009

Údržba a opravy MŠ včetně zahrad 2 414 916 1 498

Subvence dle usn. ZMO a RMO 1 469 0 1 469

Volný čas dětí a mládeže 1 265 523 742

Nakládání s majetkem obce 5 351 1 168 4 183

Odpady 13 175 6 132 7 043

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 11 534 3 879 7 655

Komun. služby – WC, územ. rozvoj 342 132 210

Sociální dávky a podpory 66 300 36 909 29391

Tisk Informačního zpravodaje MO 2 335 159 176

Kultur. a zájm. činnost pro občany 739 159 580

Pohřebné 50 8 42

Jednotky sboru dobrov. hasičů 1 791 960 831

Čerpání sociálního fondu 2 513 1 238 1 275

Součet 178 538 82 108 96 430

Kapitálové výdaje 11 746 2 861 8 885

Investice stavební 11 566 2 771 8 795

Investice ostatní 180 90 90
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Celkem výdaje 190 284 84 969 105 315

úspora výdajů: 14 720

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP
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Svozy VKK budou konány dne 8. října 2011:

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrného dne v MO Plzeň 2 – Slovany

Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

Pod Chalupami (Koterov) 8.00 - 9.00 hod.
U Jezu (Božkov) 9.10 – 10.10 hod.
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 10.20 – 11.20 hod.
Sporná (Plzeňská cesta) 12.20 – 13.20 hod.
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 13.30 – 14.30 hod.
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 14.40 – 15.40 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00 - 9.00 hod.
Hradiště (za konečnou MHD) 9.10 – 10.10 hod.
Na Vyhlídce (Božkov) 10.20 – 11.20 hod.
Hluboká (u potravin) 12.20 – 13.20 hod.
Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13.30 – 14.30 hod.
Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14.40 – 15.40 hod.
Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15.50 – 16.50 hod.

Ukládání odpadu
na Jiráskově náměstí

Opakovaně se vracíme k pro-
blematice odkládání odpadu
mimo vyhrazená místa. Připo-
mínáme, že fyzická osoba, která
odloží odpad na veřejné pro-
stranství (např. u kontejneru),
může být postižena pokutou,
kterou je možno uložit dle § 47
zákona č. 200/1990 Sb. o přestup-
cích, v platném znění, až do výše
50 000 Kč.

Pokud však takový odpad od-
loží právnická osoba nebo pod-
nikatel, lze pak takové jednání
kvalifikovat jako porušení záko-
na č.185/2001 Sb. o odpadech
v plat– ném znění a může být ulo-
žena pokuta až do výše 300 000 Kč.

V poslední době se tento pro-
blém vyhrotil zejména u stání
kontejnerů na vytříděné složky
odpadu na Jiráskově náměstí.

Zde opakovaně dochází k odklá-
dání odpadu, který tady opravdu
nemá co dělat – např. staré šat-
stvo a obuv, starý nábytek, ko-
berce, matrace, směsný komu-
nální odpad v pytlích i volně,
stavební odpad apod.

Na tuto skutečnost byla upo-
zorněna i městská policie a její
hlídky budou této lokalitě věno-
vat zvýšenou pozornost. Pro-
blémem je však i to, že místo je
snadno dostupné auty, což vede
k tomu, že mnozí tady odloží
i větší množství odpadu. Proto se
může stát, jestliže se situace ne-
zlepší a bude i nadále přetrvávat,
že přemístíme odpadové nádoby
do jiné lokality a uvedené pro-
blematické stání zrušíme.

Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí

Městská část Ulice

Jiráskovo náměstí (u Lužické ulice
-bývalá točna trolejbusu)

Mikulášské náměstí (u č. p. 18, v místě bývalého tržiště)

náměstí Milady Horákové (u č. p. 9)

Pěnkavova ulice (u parkoviště – roh Nepomucké)

Božkov – Sládkova ul. (u č. p. 8)
Městský obvod

Koterov – ul. Na Hradčanech
Plzeň 2

Plzeňská cesta (roh se Spornou ul., u č. p. 55)

u stání kontejnerů v Jubilejní ulici – odbočka ke garážím

Úslavská (u TJ Lokomotiva)

Roh ulic Habrova – Cyklistická

Hradiště – ul. Osadníků

Informační centrum
pro mládež v Plzni

Centrum bylo oficiálně otevře-
no 1. února 2011. Je to samostatné
pracoviště pro děti, mládež a os–
tatní zájemce, kde jednoduchým a
bezplatným způsobem získáte in-
formace z oblastí, které zajímají
především mladé lidi, jako jsou
např. možnosti studia, brigády,
cestování, volnočasové aktivity,
práce a studium v zahraničí...

Toto léto se nám podařilo usku-
tečnit tři dětské dny ve Chvojko-
vých lomech, kdy poslední, který
se jmenoval Hvězdný dětský den,
přilákal nejvíce dětí s maminka-
mi. Během celého dne si děti
zkoušely několik sportovních ak-
tivit, za jejichž splnění si na konci
mohly vybrat různé dárečky a
odměny. Rádi bychom pozvali
maminky a tatínky na další akti-
vity, které pro ně a jejich děti bu-
deme pořádat. Mezi ně patří na-
příklad sobotní čtení pohádek pro
nejmenší, kde budeme předčítat

příběhy, které si rodiče s dětmi
mohou vybrat na našich webo-
vých stránkách. Dále pak připra-
vujeme návštěvu loutkového di-
vadla, bowling pro rodiče s dětmi,
hry na sněhu, hraní venkovních
her a další.

Pro školáky a středoškoláky
jsme připravili doučování a různé
deskové hry v ICM, různé volno-
časové aktivity a bloky primární
prevence zaměřené na současné
problémy mladých, které vedou
lidé, kteří si podobnými problémy
prošli a naučili se je zvládat. Na
tyto bloky rádi přivítáme i jejich
rodiče, pokud budou mít zájem.
Rádi vás v našem Informačním
centru přivítáme.

Veškeré informace naleznete na na-
šich webových stránkách
http://icmplzen.webnode.cz/,
klbp@email.cz nebo na čísle: 608 035
738. Adresa: Tovární 4, Plzeň 301 00 –
naproti obchodnímu centru Plaza.

Pohodové koncerty
v kapli ,,U Ježíška“

Ve středu dne 26. 10. 2011 v 19
hodin se v kapli U Ježíška (pod Mi-
kulášským náměstím) uskuteční
koncert smyčcových nástrojů
(housle a viola). Vystupovat bude
houslový virtuos Mgr. Vladimír Kiri-
kov s univerzálním programem, ve
kterém bude hrát převážně svá díla.

V. Kirikov byl členem několika
orchestrů, například v Leningradské
filharmonii, Plzeňského rozhlasu,
orchestru divadla J. K. Tyla v Plzni či
Hofersymphoniker v NSR. Působil
také jako vedoucí houslista v or-
chestru Wieneroperetn. Natočil
profilové CD s tělesem ,,Violový
Komorní Orchestr“ a během svého
působení na ZČU založil se svými
studenty kapelu Pajda Band. Věnuje
se pedagogické činnosti na hudeb-
ních školách, středních i vysokých.

Pořádá koncertní turné, při nichž
navštívil spoustu zemí celého světa,
např: Evropu, Skandinávii, Japon-
sko, Čínu, USA a další. S českým
skladatelem a zpěvákem Richar-
dem Pachmanem podnikl koncert-
ní turné po ČR a dodnes spolupra-
cují. Je majitelem nahrávacího stu-
dia, v němž aranžuje, skládá a vy-
tváří vlastní tvorbu. V r. 2010 objevil
doposud nezvyklé znění violy –
ROCK-VIOLY, který jako první ve
svých skladbách využily skupiny
Olympic a Arakain.

Vstupné 120 Kč dospělí, 60 Kč
studenti a důchodci. Výtěžek jde na
charitativní činnost.

Srdečně vás všechny zveme na
pohodové chvíle houslového recitá-
lu v prostorách kostelíku, jehož ka-
pacita je omezena pro 80 lidí.
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Informace PMDP platné od 1. 1. 2012
Zrušení jízdenkových
automatů v Plzni
a v přilehlých obcích

Plzeňské městské dopravní
podniky, a. s. oznamují, že na
základě rozhodnutí představen-
stva PMDP, a. s. ve věci zrušení
prodejních automatů ukončí
ode dne 1. 1. 2012 provoz všech
jízdenkových automatů provo-
zovaných na území města Plzně
a v přilehlých obcích (nejedná
se o automaty na Plzeňskou kar-
tu). Poté budou tyto automaty
z jednotlivých míst odstraněny.
K tomuto kroku PMDP, a. s. při-
stoupí zejména proto, že ze
strany cestujících klesá v sou-
vislosti se zavedením SMS jíz-
denky od 1. 9. 2010 zájem o tento
distribuční kanál.

Do budoucna se předpokládá,
že by se právě SMS jízdenka
mohla stát plnohodnotnou al-
ternativou k prodejním auto-
matům (možnost zakoupení jíz-
denky přímo na zastávce). Další
možností zůstává zakoupení
jízdenky přímo u řidiče (ve vo-
zidle) nebo pořízení Plzeňské
karty (předplatné, elektronická
peněženka apod.).

Jedná se o zrušení těchto au-
tomatů na jízdenky MHD:

Slovanská tř. – zastávka Jed-
lová, směr centrum; Slovanská
tř. – zastávka Liliová, směr cen-
trum; Slovanská tř. – zastávka
Vřesová, směr centrum; Světo-
var, výchozí zastávka linky č. 2;
nám. Milady Horákové, výchozí
zastávka linky č. 1; Nepomucká,
zastávka U Školky, směr cent-
rum; Čechurov rozcestí, směr
centrum; Sušická, zastávka Pet-
řínská, směr centrum; Koterov;
Koterovská, zastávka Habr-
mannova (bazén), směr cent-
rum; Božkov, výchozí zastávka
linky č. 12; Koterovská, zastávka
Krejčíkova, směr centrum.

Prodejní místa jízdenek MHD
v Plzni se neruší, jízdenky lze
koupit na těchto místech:

Zákaznické centrum PMDP, a. s.,
Denisovo nábřeží 12, tel: +420 378
037 486. Provozní doba: Po - Pá 7.00
- 18.00, So 8.00 - 12.00, Ne a svátky
zavřeno

Prodejna PMDP, a. s. – Tylova 12:
Tel.: +420 377 322 094. Provozní
doba Po - Pá 7.00 - 18.00, So 8.00 -
12.00, Ne a svátky zavřeno

ČD – KURÝR (Hl. nádraží, dolní ves-
tibul), Plzeň – hlavní nádraží (mezi-
národní a místenková pokladna):
Tel.: +420 972 524 236. Provozní
doba Po - Pá 6.00 - 10.00 13.00 -
18.45, So 7.00 - 12.30 13.00 - 16.45,

Ne a svátky 9,00 - 12,30 13,00 -
19,45

Prodejna ČSAD – autobusy Plzeň,
a. s., CAN, Husova ul. (přepážka č. 2):
Tel.: +420 377 327 272. Provozní do-
ba Po - Pá 6.00 - 18.00, So, Ne a svát-
ky zavřeno

Informační centrum města Plzně -
Nám. Republiky 41: Tel.: +420 378
035 330. Provozní doba denně – du-
ben - září 9.00 - 19.00, říjen - březen
9.00 - 18.00

Informační centrum města Plzně –
nádraží ČD, Nádražní 102: Tel.:
+420 725 892 108. Provozní doba
denně – duben - září 9.00 - 19.00, ří-
jen - březen 9.00 - 18.00

Ráj kuřáků, s.r.o., Americká 31, Plzeň
Kmeťová Jitka, Koterovská 52, Plzeň
Ing. Ondrej UJHÁZY - VASTON,

Slovanská tř. 39, Plzeň
Kovaříková Milada, Sušická 29, Pl-

zeň
Solus, s.r.o. prodejna smíšeného

zboží, Klatovská 202, Plzeň
Dominik Centrum, s.r.o., Infor-

mační centrum města Plzně, Nám.
Republiky 41, Plzeň

Jiří Vaněk, Tř. čs. Odboje 167,
Chrást

Zoologická a botanická zahrada Pl-
zeň, Pod Vinicemi 9, Plzeň

ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
CAN, Husova 60, Plzeň
Město Starý Plzenec K-Centrum,

městská knihovna, Starý Plzenec
Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň,

Nám. Gen. Piky 42, Plzeň
Západočeské konzumní družstvo

Plzeň, Hotel Central ZKD v Plzni
Městské kulturní středisko Dobřa-

ny Prodejna, Nám. TGM 5, Dobřany
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdro-

je 7, Plzeň
František Malec, Hrádecká 77, Plzeň
Jan Zavadil, Suvorova 38, Plzeň
THUY LE HUY, Klatovská 44, Plzeň

Základní přehled
cen jízdného platných
od 1. 1. 2012

Jednotlivé jízdné
JÍZDENKA U ŘIDIČE - ZÁ-

KLADNÍ 30 Kč
JÍZDENKA VE VOZE (Card-

many)
Plnocenná - 30 min. 16 Kč
Plnocenná - 60 min. 20 Kč
Plnocenná - 180 min. 34 Kč
Plnocenná - 24 hod. 60 Kč
Zlevněná - 30 min. 8 Kč
Zlevněná - 60 min. 10 Kč
Zlevněná - 180 min. 17 Kč
Zlevněná - 24 hod. 30 Kč

BLOČKOVÁ JÍZDENKA (dis-
tributoři, prodejny)

Plnocenná 18 Kč
Zlevněná 9 Kč

SMS - JÍZDENKA
35minutová 20 Kč
24hodinová 70 Kč

PŘEPRAVNÉ
Pes, zavazadlo mimo jízdního

kola (viz tarif a přepravní pod-
mínky) 0 Kč

Jízdní kolo - ve výši plnocenné
jízdenky (viz tarif a přepravní

podmínky) 16 - 30 Kč
Nárok na zlevněné jednotlivé

jízdné a bezplatnou přepravu -
viz tarif

Předplatné
DLOUHODOBÉ PŘEDPLATNÉ
Plnocenné - 380 dní 3.910 Kč
Plnocenné - 190 dní 2.260 Kč
Zlevněné - 380 dní 1.955 Kč
Zlevněné - 190 dní 1.130 Kč
Firemní - 380 dní 5.085 Kč
Firemní - 190 dní 2.940 Kč

VOLNÉ TARIFY - z toho
Plnocenné - 30 dní 440 Kč
Plnocenné - 90 dní 1.272 Kč
Zlevněné - 30 dní 220 Kč
Zlevněné - 90 dní 636 Kč
Firemní - 30 dní 572 Kč
Firemní - 90 dní 1.654 Kč
Nárok na zlevněné jízdné - viz

tarif

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ- ZVÝ-
HODNĚNÝ TARIF

Důchodci-držitelé Zlaté plake-
ty Janského a další dle tarifu.
Využití tarifu je podmíněno dr-
žením Plzeňské karty. 300 Kč

ww.pmdp.cz
DŮCHODCI NAD 70 LET -

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

Základní informace
k novým tarifům:

Důchodci
1. Důchodci nad 70 let:
- i po 1. 1. 2012 zůstává v plat-

nosti nárok na bezplatnou pře-
pravu pro občany ČR nad 70 let a
občany s trvalým pobytem v ČR
nad 70 let

2. Důchodci do 70 let:
Možné varianty odbavení pro

osoby pobírající starobní dů-
chod do 70 let (od 1. 1. 2012):

1. Jsem držitel Plzeňské karty
– mohu si pořídit „zlevněnou ča-
sovou předplatnou jízdenku“ na
380 dnů, 190 dnů nebo volnou na
1-123 dnů.

2. Jsem držitel Plzeňské karty,
nemám předplatné, ale mohu
využívat zlevněné jednotlivé jízd-
né.

3. Nejsem držitel Plzeňské
karty, musím platit plnocenné
jednotlivé jízdné.

Co potřebuji k vyřízení žá-
dosti o Plzeňskou kartu, pokud
jsem mladší 70 let?

- občanský průkaz; 1 x průka-
zovou fotografii v originálu o
rozměrech 35 x 45 mm; vyplně-
nou Žádost o vydání Plzeňské
karty; podepsané Podmínky pro
vydávání a používání Plzeňské
karty; potvrzení od OSSZ o pobí-
rání starobního důchodu nebo in-
validního důchodu 3. stupně

Mateřská
a rodičovská
dovolená:

Od 1. 1. 2012 zaniká nárok na
zlevněné předplatné pro osoby
pobírající rodičovský příspěvek
do 4 let věku dítěte. Využití
zlevněného předplatného je
možné s platností pouze do
31. 12. 2011.

Nárok na přepravu za zlevně-
né jednotlivé jízdné zůstává pro
rodiče doprovázejícího alespoň
jedno dítě ve věku do 6 let.

Držitelé
Janského plakety:

Od 1. 1. 2012 zaniká nárok na
bezplatnou přepravu pro držite-
le Janského plakety (Zlaté me-
daile Prof. MUDr. Jana Janské-
ho).

Možné varianty odbavení pro
držitele Janského plakety (od
1. 1. 2012):

1. Jsem držitel Plzeňské karty,
nepobírám starobní nebo inva-
lidní důchod pro invaliditu
3. stupně a mohu využívat zlev-
něné časové předplatné

2. Jsem držitel Plzeňské karty,
pobírám starobní nebo invalidní
důchod pro invaliditu 3. stupně
a mohu využívat zvýhodněné ča-
sové předplatné (300,- Kč / rok)

3. Jezdím na jednotlivé jízdné
– musím využít plnocenné jednot-
livé jízdné

Podmínky vydávání Plzeň-
ské karty zdarma

O Plzeňskou kartu zdarma si
můžete podat žádost v Zákaz-
nickém centru PMDP, a. s. na
Denisovo nábřeží 12 v Plzni. Dá-
le bude nabídnuta varianta bez-
platného vystavení Plzeňské
karty v jednom měsíci.

Více informací naleznete na
www.pmdp.cz

Zdroj: Plzeňské městské do-
pravní podniky
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Krištůfek záchranář pomůže
dětem v Plzeňském kraji

V polovině září převzal ředitel
ZZS Plzeňského kraje MUDr. Ro-
man Sviták od oblastního ředitele
Kapitol, a. s. Milana Kopčila ply-
šové hračky „Krištůfka záchra-
náře“, který je společným projek-
tem zdravotnických záchranných
služeb, Asociace ZZS ČR a společ-
nosti KAPITOL pojišťovací a fi-
nanční poradenství, a. s. Jeho cí-
lem je potěšit dětské pacienty,
kteří se z nenadání ocitnou v péči
zdravotnických záchranářů. Pře-
dání dvou set kusů těchto plyšo-
vých hraček, určených dětským
pacientům během výjezdů zá-
chranářů, se uskutečnilo v pro-
storách plzeňského pivovaru
Purkmistr při příležitosti konání
prvního ročníku odborné celore-
publikové konference „Dispečink
– srdce záchranky“. Tuto konfe-
renci pořádala ZZS Plzeňského
kraje a sešli se na ní zdravotničtí
a lékařští odborníci z různých
koutů ČR.

Posádky záchranné služby vy-
jíždějí každý den na pomoc nejen
dospělým pacientům, ale v mnoha
případech také dětem. Právě pro
děti bývá kontakt se záchranáři,
ošetřování a transport na palubě
sanitního vozu, mnohdy velmi
stresující záležitostí. Přinést ma-
lým pacientům alespoň trochu
radosti, zabavit je a zmenšit tak
jejich strach, to jsou hlavní myš-
lenky nového projektu. Pomáhat
při tom bude plyšová hračka ma-
jící podobu malého záchranáře,
která bude k dispozici na palu-
bách také sanitních vozidel v Pl-
zeňském kraji.

Záchranáři budou hračku dávat
zejména dětem, které stráví na
palubě sanitky delší dobu, např.
při transportu do vzdálenějšího
zdravotnického zařízení, těm, jež

budou vážně nemocné či zraněné,
bez doprovodu svých rodičů, a
podobně.

„Cílem tohoto projektu je mimo
jiné napomoci ke snížení napětí,
strachu, osamocení a často také
samotné bolesti, která trápí tyto
malé pacienty. Můžeme říci, že
právě plyšová figurka Krištůfka
záchranáře jim může velkou mě-
rou pomoci k odbourání právě
těchto potíží. Pro naše posádky
naopak nabízí tato malá figurka
mnoho výhod, které jim jistě vel-
kou měrou napomohou při ošet-
řování těchto dětí. Tento projekt
se nám velice zalíbil již proto, že
usiluje o dobrou věc a psychickou
pohodu dětí, které se ocitly v těž-
ké životní situaci. Proto jsme se
rozhodli jej podpořit a zapojit se
také jakožto krajská záchranná
služba,“ vysvětlil Michal Šebek,
manažer vnějších vztahů ZZS Pl-
zeňského kraje.

Plyšová postavička bude moci
dítě následně prová-
zet i během jeho dal-
ší léčby v nemocnici.
Kontakt s hračkou,
která má certifikát o
zdravotní nezávad-
nosti, pomůže po-
sádkám při ošetřo-
vání malých pacien-
tů. Podoba dětského
záchranáře umožní
dětem identifikaci s
rolí záchranáře a
zmenší pocit jejich
bezmoci, která vy-
plývá z role pacien-
ta. Má však také vý-
znamný výchovný
prvek, jímž je ná-
rodní číslo tísňové-

ho volání záchranné služby, tedy
155 na čepičce figurky.

Klíčovým partnerem projektu
se stala společnost KAPITOL,
a. s., která jej finančně podporuje
v plné výši a fakticky tak umožni-
la jeho realizaci. Sanitní vozy, na
jejichž palubě plyšové postavičky
budou, záchranáři označí samo-
lepkou na karosérii vozidla.

Nad akcí „Krištůfek záchranář
dětem“ převzala patronát Asocia-
ce Zdravotnických záchranných
služeb ČR. Pilotní projekt bude po
prvním roce vyhodnocen, nicmé-
ně již v současné době se počítá s
jeho pokračováním a dalším roz-
vojem. Jméno Krištůfek nebylo
hračce vybráno náhodně. Svatý
Kryštof je považován za ochránce
dětí a bývá zobrazován, jak pře-
náší dítě na svém rameni. Stal se

také ochráncem těch, kdo cestují.
Symbolika vzhledem k dětem na

palubě sanitního vozu se tedy ne-
pochybně nabízí...
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Kompletní a moderní služby pod jednou střechou
V Plzeňské části Slovany na

adrese Koterovská 156a se na-
chází 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 in-
vestice 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 vozů. Současně byla
provedena výstavba speciální
haly pro měření emisí, ve které je
možno obsluhovat až pět vozidel
najednou,“ říká pan Suchý.

„Samozřejmě nemohu zapo-
menout na naše specializované
pracoviště pro ověřování, mon-
táž a opravy tachografů, a to jak
klasických, tak digitálních,“ do-
dává ředitel Suchý. Díky svému
vybavení proto může Plzeňská
STK svým zákazníkům nabíd-
nout nejen evidenční a technické
prohlídky všech vozidel, ale i
prohlídky při individuálních do-
vozech automobilů ze zahraničí

či jejich přestavbách,
dále kompletní škálu
prací souvisejících s
kontrolou LPG a
CNG systémů, které
u konkurence nena-
jdete.

Pro klienty, kteří
se s ohledem na roz-
šířené a moderně vy-
bavené prostory Pl-
zeňské STK nemusí
objednávat předem,
je připravena klima-
tizovaná čekárna s
nabídkou teplých
nápojů zdarma. Pří-
mo na místě je možné
zakoupit i prvky po-
vinné výbavy, jako
například autolé-
kárničku nebo drob-
né autodoplňky. Dal-
ším krokem, kterým
Plzeňská STK vyšla vstříc svým
zákazníkům, je v případě nespl-
nění některých předepsaných
parametrů u kontrolovaného vo-
zidla možnost opakování tech-
nické kontroly do třiceti dnů zce-
la zdarma. Stejná nabídka platí i
pro měření emisí.

„Zákazník je u nás obsloužen

profesionálním týmem pracov-
níků, který zaručuje nejen vyso-
kou kvalitu služeb, ale i téměř
nulové čekací doby. Hlavní
předností naší provozovny je
bezpochyby komplexnost veške-
rých činností na jednom místě,
což motoristům šetří čas i nákla-
dy. Spokojený klient je pro nás to

nejdůležitější,“ uzavírá s úsmě-
vem pan Suchý.

Na Vaši návštěvu se Plzeňská
STK těší vždy od pondělí do pát-
ku od 6 do 17 hodin na Koterov-
ské třídě v Plzni, za čerpací sta-
nicí Shell. Další informace zá-
jemci můžou najít na webových
stránkách www.stk-plzen.cz.
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Začala rekonstrukce komunikací
K Hrádku a Ve Višňovce

Dne 26. září 2011 začala rozsáhlá rekonstrukce
komunikace III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce v
Plzni–Božkově. Akce bude probíhat s přestávkami
až do srpna 2012. Investorem stavby je Plzeňský
kraj a město Plzeň a vybraným dodavatelem
stavby je firma STRABAG, a. s. V souvislosti s
prováděním stavebních prací spočívajících v
kompletní rekonstrukci komunikace včetně vy-
budování nových inženýrských sítí (dešťové a
splaškové kanalizace) je nezbytně nutné přistou-
pit na nutná dopravní omezení, která zajistí reali-
zaci akce ve stanovených termínech a dodržení
veškerých normami daných technologických po-
stupů.

Po projednání se všemi dotčenými orgány a zá-
stupci Občanského sdružení Božkov v průběhu
srpna 2011 a splnění jimi podaných připomínek
bylo v září letošního roku rozhodnuto příslušným
správním orgánem o nezbytných uzavírkách a
dopravních opatřeních, které spočívají v dále
uvedených rozsazích:

1) silnice III. třídy č. 18019a K Hrádku a Ve
Višňovce, od km 0,000 do km 0,216 provozního
staničení silnice – úplná uzavírka vozovky a čás-
tečná a úplná uzavírka přilehlého chodníku od
km 0,000 do km 0,216 provozního staničení silnice
III. třídy č. 18019a s objízdnou trasou po silnici III.
třídy č. 18019 Letkovská, po silnici II. třídy č. 180 a
po silnici I. třídy č. 26 Rokycanská( obousměrně) v
termínu 26. září 2011 do 14. listopadu 2011

2) silnice III. třídy č. 18019a K Hrádku a Ve
Višňovce, od km 0,000 do km 0,597 provozního
staničení silnice – úplná uzavírka vozovky a čás-
tečná a úplná uzavírka přilehlého chodníku od
km 0,000 do km 0,597 provozního staničení silnice
III. třídy č. 18019a s objízdnou trasou po silnici III.
třídy č. 18019 Letkovská, po silnici II. třídy č. 180 a
po silnici I. třídy č. 26 Rokycanská (obousměrně)
v termínu od 15. listopadu 2011 do 31. srpna
2012

3) silnice III. třídy č. 18019 Sušická, silnice III.
třídy č. 18019 Božkovské náměstí, silnice III. tří-
dy č. 18019 Letkovská, silnice II. třídy č. 180, sil-
nice III. třídy č. 18019a K Hrádku a místních
komunikací III. třídy ulicích Nákupní a Ve Viš-
ňovce z důvodu realizace dopravního patření při
uzavírce silnice III. třídy č. 18019a K Hrádku a Ve
Višňovce během provádění stavebních prací v
rámci realizace akce nazvané „III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce“,
v termínu od 26. září 2011 do 31. srpna 2012.

Dále bylo na žádost ÚMO Plzeň 2 – Slovany ujednáno:
– dodavatel, firma Strabag, umožní obyvatelům v místě výkopů

bezpečný pěší přístup k nemovitostem a průchod k zastávkám MHD.
– příjezd občanů k nemovitostem, dotčených stavbou, bude řešen

dle aktuálního postupu prací po dohodě se stavbou (stavbyvedou-
cím)

– svoz odpadu – budou určena centrální místa svozu odpadu
– dodavatel oznámí majitelům nemovitostí zahájení prací 7 dní pře-

dem

ÚMO Plzeň 2 – Slovany prověří i možnost zimní údržby objízdné pa-
nelové komunikace. Tímto se také omlouváme občanům za zhoršené
podmínky v okolí stavby a žádáme o neparkování vozidel v prostoru
stavby z důvodu nutnosti průjezdu stavebních vozidel. Případné další
informace o provádění stavebních prací sdělí na přímo stavbě odpo-
vědní pracovníci firmy STRABAG, a.s. (stanoviště na Božkovském
náměstí).
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První naučná říční stezka
První zastavení Naučné stezky

Údolím Úslavy se nachází na pří-
jezdové cestě ke kostelu sv. Jiří
v Plzni-Doubravce. Stezka, na je-
jíž přípravě se podílel Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně
a Správa veřejného statku města
Plzně, je realizována v rámci
mezinárodního projektu REU-
RIS zabývajícího se revitaliza-
cemi vodních toků v urbanizo-
vaných oblastech.

Trasa dlouhá přibližně 9 km,
jejíž celé projití trvá cca 3 hodi-

ny, vede podél toku řeky od Ko-
terova až k soutoku s Berounkou
v Doubravce.

„Texty a obrazové přílohy pro
13 informačních tabulí sestavil
Jan Hajšman ve spolupráci s Jit-
kou Rauchovou z grafického
studia RAMAP. Zároveň jsme
vydali Průvodce naučnou
stezkou údolím Úslavy, který je
na vyžádání zdarma k dispozici v
Informačním centru na náměstí
Republiky i na hlavním nádraží
nebo v Návštěvnickém centru

pivovaru Plzeňský Prazdroj. Še-
desátistránková publikace upo-
zorňuje na největší zajímavosti z
oblasti geografie, hydrologie, bi-
ologie, historie i kultury,“ vy-
světluje Pavlína Valentová z
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně.

V budoucnu se postupně objeví
informační tabule u naučných
stezek v údolních nivách všech
plzeňských řek.

„Rádi jsme se podíleli na reali-

zaci první říční trasy, která do-
plní širokou nabídku plzeň-
ských naučných stezek. Máme
ve správě také například Stezku
po stopách Františka Malocha,
Sigmondovu stezku, Zábělou,
Lesopark Homolka či Sofronku,“
doplňuje Richard Havelka ze
Správy veřejného statku města
Plzně.

Více informací o revitalizaci
plzeňských řek najdete na:
www.ukr.plzen.eu

Meandry Úslavy pod Koterovem ze startovní plošiny pro závěsné létání.
Zdroj: Ing. Jan Hajšman

Přírodní nebo přírodě velmi blízké břehové porosty se dosud nacházejí od Kote-
rova až ke střelnici v Lobzích. Jedná se o fragmenty jasano-olšových potočních
luhů s přechody do tvrdých luhů nížinných řek. Zdroj: Ing. Jan Hajšman

SVČ DM Plzeň, Petřínská 43 –nabídka
kroužků pro škol. rok 2011– 2011
WWW.SVCPETRINSKA.CZ
Pro nejmenší 3 – 7 let

PALETA – výtvarný – 3 – 5 let a 6 – 8 let – práce
s různými materiály, dárky, přáníčka

BROUČCI – miniškolka – 3 – 5 let – samostatný
pobyt v kolektivu, hry, zpívání, cvičení, malování

CVRČCI – pohybový – 4 – 7 let – hry s hudbou,
rytmické, taneční, muzikoterapie, zpívání s kytarou

Pro školáky a studenty 6 – 18 let
SAXANA – výtvarný klub – 10 – 15 let – kreativní

výtvarné činnosti, dekorace, módní doplňky
RYBÁŘI – rekreační – 10 – 14 let – technika rybo-

lovu, druhy ryb, příprava na „povolenku“, rybolov
PINEC – stolní tenis – 8 – 15 let – technika hry,

rozvíjení dovedností, pravidla, utkání
S-DANCE, HIP HOP – 10 – 16 let – pohybová prů-

prava, moderní tanec
CHEERLEADERS – roztleskávačky – 5 – 18 let –

tanec, akrobacie, vystoupení, soutěže
KYTARA – hudební – 10 – 18 let – hra podle akor-

dů, doprovod k písním, zpěv- všechny úrovně
FLORBAL – rekreační sport – 10 – 18 let –

pravidla, technika hry, rozvíjení dovedností, přátelské
zápasy

KEKLÍŘI – dramatický – 6 – 15 let – základy
dramatické výchovy, slovo, hry pohyb

GUMÍTCI – 5 – 8 let – pohybové hry, cvičení pro
zdraví

Pro děti, mládež a dospělé
KERAMIKA – talent – 7 – 15 let – práce s talenty,

rozvíjení schopností a dovedností při práci s hlínou,
vytáčení na hrnčířském kruhu

KERAMIKA – klub – 7 – X let – práce s hlínou,
tvorba z volné ruky s doprovodem, glazování

KERAMIKA – RAKU – 15 – X let – modelování
a vytáčení z šamotových materiálů, pálení RAKU
technikou

KERAMIKA – pro MŠ – práce s hlínou, modelová-
ní, tvorba z volné ruky, glazování

JÓGA – 18 – X let – prvky jógy a relaxace
CVIČENÍ ŽENY – 18 – X let – cvičení s míči, posi-

lovací, uvolňovací, protahovací a relaxační cviky



Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí 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 měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad MO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83,
307 53 Plzeň.

Termín slavnostního obřadu v roce 2011: 22. 11.

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

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

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

Trvalé bydliště: ..............………………………………………

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

Číslo telefonu ..................................................................

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

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

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

(26. 10. a 14. 12. 2011 – změna, původní datum 30. 11. –
od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis
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Přínos realizace projektu „Gymnázium
– vstupní brána na vysokou školu“

Díky finančním prostředkům
z Operačního programu VK a
nadšení i pracovitosti mnoha
pedagogů školy jsme ve dvoule-
tém období vytvořili mnoho vý-
ukových prezentací a výuko-
vých materiálů, databázi ne-
standardizovaných didaktic-
kých testů pro jednotlivé před-

měty.
Vytvořenými novými vzdělá-

vacími moduly jsme prohloubili
kompetence k modernímu, efek-
tivnímu způsobu práce žáků.
Zlepšili jsme přípravu k nové
formě maturitní zkoušky, pový-
šili jsme kompetence pedago-
gických pracovníků a žáků niž-

šího a vyššího gymnázia v ICT
gramotnosti.

Díky finančním prostředkům
z OP VK jsme také nově vybavili
jednu stávající učebnu moderní
didaktickou technikou.

Po naplnění cílů projektu je
přínosem pro cílovou skupinu
pedagogických pracovníků a

žáků Sportovního gymnázia
prohloubení kompetencí k apli-
kaci výpočetní techniky jako
nových komunikačních služeb v
učebním procesu i v praktickém
životě.

Mgr. Milena Majerová,
hlavní manažerka projektu
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GRAFFITI JAM 2011
STREET URBAN CONCEPTION

Krásnou slunečnou
sobotu si U papírenské
lávky v prostoru u řeky
směrem k Ježíškovi
užili účastníci třetího
ročníku jednodenního
street-artového happe-
ningu GRAFFITI JAM
2011 s podnázvem Ur-
ban Art Conception.

Své umění předvedli
graffiťáci z Plzně a Pra-
hy. Na zdi dlouhé asi
50 m názorně předved-
li, jak propastný roz-
díl je mezi vandalstvím a graffiti
a vytvořili před očima diváků
několik opravdu vydařených
„pieců“.

Malba sprayem, kapely, Dj´s,
vystoupení taneční skupiny
Amare Čhave a další program
přilákal postupně asi 400 lidí.

Akci organizoval terénní pro-
gram COM.PASS organizace
PONTON o.s. za přispění Infor-
mačního Centra pro Mládež a
Neutral café a podpory MO Plzeň
2 – Slovany.

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Plzeň

pořádá
v sobotu 22. října 2011
od 9.00 do 13.00 hodin

v Úřadu městského obvodu
Plzeň 2, Koterovská 83,

Plzeň-Slovany
(tramvaj č. 2, směr Světovar,

stanice Krejčíkova)

X. jubilejní ročník výstavy

DEN ZDRAVÍ

NEJEN PRO
DIABETIKY

Po celou dobu bude

prováděno měření krevního

tlaku, cukru v krvi, cholesterolu

a tělesného tuku a bude

možné se poradit s lékařem

a s odbornými zdravotními

sestrami

Pozváni jsou vystavovatelé
s prodejem potravinových

doplňků a zdravotních
pomůcek

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE
O ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení pokračují
Půjčky z Fondu rozvoje bydle-

ní jsou poskytovány dle Vyhláš-
ky Statutárního města Plzně
č. 2/2001 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“. Úplné znění
vyhlášky Fondu rozvoje bydlení
je zveřejněno pod č. 3/2009 na in-
ternetových 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 ob-
vodu Plzeň 1 – 10.

Prostředky fondu je možno po-
užívat výhradně k poskytování
půjček na uvedené účely dle vy-
hlášky, 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 úpra-
vy a rekonstrukce je půjčka z FRB
požadována, musí být starší 5 let.
Je – li půjčka poskytnuta za úče-
lem zřízení kanalizační, vodo-
vodní, plynovodní nebo elektric-
ké 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 jsou již uzavřena.

Podmínky a termíny výběro-
vého řízení na rok 2012 budou vy-
věšeny na úřední desce a elektro-
nické úřední desce ÚMO Plzeň 2 –
Slovany nejdéle do 31. ledna 2012.

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

Žádosti jsou projednávány
v rámci komise Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany pro roz-
voj obvodu a investiční činnosti.
Poté musí být schváleny Radou
městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany a Zastupitelstvem městské-
ho obvodu Plzeň 2 – Slovany a ná-
sledně jsou odsouhlasené žádosti

postoupeny na MMP – Odbor fi-
nancování a rozpočtu. Ten vyzve
žadatele k sepsání Smlouvy o
půjčce.

Tiskopis žádosti včetně vy-
hlášky je možné si vyzvednout na
odboru stavebně správního a do-
pravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314. Bližší informace na tel.
č. 37 803 6244, Straková Irena.

Sportovní gymnázium
má Enviromentální centrum
Sportovním gymnázium v Plzni otevřelo

nové Enviromentální centrum. Na projekt

přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun

Škola přebudovala jednu ze
stávajících učeben a vybavila ji
jednatřiceti kvalitními repaso-
vanými počítači. Studenti tak
mohou v nových a příjemnějších
podmínkách prohlubovat své
znalosti v informatice a učitelé
zefektivnit výuku ekologické
tématiky, která prostupuje
učební plány všech předmětů
školního vzdělávacího progra-
mu gymnázia.

Gymnázium je zapojeno do ně-
kolika ekologických projektů –
např. sbírají vybité baterie či
ekologicky třídí odpad. Součástí
environmentální výuky je i po-
byt na Šumavě, kde žáci sbírají
materiál, který při hodinách
ekologie postupně zpracovávají
v různých prezentacích. Právě
moderní výpočetní technika spo-
jená s používáním interaktivní
tabule umožňuje žákům indivi-
duální i skupinovou přípravu
nad rámec běžných možností,
osvojení nezbytných počítačo-

vých znalostí a hledání důleži-
tých informací.

„Enviromentální centrum bu-
de využíváno i ekologickým
kroužkem a k samostatné práci
žáků při výuce přírodovědných
předmětů,“ řekla ředitelka škola
Milena Majerová. „Můžeme zde
také prezentovat aktuální téma
smart grid, jejíž součástí je na-
příklad i elektromobilita. Před-
pokládáme, že se Skupinou ČEZ
budeme spolupracovat i v rámci
jejího vzdělávací programu.
Osobně bych při tomto slavnost-
ním otevření velmi ráda vy-
zdvihla pomoc při realizaci pro-
jektu dvou pracovnic ČEZu,
konkrétně Ing. Vlaďky Rosen-
dorfové a mluvčí Skupiny ČEZ
pro západní Čechy Michaely Ji-
rovcové. Obě nám svými radami
pomohly při uskutečnění našeho
Enviromentálního centra.“

V letošním roce podpořila Na-
dace ČEZ v západních Čechách v
rámci programu Podpora regio-

nu 32 projektů prioritně z oblastí
vzdělávání, zdravotnictví a vol-
nočasových aktivit dětí.

Nadaci ČEZ založila energetic-
ká společnost ČEZ v roce 2002 s
cílem zastřešit svou dárcovskou
činnost. Nadace ČEZ podporuje
prostřednictvím grantových ří-
zení různé veřejně prospěšné ak-
tivity zaměřené na děti a mládež,
sociální oblast, kulturu, sport,
vzdělávání, infrastrukturu a

ekologii. Díky objemu rozděle-
ných příspěvků se řadí ke špičce
nadací v České republice. Pro-
gramy Nadace ČEZ: Oranžové
hřiště, Oranžová učebna, Oran-
žové schody, Oranžové kolo a
Podpora regionů.

Více inf. na www.nadacecez.cz.
O dalších projektech podporova-

ných Skupinou ČEZ se dozvíte na
www.facebook.com/pomahame.regionum



Odbojáři z Černic
V Černicích u hřbitova v ulici

K pomníku padlých je památník
věnovaný obětem obou světo-
vých válek s portrétem Mistra
Jana Husa, reliéfem věnovaným
obětem 2. světové války a něko-
lika nápisy k uctění padlých.
Je zde 27 jmen včetně oválných
fotografií padlých vojáků a legi-
onářů z 1. světové války a
10 jmen z 2. světové války.

Mezi nimi je i Karel Pešek, kte-
rý se narodil 22. 11. 1913 ve Vídni
a bydlel v Černicích 57. Pracoval
jako technik ve Škodovce ve Vel-
ké dělovce (Obráběcí stroje)
a podílel se na odboji v organi–
zaci Ústřední vedení odboje do-
mácího (ÚVOD). Získával zprávy
o zbrojní výrobě a podílel se na
sabotážích. Zatčen byl 24. 11. 1943
a vězněn v Plzni, na Pankráci,
v Gollnowě a v Terezíně, kde ze-
mřel na tyfus 5. 5. 1945.

Josef Plzák se narodil 23. 1.
1908 a bydlel v Černicích 341.
Pracoval ve Škodovce ve Stro-
jírně I (později Turbíny), kde

ustavil odbojovou skupinu
ÚVOD. Podílel se na zpravodajské
činnosti a protinacistické propa-
gandě. Byl zapojen i do odboje pl-
zeňských poštovních zaměstnan-
ců a Druhé lehké tajné divize. Za-
tčen byl 30. 6. 1943 a 20. 9. 1944
v Drážďanech popraven.

Antonín Uzel, narozený 23. 4.
1900, bydlel v Čechurově 243
a pracoval v ET Doudlevce. Dne
15. 1. 1943 byl zatčen za nepřátel-
ské výroky proti Říši a vězněn
v Plzni, v Praze, v Terezíně
a v Osvětimi, kde 17. 3. 1943 ze-
mřel.

František Ženíšek, narozený
18. 7. 1920 a jeho bratr Josef Že-
níšek, narozený 6. 5. 1909, bydleli
v Černicích 129 a oba pracovali
ve Škodovce ve Velké dělovce
(Obráběcí stroje). František Že-
níšek byl aktivním členem Zá-
padočeského aeroklubu a jako
letec chtěl odejít bojovat do cizi-
ny, což se mu však nepodařilo.
Oba bratři se zapojili do odboje.
Kromě jiné činnosti ukrývali ve

svém domě Miroslava Ferru, ve-
doucího ilegální organizace pl-
zeňských poštovních zaměst-
nanců.

Dne 29. 3. 1943 byli oba bratři
i s manželkou Františka Barbo-
rou Ženíškovou zatčeni a 20. 9.
1944 všichni tři v Praze na Pan-
kráci popraveni.

Jaroslav Dráždil z Čechurova
197, popravený v Drážďanech
17. 4. 1944, byl zapojen do odboje
po boku odbojářů z Koterova
a jeho jméno je uvedeno na pa-
mátníku v Černicích i v Kotero-

vě. Stejně tak jméno Václava Fi-
aly z Černic 39, popraveného
v Drážďanech 20. 9. 1944, je uve-
deno i na památníku v Božkově.

Miloslav Fux z Černic s Jose-
fem Bendou z Nebílov, přísluš-
níci černické Revoluční gardy,
byli zastřeleni při Květnovém
povstání a mají pomníček u Čer-
nic při silnici z Plzně do Nepo-
muku.

Jméno Miloslava Fuxe je i na
památníku v Černicích u hřbi-
tova.

Stanislav Bukovský, ČSBS

Pomník v Černicích.

Karel Pešek

Josef Plzák

Antonín Uzel

František Ženíšek

Josef Ženíšek Barbora Ženíšková

15říjen 2011
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

V rámci sportovního odpoledne, které se uskutečnilo 22.
září 2011, měřili mezi sebou své síly na sportovištích pra-
covníci ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Městské Policie a Policie
PČR. Utkali se například v plážovém volejbalu, nohejbalu,
badmintonu a pétanque.

Běžecký park Homolka
Aktuálně prováděné

úpravy v lesoparku Ho-
molka představují rozší-

ření možností jeho užívání o moderní kon-
cept běžeckého parku, který by stávající
tradiční formy využívání lesoparku veřej-
ností doplnil, ale nijak neomezil. Koncept
zahrnuje postupnou výstavbu tří účelně
vyznačených běžeckých tratí s různou dél-
kou a obtížností, které využívají jedineč-
nou členitost terénu lokality lesoparku.
Současně tak budované tratě vytyčují
možné směry dalšího prodlužování stáva-
jících štěpkových běžeckých stezek s
upřednostněním využití původní cestní sí-
tě. Předpokládáme jejich užívání hlavně
pro běžecký trénink, a to nejen běžců, ale i
dalších sportovců, dále i pro pravidelné
pořádání přespolních běžeckých závodů.
Navržené trasy budou tak běžecké veřej-
nosti k dispozici celoročně.

Cílem spolupráce našeho sdružení se
Správou veřejného statku města Plzně je
stálá asistence při údržbě a koncepčním
rozvoji rekreačních a sportovních aktivit v
lesoparku Homolka. Vedle tradičního re-

kreačního běhu tak lze na Homolku přivést
další sportovní aktivity jako je běh se psy
(Canicross) nebo severská chůze (Nordic
Walking).

Rozvoj zmíněných sportovních aktivit
občanů počítá do budoucna s vytvořením
kvalitního sociálního zázemí v těsné blíz-
kosti parku, např. úpravou a doplněním
stávajících veřejných záchodků na okraji
lesoparku. Původní záměr běžeckých tratí
vznikl z potřeby kvalitních změřených tré-
ninkových úseků v parku Homolka pří-
stupných široké běžecké veřejnosti, využi-
tím městem kvalitně spravované cestní sí-
tě. Pochopením jedinečnosti místa jsme
dospěli ke konceptu spolupráce s měst-
ským správcem, včetně prostoru pro dis-
kusi o dalších zmíněných a s během souvi-
sejících aktivitách otevřených pro širokou
veřejnost. Předpokládanou spoluprací s
městským správcem by měly být minima-
lizovány škody na městském majetku.
Z našeho pohledu může „Běžecký park
Homolka“ být do budoucna srovnatelně
kvalitní komplexní nabídkou aktivit jako
nedaleký „Škodapark“ pod vodárnou.
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