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Zhodnoťte s námi, co
všechno se povedlo…
Prosinec většinu z nás svádí k bilancování. Každý si dělá určitou inventuru
toho, čeho v průběhu právě uplynulého
roku dosáhl. Povedlo se mi vše, co jsem si
naplánoval? Jaké mi zůstaly dluhy, na
co jsem nestačil? Takové a podobné
otázky si klademe hlavně před Novým
rokem. Nejinak je to i v případě našeho
obvodního úřadu. Jeho záměry jste však
mohli spolu s námi v průběhu roku sledovat a nyní, opět spolu s námi, můžete
je také hodnotit.

Úřad bude přístupnější

mnohem jednodušeji než nyní.
Radní dále hodlají zavést systém on-line
sledování stavu a průběhu vyřizování požadavků a stížností občanů nebo zpřístupnit některé formuláře v elektronické podobě. Od září letošního roku je navíc možné sledovat zasedání obvodního zastupitelstva živě na internetu.
Některé obvodní radnice již určité body
z koncepce „dvojky“ také realizují. Zpravidla ale jen část. Až se na Slovanech podaří všechny záměry promítnout zcela do
praxe, stane se místní úřad ze všech plzeňských nejotevřenějším vůči svým občanům.

Možná si vzpomenete, že letos v květnu
Rada obvodu schválila Koncepci transpa- Aukce šetří peníze
rentnosti a otevřenosti ÚMO Plzeň 2 – Slovany. V ní se například zavazuje poskytoKvůli transparentnějšímu a odpovědvat občanům důležité informace k činnos- nému hospodaření pak slovanští radní
ti obvodního zastupitelstva a rady, umož- přijali i nové zásady pro zadávání veřejnit veřejnosti řešit více záležitostí on-line ných zakázek, které počítají i s výběrem
a v neposlední řadě ještě více zprůhlednit dodavatelů formou elektronických aukcí.
zadávání a řešení veřejných zakázek. Do- První veřejně přístupná aukce se uskujednaný koncept se postupně v průběhu tečnila 26. 9. 2011 a týkala se dodávky sporoku 2011 zaváděl do praxe. Většina z cel- třebního materiálu do tiskáren a obměny
kem 17 opatření je již funkční. Zbytek se lokálních tiskáren na úřadě.
zejména v závislosti na finanční náročpokračování na str. 2
nosti bude postupně realizovat v
průběhu příštího roku.
„Z koncepce je již například naplněn záměr zveřejňovat na internetu v přehledné formě dokumenty týkající se jednání zastupitelstva. Vždy před jeho konáním je to
program a podkladové materiály,
po skončení jednání pak zápis a
usnesení. Zároveň v předstihu
zveřejňujeme program jednání
obvodní Rady a následně její
usnesení. Rovněž zveřejňujeme
dokumenty z jednání finančního
či kontrolního výboru,“ říká starosta obvodu Lumír Aschenbrenner s tím, že obvodní radnice by „První elektronická aukce na Slovanech přinesla úsporu
ráda, aby současná celoměstská 20 %. S touto formou výběru dodavatelů tedy chceme
databáze usnesení byla přístupná pokračovat,“ říká místostarosta obvodu Jan Fluxa.

ZDARMA
j Exkurze do Prahy
se opravdu vydařila
- str. 20

Vážení spoluobčané,
jsou před námi
poslední
dny
letošního roku
a k vám se dostává také poslední číslo našeho informačního Zpravodaje 2011. Kromě
dalších nových
informací, které jsou jak z našeho úřadu tak
od našich čtenářů či školáků, jsme připravili i dvoustranu, která
by měla ukázat, čeho jsme
letos dosáhli.
Co jsme kde postavili nového,
co jsme mohli
alespoň opravit
či rekonstruovat, co ještě musíme dokončit.
Víme, že spousty věcí jsme si sami všimli a mnohé z
nich také již užíváte, přesto některé z nich berete
jako samozřejmost. Proto se domníváme, že není
od věci si je alespoň připomenout. Takový jejich
malý souhrn najdete na str. 1 až 3.
Myslíme si, že letošní rok, z něhož ukrajujeme
opravdu poslední dny, nebyl špatný, i když ekonomicky dosti náročný. Je nám jasné, že ten nový
rok 2012, nebude o nic lehčí. Počítáme s tím, bohužel s tím bude muset počítat i náš rozpočet. Přesto
věříme, že to spolu s vámi zvládneme. Proto nám
dovolte, vážení spoluobčané, popřát nám všem
hodně zdraví, spokojenosti a pohody pro nadcházející svátky vánoční, ale také hodně úspěchů v
nadcházejícím roce 2012.
Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta MO Plzeň 2-Slovany
Mgr. Jan Fluxa,
1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
Irena Rottová,
2. místostarostka MO Plzeň 2-Slovany
Ing. Helena Müllerová,
tajemnice ÚMO Plzeň 2-Slovany
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Zprávy z jednání zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
ZMO
dne
29. 11. 2011 –
ZMO přijalo
celkem
16
usnesení,
z nichž vybírám:
– schválilo
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany

za leden – září 2011;
– schválilo návrh rozpočtu MO
Plzeň 2 – Slovany na rok 2012;
– schválilo poskytnutí dotace
pro TJ Sokol – Koterov ve výši
55.000 Kč;
– souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 43/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj;
– souhlasilo s návrhem novely

obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004
o místní poplatku ze psů;
– souhlasilo s obecně závaznou vyhláškou statutárního
města Plzně, kterou se mění
obecně
závazná
vyhláška
č. 8/2011, Statut města;
– schválilo plán práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2012;
– vzalo na vědomí informa-

tivní zprávy:
– Aktuální stav investic
v Koterově a na Božkovském
ostrově;
– Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany
za období 08-11/2011;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany
za období 09-11/2011;
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Zhodnoťte s námi, co všechno se povedlo…
pokračování ze str. 1
„Jednalo se o zakázku malého
rozsahu do jednoho milionu korun. Aukce byla otevřena neomezenému počtu uchazečů a přesto,
že do aukce vstoupili pouze dva
uchazeči, jejichž nabídky se při
přihlášení do soutěže pohybovaly
kolem 300 tisíc korun ročně, podařilo se postupným snižováním
dostat konečnou sumu o více než
61 tisíc níže,“ popsala tajemnice
úřadu Helena Müllerová.
Podle místostarosty obvodu
Jana Fluxy si na radnici chtěli na
vlastní kůži vyzkoušet jak elektronické aukce fungují, přičemž
s výsledkem jsou velmi spokojeni. „Přinesl celkovou úsporu ve
výši 20 % a obhájil tak tento model výběrových řízení,“ doplňuje
Fluxa. Elektronické aukce proto
budou pokračovat. Zatím je ale
předčasné říkat, kolik by jich
mohlo být ročně. Ne na každou
zakázku se totiž aukce hodí. Postupně se proto budou pro tento
model vhodné zakázky teprve vybírat. Mohl by se tak ale určitě řešit například nákup kancelářských potřeb nebo třeba čisticích
prostředků.

Do školky mezi školáky
Radostnou zprávou pro nej–
menší Slovaňáčky a jejich rodiče
jistě bylo rozšíření počtu míst v
mateřských školách. Nejnovější
třídu najdete trochu netradičně
přímo v budově Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí, kde přibylo hned 28 míst, která
nabízí nová třída 51. mateřské
školy.
„Prostory nám nabídla letos v
dubnu přímo ředitelka Masarykovy základní školy. Vzhledem k
tomu, že poptávka po volných
místech ve školkách výrazně pře-

vyšuje nabídku a prostory se pro
tento účel dispozičně hodily, s investicí jsme neváhali,“ říká místostarostka obvodu a městská
radní Irena Rottová s tím, že se
obvod snažil, aby nová třída začala fungovat co nejdříve.
Původně se měla po nutných
úpravách otevírat v říjnu. Dodavatelům se ale podařilo termíny
zkrátit, takže první předškoláky
uvítala už v září. Stavební úpravy
stály obvod a město zhruba 1,3 milionu korun a školku nákup vybavení 400 tisíc. Mateřské školky
mají s novou třídou kapacitu 1104
míst. Ještě na začátku loňského
roku to bylo 1028. I přesto muselo
být letos 344 žádostí o umístění
dětí do školek zamítnuto, přijato
mohlo být necelých 340 nových
dětí.
„Snahou obvodu zůstává i do
budoucna kapacity školek navyšovat. Chtěli bychom například
postavit novou školku ve Chvojkových lomech na hranici areálu

slovanského bazénu. Měla by mít
tři oddělení pro 75 dětí. Zatím na
výstavbu hledáme prostředky,“
doplnil starosta obvodu Lumír
Aschenbrenner.

Ostrov jako velký relax
Jednou z nejsledovanějších akcí je přeměna Božkovského ostrova na relaxačně-sportovní areál,
který bude sloužit nejen ke sportovnímu vyžití (in-line dráha,
plážová hřiště, hřiště pro pétanque nebo hřiště s maxišachy),
ale i pro relaxaci. Bude totiž možné využít pěší stezky se sedmi zastávkami se cvičebními stojany
pro provádění rehabilitačních
cviků včetně návodů na jejich
správné použití. Děti pak jistě
zaujme vodní svět, plánovaný na
tzv. průlehu, který má primárně
sloužit k odvedení části vody ze
zdejšího náhonu při případných
povodních a zmírnit tak její následky na nemovitostech v těs-

ném sousedství řeky. A stranou
jejich zájmu jistě nezůstane ani
fyzikální hřiště, na kterém si budou moci v praxi vyzkoušet různé
fyzikální zákony.
„Jako první se nám podařilo v
závěru loňského roku získat dotaci z Operačního programu životního prostředí na celkovou revitalizaci zeleně na ostrově. Druhou dotaci pro tento areál jsme
získali z Regionálního operačního programu NUTS Jihozápad na
výstavbu pěších stezek v rámci
Božkovsko-Koterovského rozvoje
cestovního ruchu. Revitalizace
zeleně bude stát 825 tis. Kč, pěší
stezky 4,238 mil. Kč a in-line dráha pak 3,71 milionů korun,“ sdělil
Vladimír Černý, z odboru majetku a investic. 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.
dokončení na str. 3
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Zhodnoťte s námi, co všechno se povedlo…
dokončení ze str. 2

Peníze nejsou na všechno
Sami to jistě znáte z domácího
rozpočtu. Koupit si můžeme jenom to, na co máme a v případě
našeho druhého obvodu to platí
stejně. I přesto se podařilo hodně
věcí dovést do konce. Například
ve čtyřech lokalitách na základě
nevyhovujícího
technického
stavu bylo nutno odstranit stávající prvky dětských hřišť a zabudovat prvky nové. Bylo to ve
Chvojkových lomech, v Zelenohorské, v Blatenské a v Božkově
Na Vyhlídce. Rekonstrukce
všech hřišť stála 0,5 mil. Kč..
„Dále jsme dokončili rekonstrukce pásu zeleně na Koterovské v úseku Spojovací - Brojova
ulice a stromořadí v ulici na
Rychtě v Hradišti, kde bylo 12
stromů v havarijním stavu a nahrazeno 25 kusy okrasných
stromů. Osázeli jsme svah u
opěrné zdi v ulici Ve Višňovce v
Božkově
pokryvnými
keři,
stromy a zeď popínavými rostlinami,“ upřesnila Ing. Lenka
Klečková, vedoucí odboru životního prostředí.
Vedoucí odboru majetku a investic Ing. Václav Brousek zase
připomíná skutečnost, že v rámci modernizace elektronického
zabezpečení budovy mají klienti
kontakt s recepcí úřadu zvenčí
budovy i mimo dobu určenou
pro veřejnost. Navíc v zasedací
místnosti v přízemí budovy radnice, která je k dispozici i pro veřejnost, bylo instalováno nové
stínící zařízení, čímž se zlepšily
podmínky při elektronické prezentaci. Ve dvou zasedacích
místnostech na úřadě přibyl také přístup k internetovému připojení formou WiFi.

Chceme finance i z grantů
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. Nyní by obvodní radnice ráda získala potřebné finance z Evropské unie –
Operačního programu životní
prostředí.
„Tento dotační titul byl vybrán na případné financování

Dětem se věnovali členové sboru dobrovolných hasičů Božkov, kteří předvedli svou techniku. Protože ten den díky nočnímu dešti se řeka Úslava vylévala z koryta, byly děti svědkem ostrého výjezdu hasičů.
rekonstrukce parkových ploch
na Jiráskově náměstí. Jedná se o
plochu před kostelem a její úpravu na klasický pobytový park,“
doplnil starosta Aschenbrenner.
V současnosti je zpracovávána
studie předpokládaných úprav a
návrhu vlastního řešení podoby
jednotlivých částí, která je nutná
coby podklad žádosti o dotaci.
Veškeré dosud vynaložené náklady jsou hrazeny z rozpočtu
městského obvodu.
S podáváním žádostí se počítá
i v rámci připravovaných projektů na zateplování budov svěřených do majetku obvodu. Prověřují se i možnosti získání finančních prostředků na cyklostezky ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.

Myslíme na všechny
Důležitou činnost v rámci MO
Plzeň 2 – Slovany rozhodně vykonává odbor sociální. Do jeho
sféry působnosti patří jak ti, co se
právě narodili, tak ti, kteří už
mají notný kus života za sebou.
Na ty nejmladší odbor myslí pře-

devším při jejich vítání mezi občany Slovan, což se v letošním
roce stalo již pětkrát. Na tuto tradici se všichni moc těší, stejně
jako na setkání s jubilanty, které
se koná pravidelně v KD Šeříková. Letos se naši nejstarší spoluobčané takto sešli již sedmkrát,
navíc pro ně úřad zajistil 31 představení (poslední představení v
prosinci) v Divadle J. K. Tyla a
dva koncerty.
Odbor sociální také letos pamatoval na tři manželské páry,
které oslavily diamantovou
svatbu.
Slavnostního poděkování spojeného s předáním Bronzové
Janského plakety se dočkali také
dobrovolní dárci krve.
Jak už jsme se zmínili, obvod
Slovany pamatuje na všechny,
tedy i na své školáky. Právě pro
ně pořádá již několik let příměstský letní tábor. Je to totiž jedna z
možností, jak zajistit dozor nad
dětmi o prázdninách, kdy nejsou
po ruce prarodiče a rodiče musí
do zaměstnání. Ten, který se konal na Slovanech v KD Šeříková,
už má za sebou desátý ročník. V

červenci se v něm vystřídalo 140
dětí a každý den jich bylo v průměru přes šedesát. Díky pořadatelům, MO Plzeň 2 – Slovany,
agentuře Jiřího Růžka a s finanční podporou města Plzně, si
děti užívaly bohatý program,
který zahrnoval zábavu, hry,
soutěže a výlety. Mezi ně zavítali
záchranáři, hasiči, strážníci,
lesníci, modeláři, sokolníci, strašidla, indiáni, herci a zástupci
organizací, které se věnují mládeži.
Co říci závěrem?
Samozřejmě, že do jednoho
článku, byť sebedelšího, není
možné zahrnout všechny akce,
které se v letošním roce podařilo
v našem druhém plzeňském obvodu úspěšně zrealizovat. Některé budeme dokončovat ještě v
příštím roce, jiné se protáhnou
na let několik.
Podle financí hlavně, ale i podle plánovaných etap. Přesto je
zřejmé, že se máme čím pochlubit a že děláme vše pro to, aby se
našim občanům žilo na Slovanech co nejlépe.
(iZ)
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání RMO
dne 5. 10. 2011
– RMO přijala
18 usnesení, z
nichž vybírám:
– schválila
Mgr. Jan Fluxa, 1.
podání
žámístostarosta MO dosti o dotaci
Plzeň 2 – Slovany
z Fondu životního prostředí města Plzně ve výši
155.930,40 Kč na provedení rekonstrukce části stromořadí
v ulici Božkovská a dodavatele
na provedení této rekonstrukce –
firmu Miroslav Langer, IČ:
74539124, Koperníkova 20, Plzeň;
– schválila operační plán zimní
údržby místních komunikací
pro období 1. 11. – 31. 12. 2011
v MO Plzeň 2 – Slovany a složení
kalamitního štábu;
– souhlasila s podáním žádosti
o podporu z Operačního programu životního prostředí na zateplení 89. MŠ v Plzni, Habrová 8.
Souhlasila v případě poskytnutí
podpory se zajištěním předfinancování celé realizace projektu v předpokládané výši 9 mil. Kč
vč. DPH (k náhradě dotované

části způsobilých výdajů ze zdrojů OPŽP dojde zpětně) a s dofinancováním projektu z rozpočtu
MO Plzeň 2.
Jednání RMO dne 26. 10. 2011
– RMO přijala celkem 15 usnesení, z nichž vybírám:
– souhlasila s podáním žádosti
o podporu z Operačního programu životního prostředí na zateplení 23. MŠ v Plzni, Topolová 3
a 51. MŠ v Plzni, Částkova 6.
Souhlasila v případě poskytnutí
podpory se zajištěním předfinancování celé realizace projektu zateplení dvou budov mateřských škol v předpokládané výši
10,051 mil. Kč vč. DPH z rozpočtu
města Plzně (k náhradě dotované
části způsobilých výdajů ze zdrojů OPŽP dojde zpětně) a s dofinancováním projektu z rozpočtu
města Plzně a MO P2;
– souhlasila s podáním žádosti
o podporu z Operačního programu životního prostředí na zateplení KD Šeříková 13 v Plzni.
Souhlasila v případě poskytnutí
podpory se zajištěním předfinancování celé realizace projek-

VZPOMÍNKA
NA JOSEFA PIORECKÉHO
Malíř a grafik Josef
Piorecký oslavil před
rokem (5. prosince
2010) na Slovanské
radnici 100. narozeniny. Bohužel 3. Července 2011 přišla smutná
zpráva, že pan Piorecký zemřel. Poslední
rozloučení a uložení
ostatků se uskutečnilo
v malířově rodišti –
V Dolanech u Jaroměře 25. září 2011. S úc–
tou vzpomínáme. Na
snímku dcera Milena
a syn Standa u hrobu
v Dolanech.

Důležité telefonní číslo
Bezpečné Slovany
Bezplatná telefonní linka 800 100 802

tu
v
předpokládané
výši
8,433 mil. Kč vč. DPH z rozpočtu
města Plzně (k náhradě dotované
části způsobilých výdajů ze zdrojů OPŽP dojde zpětně) a s dofinancováním projektu z rozpočtu
města Plzně a MO Plzeň 2.
Jednání RMO dne 16. 11. 2011
– RMO přijala celkem 14 usnesení, z nichž vybírám:
– souhlasila s návrhem rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na
rok 2012 a s výhledem na roky
2013 až 2015 a doporučila je Za-

stupitelstvu
městského
obvodu Plzeň
2 – Slovany ke
schválení;
– schválila
vypsání gran- Irena Rottová,
tů pro rok 2012 2. místostarostka
v souladu s MO Plzeň 2 – SloKritérii pro vany
poskytování
dotací a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany, s termínem
předložení požadavků do 15. 03.
2012.

Společně nočními
Slovany
Ve čtvrtek 27. 10.
2011 připravil vedoucí Obvodního
oddělení Plzeň 2
Policie ČR npor.
Ing. Bc. Martin
Černý ve spolupráci s místní služebnou městské policie noční akci zaměřenou na kontrolu barů a heren
na území městské
části Slovany.
Této akce se
rovněž zúčastnili
členové
Komise
bezpečnosti ÚMO
Plzeň 2, kteří jsou
jako zastupitelé zařazeni do okrsků v rámci projektu Bezpečné
město a pracovníci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality
MMP. Ti jsou za chod projektu
odpovědni. Akce se zúčastnil i sociální kurátor pro mládež ÚMO
Plzeň 2
Kontrola začala ve 20.00 hodin
setkáním na OOP Plzeň 2, kde se
zastupitelé, úředníci, strážníci a
policisté rozdělili do dvou skupin
a poté společně vyrazili do „terénu“. Při akci se zaměřili na nejproblematičtější herny a bary na
území Slovan, především v části
Petrohrad. Policisté a strážníci
kontrolovali nejen dodržování
zákazu požívání alkoholických
nápojů a hraní na výherních hracích automatech mladistvími, ale
i na to, zda podniky nadměrným
hlukem neruší noční klid. Zastupitelé a úředníci tak uviděli
„noční život“ v jejich obvodu a
poznali práci ochránců zákona v

reálném prostředí.
Přestože se akce konala před
státním svátkem a tedy před
dnem volna, nemuseli strážci zákona zasahovat proti žádným
přestupcům ani pachatelům
trestné činnosti. Svou přítomností tak působili především preventivně, což je hlavní filozofií projektu Bezpečné město.
Je vidět, že na Slovanech jsou
nejen ve vedení policie, ale i v
komisi bezpečnosti, lidé, kteří pochopili význam a smysl projektu
Bezpečné město. Své funkce chápou jako službu lidem a snaží se,
aby se občané na Slovanech cítili
bezpečně. Jistě nejen za sebe, ale i
za všechny zúčastněné, děkuji
npor. Ing.Bc. Martinu Černému
za zorganizování této akce. Těšíme se na další skvělou spolupráci.
Mgr. Bc. Ladislav Plochý,
manažer projektu Bezpečné město
Odbor bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrát města Plzně
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Čerpání rozpočtu MO Plzeň 2 Slovany v roce 2011 k 30. 9. v tis. Kč
Provozní příjmy

rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

Daňové

95 855

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

32 751
50 050
4 080
1 100
1 500
900
4 000
4
1 470

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
Provozní přijaté dotace

70 941

24 914

23 652
35 378
2 814
1 092
1 316
940
4 338
6
1 405

9 099
14 672
1 266
8
184
–40
–338
–2
65

9 611

9 001

610

3 000
712
225
1 219
4 296
50
109

2 736
551
107
1 001
4 296
42
268

264
161
118
218
0
8
–159

75 699

65 632

10 067

Provozní výdaje

Místní a zastupitelské orgány
Místní správa
Výdaje z finančních operací
Ostatní finanční výdaje
Zvláštní veterinární péče
Komunikace
Propagace
Vodní hospodářství
Příspěvky na provoz MŠ, jeslí
Údržba a opravy MŠ včetně zahrad

9 087

2 891

6 196

532

532

0

11 731

5 161

6 570

– fond rezerv a rozvoje

9 218

3 514

5 704

– fond sociální

2 513

1 647

866

Převody MMP x MO (+)
Použití vlastních fondů (+)

Tvorba vlastních fondů (–)

–3 176

– fond rezerv a rozvoje
– fond sociální, převody na MMP
Součet

–2 802
0

0

–3 176

–2 802

190 252

148 465

–

5 400
40 521
130
752
250
10 975
250
31
12 672

3 132
25 337
107
34
179
7 459
108
30
9 645

2 268
15 184
23
718
71
3 516
142
1
3 027

2 346

1 743

603

Subvence dle usn. ZMO a RMO
Volný čas dětí a mládeže
Nakládání s majetkem obce
Odpady

1 469
1 277
5 089
13 471

1 414
1 080
2 009
9 135

55
197
3 080
4 336

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

11 534

6 973

4 561

Komun. služby – WC, územ. rozvoj
Sociální dávky a podpory

406
66 300

196
54 811

210
11 489

Tisk Informačního zpravodaje MO 2

335

211

124

Kultur. a zájm. činnost pro občany
Pohřebné

870
50

313
10

557
40

1 841
2 513

1 309
1 647

532
866

Jednotky sboru dobrov. hasičů
Čerpání sociálního fondu
Součet

Financování +/– vlastní zdroje

rozpočet – skutečnost – zbývá plnit

Kapitálové výdaje
Investice stavební
Investice ostatní

178 482

126 882

51 600

11 770

6 693

5 077

11 590

6 514

5 076

179

1

180

–374
0

–

–374
41 787

Celkem výdaje
úspora výdajů:

190 252

133 575

56 677
14 890

Celkový objem příjmů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011

181 165

Celkový objem výdajů MO Plzeň – Slovany pro r. 2011

190 252

Ing. Miroslav Němec

9 087

vedoucí odboru EaP

Financování MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011
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9. Adventní zpívání před
slovanskou radnicí
Ve chvíli, kdy se k vám dostává
toto poslední vydání Informačního zpravodaje roku 2011, je naše
každoroční Adventní zpívání u
živého nazdobeného vánočního
stromu před slovanskou radnicí v
plném proudu. První zájemci se
hlásili už v září, což nás velmi těší, a tak se letos opět zpívá, již
podeváté v řadě za sebou. Máme
radost, že se nám přihlásilo tolik
zájemců. Možná jste si všimli i
plakátů, které jsme se snažili vylepit na místa, která jsou dobře
dostupná a kam se hodně chodí,
ale pro přehled ještě uvádíme
zbývající programovou nabídku.
Případné změny v programu
vždy včas oznamujeme na tabulce
s programem, která je po celou
dobu zpívání přímo u stromku.
Při každém zpívání a slušném počasí bude k dispozici teplé občerstvení a také nabídka drobných
dárků z dílny Mateřského centra
Barvínek z Ruské ulice.

Tak jako každý rok bude probíhat ve spolupráci s Městskou charitou i Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen potřebným, speciálně Domovu sv. Aloise v Hradišťské ulici pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Chcete- li
ještě před koncem roku udělat
aspoň malý dobrý skutek, budete
mít příležitost.
Takže, ještě jednou vás srdečně
zveme, abyste se uprostřed předvánočních příprav na chvíli zastavili, nejlépe před naší radnicí,
a přišli si poslechnout, jak se malí
i velcí zpěváci snaží navodit tu
správnou atmosféru blížících se
nejkrásnějších svátků. Každé vystoupení má mnoho posluchačů
nejen z řad nejbližší rodiny vystupujících dětí, ale někteří lidé
chodí pravidelně jen tak si na
chvíli poslechnout pár koled.
Přijďte k nám i vy a můžete si koledy také zazpívat!

V únoru 2011 zahájilo v
našem kraji činnost občanské
sdružení „Veřejné zájmy“. Dalo si za cíl prosazovat
transparentnost výkonu veřejné správy a
hájit oprávněné zájmy občanů.
OS VZ je politickou – nestranickou organizací, ve které pracují občané s různým politickým zaměřením, ale se stejným cílem: odstranit aroganci úřadů ve
veřejné správě, omezit dopady korupce a
prosadit, aby úřady pracovaly vždy ve
prospěch občanů.

VZ

OS VZ uvítá Vaše podněty.
E-mail: info@verejnezajmy.cz
Kontakty:
Občanské sdružení
Veřejné zájmy, Jižní 33,
301 00 Plzeň
Internetové stránky:
www.verejnezajmy.cz

Datum

Hodina
vystoupení

Soubor

5. 12. 2011

16.30

MŠ a ZŠ Božkov

7. 12. 2011

16:30

Masarykova ZŠ Jiráskovo nám.

17:00

MC BARVÍNEK

16:30

HABRMÁNEK - 13. ZŠ Habrmannova

17:00

Sportovní gymnázium Táborská

16:30

20. ZŠ Brojova

17:00

BROUČCI BAND
– 5. MŠ Zelenohorská

17:20

GREY DONKEYS
Církevní gymnázium

16:30

21. ZŠ Slovanská alej

17:00

SVČDM Petřínská

16:30

MŠ a ZŠ při FN Brojova

17:00

25. ZŠ Chválenická

12. 12. 2011

14. 12. 2011

19. 12. 2011

21. 12. 2011

Odbor ŽP

Ještě jednou červené kontejnery
Na základě zkušeností, aktuálního stavu a oprávněných stížností občanů opětovně připomínáme určení
červených kontejnerů na
zpětný odběr drobného elektrozařízení.
Tyto kontejnery rozmístěné firmou ASEKOL jsou skutečně určeny jen na zpětný
odběr drobného elektrozařízení (tj. takového, které bez
potíží projde sběrným otvorem v kontejneru).
Dále je možné do zvlášť
označeného otvoru odkládat
baterie. Do těchto kontejnerů
naopak nepatří televizory,
počítačové monitory, zářivky

a úsporné žárovky.
Největším nešvarem je ale
odkládání objemných a rozbitých zařízení (ledničky, pračky vysavače) u těchto kontejnerů. Za tímto účelem rozhodně nebyly kontejnery
rozmístěny a takové počínání
není nejen ekologické, ale
přímo narušuje vzhled obce.
Objemné neporušené elektrozařízení mohou bezplatně
občané odevzdat ve sběrných
dvorech, popřípadě využít
službu prodejce při odběru
nového spotřebiče.
Rovněž se v některých lokalitách objevil problém, že
někteří občané zaměňují sta-

noviště kontejneru za smetiště a skládku komunálního
odpadu.
Proto se může stát, že budou některé kontejnery z
problematických
stanovišť
přemístěny na jiné místo, aby
se předešlo problémům a
stížnostem.
Konkrétně se jedná o stanoviště na Jiráskově a Mikulášském náměstí.
Po provedených přesunech
bude aktuální rozmístění
červených kontejnerů zveřejněno na webových stránkách úřadu i na úřední desce.
Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
Termíny svozů:
10. března, 14. dubna, 19. května a 23. června
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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Finanční podpora pro nízkoemisní
způsoby vytápění v domácnostech
Již řadu let je snahou města
snižovat množství vypouštěných
škodlivých látek z vytápění do
venkovního ovzduší a v důsledku toho zkvalitňování života jeho obyvatel. I přes již dříve realizovaná opatření však zůstává v
Plzni nezanedbatelné množství
zastaralých topenišť na tuhá paliva, která způsobují lokální
znečištění ovzduší. Tato topeniště rovněž umožňují spalování
různých odpadů, při kterých vlivem hoření dochází k uvolňování nebezpečných jedovatých látek.
Dne 13. 10. 2011 Rada města Plzně schválila Zásady pro finanční
podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá
paliva za kvalitní nízkoemisní

způsoby vytápění. Toto opatření
je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových
částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší, což
kvalitní technologie spalování
umožňují.
Realizovaná změna způsobu
vytápění musí být v souladu se
stanoveným způsobem vytápění
v Územní energetické koncepci
města Plzně. Výše příspěvku činí maximálně 50 % žadatelem
vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení
(zdroje tepla), a to do maximální
výše 30 tis.,- Kč. Jedná se o - klasické a kondenzační kotle na
plynná paliva, předávací stanice
dálkového tepla (CZT), zdroje
tepla na elektrickou energii, kotle na tuhá paliva s automatickou
regulací hoření a přidávání paliva, mikrokogenerační jednot-

ky na plynná paliva s kontinuálním spalováním. Příspěvek se
tedy vztahuje i na kvalitní nízkoemisní technologie využívající tuhá paliva tam, kde není
možné se připojit na plyn či CZT.
Podpora sleduje zejména snižování prokazatelných negativních vlivů na lidské zdraví, přičemž vyprodukované množství
škodlivých jemných částic do
ovzduší může být i z jednoho nekvalitního topeniště ve špatně
provětrávaném území za inverzní situace značné. Tato systémová podpora je plánovaná na 5 let.
Význam poskytování dotací ze
strany města spočívá především
v motivaci občanů k realizaci
nízkoemisního způsobu vytápění a zároveň v kompenzaci vyšších pořizovacích nákladů na
kvalitní zdroj tepla. O dotaci na
zařízení instalované v budovách
určených k trvalému bydlení

může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti
o dotaci je možné podávat od 2. 1.
2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.
Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení
instalované v souladu s právními předpisy. Bližší informace
včetně Zásad pro finanční podporu přechodu z nekvalitních
způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě
Plzni naleznete na webových
stránkách města a na stránkách
Odboru životního prostředí
Magistrátu
města
Plzně
http://ozp.plzen.eu.
Mgr. Miroslav Klán,
Odbor životního prostředí MMP
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Sociální reforma I – Osoby
se zdravotním postižením
Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce
zákonů
vyhlášen
zákon
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon). Od 1. 1.
2012 tak dochází ke zrušení mimo
jiné zákona č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Vyhlášky).
Od 1. 1. 2012 budou podle nově
přijatého Zákona poskytovány
pouze 2 druhy dávek – příspěvek
na mobilitu a příspěvek na
zvláštní pomůcku.
Příspěvek na mobilitu od 1. 1.
2012 bude náležet občanovi, který
má přiznány mimořádné výhody
II. stupně (průkaz ZTP) nebo III.
stupně (průkaz ZTP/P), za předpokladu splnění dalších podmínek a po dobu platnosti průkazu.
Nárok na příspěvek na mobilitu
je třeba uplatnit podáním žádosti
na příslušné krajské pobočce
Úřadu práce, oddělení nepojistných sociálních dávek, a to již v
měsíci lednu 2012. Výše příspěvku činí 400 Kč za kalendářní měsíc. Tuto dávku je možné přiznat a
vyplatit pouze na základě písemné žádosti. Nárok na tuto měsíčně
se opakující dávku trvá po dobu
plnění podmínek až do uplynutí
doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však
do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2015 se pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P považuje podmínka
neschopnosti zvládat základní ži-

votní potřeby v oblasti mobility a
orientace stanovená § 6 odst. 1
Zákona pro přiznání příspěvku za
splněnou.
Příspěvek na zvláštní pomůcku bude náležet osobám, které
mají těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí nebo těžké
sluchové postižení anebo těžké
zrakové postižení charakteru
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a jejich zdravotní
stav nevylučuje přiznání tohoto
příspěvku.
Podle výše uvedené Vyhlášky
byly přiznávány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany a byl poskytován mj.
příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu a garáže a
příspěvek úplně nebo prakticky
nevidomým občanům.
Průkazy mimořádných výhod
osvědčující stupeň mimořádných
výhod (tj. I. stupeň – průkaz TP,
II. stupeň – průkaz ZTP, III. stupeň – průkaz ZTP/P) zůstávají v
platnosti i po 1. 1. 2012, a to do
uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu,
nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj. bez
ohledu na skutečnost, že je vyznačena delší či neomezená doba
platnosti průkazu). Podrobnosti o
těchto změnách budou občanům
zaslány v měsíci prosinci 2011.
Příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového
bytu
(400 Kč měsíčně) a garáže (200 Kč
měsíčně) a příspěvek úplně nebo
prakticky nevidomým občanům
(800 Kč měsíčně na krmivo pro
vodícího psa) přiznané dle Vyhlášky náleží naposledy za měsíc
prosinec 2011 a bude vyplacen
v pravidelném výplatním termínu. Příjemci těchto dávek obdrží
do 31. 12. 2011 písemné sdělení o

Strážníci radili,
děti se učily
Za dětmi z 23. MŠ v Topolové ulici přišli
na konci října strážníci Městské policie
v Plzni. Společně si povídali o dopravě a
o povinnostech, které se týkají i dětí.
Mnoho věcí již děti znaly, něco si potřebovaly osvěžit a některé pro ně byly
úplně nové. Své znalosti si děti následně prakticky procvičily na dopravním
hřišti školky. Kluci a holčičky se s velkou vervou zhostili jak rolí chodců, tak
řidičů.
Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

zániku nároku na tyto dávky.
Od 1. 1. 2012 podle zákona č.
73/2011 Sb., o Úřadu práce České
republiky a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č.
329/2011 Sb., krajská pobočka
Úřadu práce osobám, kterým byl
podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a
osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydá
kartu sociálních systémů, která
současně v zákonem stanovených
případech bude sloužit jako průkaz osoby s těžkým zdravotním
postižením (průkaz TP), průkaz
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým
zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

Kontaktní adresy
pro vyřizování
dávek od 1. 1. 2012
- příspěvek na péči a dávky pro
zdravotně postižené občany:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni, Kaplířova 2731/7,
320 73 Plzeň, tel. 950 148 111
(kanceláře č. 101 – 122 v 1. patře
budovy)
- dávky pomoci v hmotné nouzi:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni, Klatovská třída
2848/200e, 320 71 Plzeň,
tel. 950 148 111
Dnem 1. 1. 2012 vstoupí v účinnost novela zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a novela
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Informace o změnách v těchto zákonech budou občané informováni prostřednictvím webových stránek úřadu.

Pozor na důležitou změnu!
V souvislosti s realizovanou
sociální reformou od ledna 2012
chce Magistrát města Plzně informovat občany města Plzně
(ÚMO Plzeň 1 - 10) a přilehlých
obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, že dojde ke změně v oblasti
rozhodování o sociálních dávkách – příspěvek na péči, dávky
pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro zdravotně postižené občany.
Dnem 1. 1. 2012 vstoupí v
účinnost
novela
zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, a novela zákona č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, v
platném znění. Dále vstoupí v
účinnost nový zákon č. 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
o změně souvisejících zákonů.
Zásadní změna se týká toho,
že od 1. 1. 2012 si občan s trvalým
pobytem ve městě Plzni (ÚMO
Plzeň 1 - 10) a obcí Dýšina,
Chrást, Chválenice, Kyšice,
Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice,
Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov bude žádat o výše uvedené sociální
dávky na Úřadu práce ČR –
Kontaktním pracovišti v Plzni,
která bude přijímat žádosti,
rozhodovat a vyplácet výše
uvedené sociální dávky.
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Na Božkovskou náves
se vrátí socha sv. Víta
Manželé Hefnerovi žijí ve statku na Božkovské návsi čp. 7.
Tento statek je kulturní památkou a v minulosti se nazýval
„U Vítů“. V nice byla původně

dřevěná socha sv. Víta, pravděpodobně z 19. století. Výklenek je
však již dlouhá léta prázdný.
Hefnerovi se rozhodli prázdné
místo vyplnit sochou novou.

V dnešní době je to chvályhodný
záměr zlepšit veřejný prostor,
připomenout místní tradice a
původní vesnickou architekturu.
Na začátku tohoto roku proto
oslovili fotografa Pavla Černého,
který se mimo fotografování věnuje také keramické tvorbě a výrobě dřevených soch do veřejného prostoru. Dohodli se, že replika sochy bude vyrobena z keramické hlíny. V průběhu léta ji
Pavel Černý zhotovil, nyní čeká
na instalaci, která by se měla
uskutečnit v blízké době.
Letos se jedná o další počin,
který fotograf realizoval v městském obvodě Plzeň 2 Slovany.
V červnu obnovil osvětlení majáku ve Chvojkových lomech.
Položil zde pamětní desku s informacemi o této keramické
plastice. V restauraci „U majáku“ lze shlédnout stálou expozici
fotografií, která souvisí s keramickým majákem.
V lomech také naleznete dřevěnou sochu, kterou fotograf vyrobil v rámci sochařského sympozia v roce 2009.
Určitě to není poslední počin
mladého umělce.

Svatý Vít je vzýván k ochraně cudnosti, domácích zvířat, psů a drůbeže,
proti padoucnici, posedlosti, hysterii
a křečím, proti ušním a očním chorobám, proti pomočování, proti nemoci
zvané tanec sv. Víta (chorea); proti
napadení zvířaty, proti kousnutí
psem, proti uštknutí hadem; proti
blesku, nečasu a nebezpečí ohně; proti neplodnosti; pro dobrou setbu a
dobrou sklizeň. Rozhodně zajímavá je
skutečnost, že sv. Víta lze vzývat k
ochraně proti zaspání. Mívá u sebe
knihu, kohouta jako symbol bdělosti,
lva, chléb, kotel (s vroucím olejem),
orla, zajíce, případně model kostela

Zapište se do „Školy - cesty k poznání“
Výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání: Škola - cesta k poznání nabízí 13. základní škola
Plzeň, Habrmannova 45. Vzdělávací program je zaměřen všeobecně, klade důraz na rozvoj
všech stránek žákovy osobnosti.
Součástí školy je školní družina
(s provozem od 6.00 do 17.00 hodin) a školní jídelna.
Vašim dětem nabízíme:
– anglický jazyk od 1. třídy
– možnost výuky dalšího
cizího jazyka od 7. třídy
– výuku informatiky
od 5. třídy
– využívání ICT ve výuce
nepočítačových předmětů
– interaktivní tabule,
počítačové učebny
– využití blízkého bazénu
k plaveckému výcviku
v rámci výuky tělesné
výchovy

– multifunkční hřiště
s běžeckou dráhou
a doskočištěm
– školní pozemek pro relaxaci
i výuku
– bezbariérový přístup
– ozdravné pobyty na
1. i 2. stupni:
škola v přírodě
lyžařský výcvikový kurz
cyklisticko-turistický kurz
– adaptační pobyty v přírodě
pro žáky 6. tříd
– exkurze, výlety
– projektové dny
– péče o žáky se specifickými
poruchami učení
– zájmové kroužky ve škole
i školní družině
Zápisy do 1. tříd pro školní rok
2012/2013 se uskuteční v pondělí
16. 1. a v úterý 17. 1. 2012 vždy
mezi 14. a 18. hodinou v budově
školy.
S sebou přineste rodný list dí-

těte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví
děti, které do 31. 8.
2012 dovrší šesti let.
Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách
školy
www.13zsplzen.cz
Pokud jste nestihli
Den otevřených dveří
v sobotu 12. listopadu
2011 a chtěli byste naši školu přesto poznat, kontaktujte nás
na e-mailové adrese s
kola@zs13.plzen-edu.
cz nebo na telefonním
čísle 378 028 700.
Zároveň zde rádi
zodpovíme
veškeré
vaše dotazy.
Mgr. M. Cinkaničová
ZŘŠ
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, v dnešním čísle pokračujeme sérií praktických rad a tipů z oblasti realit, abyste se lépe orientovali, pokud se
chytáte koupit, prodat nebo pronajmout nějakou nemovitost. Jak se stanovuje cena nemovitosti jsme si řekli v čísle minulém.
Dnes se zaměříme na další krok, který zpravidla následuje, a tím je zprostředkování realitního obchodu.

Realitní obchod s realitní
kanceláří nebo bez ní?
Realitní transakce patří k těm
nejdůležitějším obchodům vůbec. Je zajímavé, že např. při
prodeji auta lidé dávají svoje auto do bazaru zcela automaticky,
zatímco při prodeji bytu nebo jiné nemovitosti se svěřením této
transakce realitní kanceláři váhají. A přitom hodnota auta bývá
zpravidla podstatně nižší než
hodnota nemovitosti. Snad tyto
obavy vyplývají z neznalosti či
strachu, abyste „nenaletěli“ nějakému podvodníkovi. Netvrdíme, že nejsou nepoctiví zprostředkovatelé, bohužel i takoví
se najdou, ale v případě realitního obchodu vám daleko větší riziko hrozí, že „naletíte“ nepoctivému prodejci, kupujícímu či
nájemníkovi. A právě eliminaci
těchto rizik by vám především
měl zajistit dobrý zprostředkovatel, tedy dobrá realitní kancelář.

Proč tedy využít služeb
realitní kanceláře jako
zprostředkovatele?
Jak už bylo výše uvedeno,
především proto, aby předem
důkladně prověřila po všech
stránkách stav nemovitosti, a to
jak technický, tak právní. Dobrá
realitní kancelář má k dispozici
buď vlastní právníky nebo spolupracuje s vybranou advokátní
kanceláří, která pro ni právní
služby zajišťuje. V současné době
patří k dobrým zvyklostem také
prověřit solventnost druhé strany, např. v insolvenčním
rejstříku a dalších registrech

dlužníků. Mnohdy solidně vyhlížející zájemce o váš byt může
být vyhlášeným dlužníkem v širokém okolí. Pokud vám tedy
předem realitní kancelář všechny tyto informace prověří, riziko
nepoctivého obchodu se tak výrazně snižuje.
Další výhodou, kterou vám
spolupráce s realitní kanceláří
přinese, je komplexnost služby
a tím i úspora vašeho času. V
naší realitní kanceláři poskytujeme klientovi kompletní servis.
Ten spočívá v prvotním pohovoru s klientem o jeho představě, následuje prověření stavu
nemovitosti
(technického
i
právního) a pak teprve začínají
jednání o smluvním zajištění
zprostředkování, tedy samotném uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Pokud se s klientem dohodneme a smlouvu
uzavřeme, následuje podrobná
prohlídka nemovitosti, nafocení nemovitosti a někdy také příprava nemovitosti pro focení.
Pak už následuje prezentace
nemovitosti a další činnosti
související s vlastním získáním
kupujícího v případě prodeje či
vyhledání vhodné nemovitosti v
případě koupě. Jakmile dojde ke
zprostředkování vhodného zájemce, náš servis tím nekončí.
Součástí naší kompletní služby
je zajištění právního servisu, tedy vypracování návrhu kupních či nájemních smluv včetně
advokátní
úschovy
peněz.
Jakmile jsou smlouvy na katastr
nemovitostí vloženy a potvrzeny
právní účinky vkladu, následuje
servis související s předáním
nemovitosti a finanční vypořádání, tedy převod kupní ceny z
advokátní úschovy, výplata pro-

vize a vypořádání daně z převodu nemovitosti.

Nejde to bez provize?
Pokud chcete dobře prodat
nebo koupit, pak to bez provize
skutečně nejde a na její výši byste rozhodně neměli šetřit. Chcete
přece, aby realitní makléř co nejlépe odvedl svoji práci, tedy aby
vaši nemovitost prodal pro vás
co nejvýhodněji? Určitě ano, pak
musí dostat také odpovídající
odměnu. Výše provize bývá
různá, zpravidla se pohybuje
mezi 3-5 % z kupní ceny, u nájmů
bývá provize ve výši 1-2 měsíčních nájmů. Uvědomte si, že
provize musí pokrýt nejen náklady na prezentaci nemovitosti,
čas a práci investovanou realitním makléřem, ale také právní
služby, správní poplatky, náklady za vypracování znaleckého

posudku a vypracování daňového přiznání, pokud je tedy realitní servis v takovém rozsahu
sjednán. Jak vidíte, realitní obchod je soubor mnoha poměrně
složitých administrativních i
právních úkonů, do kterých není
radno se pouštět na vlastní pěst.
Neriskujte tedy a využijte raději služeb odborníků.
Pokud by vás zajímaly další
informace k této problematice,
s důvěrou se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme také se samotným prodejem, koupí či
pronájmem vaší nemovitosti a
nabídku či poptávku vaší nemovitosti zveřejníme v našem
klientském centru na Slovanech, Částkova 45, tel. 603 418
461.
Bc. Světlana Skalová
Obchodní manažerka
Plzeňský servis, s.r.o

Oznámení o umístění včelstev
Pro zabezpečení ochrany včel
v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči (326/2004 Sb.) a vyhlášky o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin
(327/2004 Sb.) jsou chovatelé včel
povinni oznámit místně přísluš-

nému obecnímu úřadu údaje týkající se umístění trvalých a
přechodných stanovišť včelstev.
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel,
oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včel-

stev.
Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel
včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů
před jejich přemístěním; pokud
nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel
jednoduchý situační náčrtek s

označením stanoviště včelstev.
Stanoviště včelstev, pokud
není umístěno v zastavěné části
obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku
o délce strany 1m v horizontální
poloze.
Ing. Hana Morávková,
odbor životního prostředí

11

prosinec 2011

Slavíme 50. výročí a je
o nás velký zájem

Pozvánka k zápisu
Vážení rodiče, milí předškoláci,
zveme vás k zápisu do l. ročníků
25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17, pro
školní rok 2012/2013, který se
uskuteční v pondělí 16. ledna a v
úterý 17. 1. 2012 od 13.00 - 17.00
hodin.
Ve školním roce 2012/2013 otevíráme první třídy s rozšířenou výukou tělesné, výtvarné a hudební
výchovy.
Bližší informace získáte
www.zs25plzen.cz .

na

Těšíme se na všechny budoucí
prvňáčky.
Mgr. Petr Pavel,
ředitel školy

Padesát let. Půl století. Pět desetiletí. Jak chcete. Co znamená 50
let pro budovu školy? Stavba, která je na očích slovanské veřejnosti právě půl století, si jistě zasluhuje naši pozornost. Jak se její
zevnějšek za poslední dva roky
proměnil, může každý vidět na
vlastní oči. Jak se proměňoval život a dění ve škole, pociťují převážně žáci a učitelé, kteří ve škole
prožívají už nějaký ten rok.
Když se psal rok 1962, byla na
Slovanech ve Chválenické ulici 17
otevřena nová 25. základní škola.
Na její stavbě se podíleli i rodiče,
učitelé a žáci. Tehdejší náklady
činily pouze 6 200 000 Kč, zařízení
stálo 500 000 Kč. V lednu 1962 byl
otevřen 1. pavilon, v dubnu pak
druhý se třídami 2. stupně. Současně začíná v prostorách školy
fungovat i škola hudební. Ve
školním roce 1963/1964 je otevřeno již 28 tříd s počtem žáků 1043.
Před dvěma lety jsme za pomoci
finančních
prostředků
ROP
NUTS II (evropské fondy) a MMP
zahájili nástavbu a modernizaci
25. základní školy v Plzni. Oba
pavilony byly zvýšeny o 5. podlaží, přibyly další třídy. Naše škola
má rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na badminton a basketbal. Od školního roku
2012/2013 přibude 3. sportovní
zaměření – golf. Od minulého
školního roku u nás probíhá i
rozšířené vyučování výtvarné a
hudební výchovy.

Moderní vybavení umožňuje
všem sportovcům cvičení a tréninky ve dvou tělocvičnách, na
hřišti se speciálním povrchem a
pobyt v relaxačním centru se
dvěma vířivkami, které je také
součástí celkové rekonstrukce. Z
bývalého respiria byly vybudovány dvě počítačové učebny, o patro výš vznikl moderní koncertní
sál, kam poprvé vstoupili prvňáčci se svými rodiči v září 2010. Akce, které jsou zde pořádány, využívají nejmodernější technické

vybavení. Naše 25. základní škola
ve Chválenické ulici na Slovanech pořádá pravidelná filmová
promítání, koncerty vážné i moderní hudby, sál často využívá i
ZUŠ. Informační centrum s knihovnou navštěvují žáci i učitelé.
Výuku obohacují specializované
učebny PC. Školní klub umožňuje
žákům 2. stupně trávit příjemně
volný čas před vyučováním i v
odpoledních hodinách. Děti nemusí za nepříznivého počasí čekat na odpolední výuku a trénin-

ky před školou. Nemůžeme zapomenout ani na prostory, kam žáci
i učitelé chodí nejraději – do
krásné, prostorné jídelny.
Změny k lepšímu probíhají i v
současné době. Doplňuje se vybavení školy, dočkali jsme se několika interaktivních tabulí, ze
sponzorských darů rodičů jsme
vystavěli venkovní bylinkovou
učebnu, kolem které žáci upravují školní pozemek. Tiché, klidné
prostředí starší zástavby na Slovanech, rekonstrukce školy, její
modernizace, neustálé zvelebování a v neposlední řadě i kvalitní
pedagogický sbor přitahují každoročně desítky nových žáků.
Jsme rádi a těší nás, že je o naši
školu velký zájem. V letošním
školním roce jsme zapsali rekordních 126 prvňáčků. Popřejme
všem současným i budoucím žákům ve Chválenické ulici hodně
štěstí v životě a zdaru v učení.
Žáci a pedagogové 25. ZŠ v Plzni
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Pozvání ke knize v Koterově
Pobočka Knihovny města Plzně u nás v sokolovně na návsi v
Koterově funguje od roku 2004.
Před tím byla několik let pro nevyhovující stav prostor v místní,
dnes již zrušené mateřské škole,
zavřená. Nově otevřena byla v
budově naší koterovské sokolovny. Toto spojení přináší výhodu pro cvičence TJ Sokol Koterov z řad dětí, mládeže a
zejména rodičů s předškolními
dětmi, kteří k nám přijíždějí i z
jiných městských částí, a mohou
si nejen zacvičit, ale také si domů pro chvíle odpočinku vybrat
zajímavou knihu.
A tak bych vás všechny, kteří

rádi čtete, a to i ty, kteří si zatím
netroufali přijít, chtěla pozvat v
tomto zimním mrazivém počasí,
abyste si přišli půjčit knihu, která vás potěší a zahřeje na duši.
Jako knihovnice vám ráda s
vhodným titulem poradím a vyberu přesně na míru knihu, která vás zaujme. Nebude-li mezi
těmi, které jsou momentálně u
nás k dispozici, do vaší příští návštěvy ji opatřím.
Tak se přijďte podívat do naší
pobočky knihovny v Koterově,
do budovy sokolovny, Koterovská náves 7.
Kateřina Ničmanová,
knihovnice

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 městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.
Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012
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:

..............………………………………………

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 Šeříkově ulici“
(v roce 2012 se budou konat ve dnech 25. 1., 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 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:

.....………………………………………………

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

Zdržuji se na adrese:

……………………………………………........

Číslo telefonu

Číslo telefonu:

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

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

..............………………………………………

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

…………………………
Podpis
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Den pro zdraví ve Sportovním gymnáziu
Ze školních lavic
V budově Sportovního gymnázia Plzeň se 5. 10. 2011 uskutečnil Den pro zdraví. Přišli

studenti z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, kteří se
chtějí stát zdravotnickými záchranáři. Akce byla určena žákům tříd 1. A, 1. B, kvinta a prima.
V tělocvičně byla připravena

čtyři stanoviště. Na prvním se
žáci naučili, jak zastavit tepenné a žilní krvácení. Na druhém
se dozvěděli, co mají dělat, když
si jejich kamarád způsobí zlomeninu. Třetí stanoviště bylo
určeno pro umělé dýchání a ma-

sáž srdce. Žáci si je mohli vyzkoušet na figuríně. Na čtvrtém
místě se učili, jak ošetřit spáleniny. Studenti byli ochotni zodpovědět každý náš dotaz. Den
pro zdraví se opravdu povedl.
Sandra Halounová, prima

14

prosinec 2011

Půjčky z fondu rozvoje bydlení pokračují
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky Statutárního města Plzně č. 2/2001 o vytvoření a použití
účelových
prostředků
„Fondu rozvoje bydlení“.

„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.

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.

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.

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

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

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 jsou již uzavřena.
Podmínky a termíny výběrového řízení na rok 2012 budou
vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany nejdéle do 31.
ledna 2012.
Žádosti o půjčku z FRB se i nadále mohou podávat průběžně
během roku. 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 stavebně správního a
dopravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314. Bližší informace na tel.
č. 37 803 6244, Straková Irena.

Poděkování úřadu
Z vašich dopisů
Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Plzni děkuje Úřadu
městského obvodu 2 Plzeň – Slovany za významnou podporu a
zapůjčení prostor úřadu pro konání jubilejního 10. ročníku
„Den zdraví nejen pro diabetiky“ v sobotu 22. 10. 2011, na který
přišlo na 300 účastníků.
Největší zájem byl o měření.
Cholesterol si nechalo změřit
99 účastníků,
glykemii
103,
krevní tlak 105 a tělesný tuk 101
návštěvníků.

Lékař a sestry přitom vysvětlovali, jak reagovat na zjištěné
hodnoty a také jak změnit svůj
životní styl. Návštěvníci si dále
prohlédli nebo zakoupili potravinové doplňky, ponožky pro diabetiky a zdravotnické pomůcky
a nebylo zapomenuto ani na odbornou literaturu.
Účastníci 10. ročníku „Dne
zdraví nejen pro diabetiky“
hodnotili jeho průběh a organizaci jako velmi prospěšný čin s
doporučením každoročního opa–
kování.
Olga Beránková,
jednatelka organizace
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Co nového ve 20. ZŠ v Brojovce?
Škola má dlouhou tradici,
vždyť v tomto školním roce slaví
55. výročí založení. Vyučovací
program školy se jmenuje Škola
JIStoty – jazyk, informatika,
sport.
Naše 20. ZŠ je úplná základní
škola, která měla vloni 407 žáků
v 18 třídách. I nadále pokračujeme ve spolupráci s FC Viktorie
Plzeň a TJ Lokomotiva Plzeň,
proto máme třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy. To
znamená, že chlapci z těchto tříd
mají 2x týdně v odpoledních hodinách fotbalové tréninky pod
vedením odborných trenérů a
dívky se věnují volejbalové přípravce.
Pro školní rok 2012/2013 jsme
naši nabídku rozšířili o spolupráci se sportovním klubem Narama, takže děti, které mají zájem o bojová umění, se mohou
zapsat do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a v odpoledních hodinách trénovat v tělocvičně školy. Škola tím naplňuje svoji vizi, aby vzdělání a
sport byly pod jednou střechou.
Pro děti, které mají estetické
cítění, jsme v loňském školním
roce otevřeli třídu s rozšířenou
výukou výtvarné výchovy, a to
ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská ulice. Malí výtvarníci malují tři hodiny v rámci povinné
školní docházky a dvě hodiny
pod vedením odborného pedagoga z umělecké školy. Naše spolupráce již v prvním roce přinesla
úspěchy v podobě ocenění z prestižních výtvarných soutěží.
K rozvoji zájmů, dovedností a

využití volného času žáků zajišťuje škola dlouhodobě nabídku
zájmových činností v rámci volitelných předmětů a školní družiny – např. výuku anglického
jazyka již od 1. ročníku, kroužek
aerobiku nebo florbalu a plavání
se školní družinou.
Žákům 1. stupně umožňujeme

pobyty ve škole v přírodě a žákům 2. stupně zimní lyžařské
výcvikové kursy, zájezdy do Anglie a letní cyklistický kurs. Škola již několik let spolupracuje s
Hnutím na vlastních nohou –
Stonožka, které je humanitární
organizací, v níž děti pomáhají
dětem. Žáci 2. stupně zase pod-

porují studium afrického chlapce Gerarda v rámci Adopce na
dálku.
Od začátku školního roku se
naši školáci zúčastnili různých
akcí, například šesťáci edukačního programu Každý může být
vítězem, který je součástí projektu Žijeme Londýnem, výtvarníci z druhých tříd otevírali svoji výstavu pod názvem Naši malí
výtvarníci v Galerii Paletka. Na
hřišti školy proběhla sportovní
akce pro všech 220 žáků 1. stupně pod názvem Pomáháme vám
růst a v tělocvičně školy zazpíval
dětem z 1. stupně Josef Vágner.
Velkým oceněním práce žáků a
pedagogů je umístění v literární
a výtvarné soutěži Sv. Anežka
Česká, kdy se vybraní žáci zúčastní mše v Katedrále sv. Víta a
v prostorách Strahovského kláštera si pak prohlédnou výstavu
Svatá Anežka Česká – genialita
českého učitele.
Proto bychom vás rádi pozvali
k návštěvě naší školy, a to na
Den otevřených dveří, který se
bude konat ve středu dne 7. 12.
2011 od 8.00 do 12.35 hodin.
Zápis do prvních tříd se bude
konat v pondělí dne 16. ledna a v
úterý dne 17. 1. 2012 v budově
20. ZŠ Brojova 13.
Mgr. Ilona Jehličková
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Nálet na Slovany aneb Vybráno z historie
Během 2. světové války se
uskutečnila řada zničujících náletů, na které se dodnes nezapomnělo. Hlavně asi na svržení nukleárních bomb na japonská města
Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. srpna
1945.
S nálety na nevojenské cíle začalo nacistické Německo v listopadu 1940, kdy se německá luftwaffe pokusila britské město Coventry vymazat z mapy. Hitlerův ministr propagandy pro to vymyslel
pojem coventryzovat. Vůbec největší nálet se uskutečnil ze 13. na
14. února 1945 na Drážďany. Přišlo při něm o život asi 135 000 lidí,
podle jiných odhadů dokonce až
250 000. Ve městě kromě jeho obyvatel bylo totiž v té době nezjištěné množství uprchlíků před blížící se východní frontou a mnoho
obětí v nastalé ohnivé smršti doslova shořelo, takže je všechny
nešlo identifikovat a spočítat. Při
konvenčním náletu na Tokio zemřelo 84 000 obyvatel, zatímco při
nukleárním náletu na Hirošimu

jich přišlo o život „jen“ 71 000.
Plzeň jako město, v němž byl za
války pro Německo jeden z nejdůležitějších zbrojních závodů, se
stala cílem v časovém rozmezí od
dubna 1942 do dubna 1945 celkem
dvanácti velkých náletů. Nejtěžší
nálety pak zažila Plzeň na samém
konci války v dubnu roku 1945. K
největšímu počtu obětí došlo při
náletu 17. dubna, kdy byla zasažena Doubravka, jatka, nádraží a
přilehlé čtvrti. O život při něm
přišlo 624 lidí a 453 jich bylo těžce
raněno. Kolik přišlo o život německých vojáků, německé úřady
nezveřejnily.
Hned druhý den 18. dubna se
uskutečnil další nálet v době od 14
hodin 12 minut do 14 hodin 51 minut, jehož cílem měla být doudlevecká Škodovka a seřaďovací nádraží Koterov. Piloti amerických
letadel však byli palbou flaků
dezorientováni a zbavili se pum
nad Slovany a Petrohradem.
Nejvíce byly postiženy ulice
Nepomucká (dnes Slovanská),

Nálet na Slovany 18. dubna 1945.
hož poslech se trestal vězením
nebo i smrtí, nálet předem ohlásil, nedošlo relativně k velkým
ztrátám na lidských životech. Zato Škodovka byla ze 70 % zničena.
Útok vedlo na tisíc letadel, byly
shozeny tisíce zápalných a tříštivých pum. Při tomto náletu přišlo
o život 67 lidí, 66 jich bylo těžce
raněno. Úplně bylo zničeno destrukcí nebo vyhořelo 335 domů,
229 jich bylo těžce poškozeno.
Celkem si nálety na Plzeň vyžádaly 951 zjištěných mrtvých,
982 těžce raněných a neuvedené
množství mrtvých německých vojáků. Na 488 domů bylo totálně
zničeno a 610 těžce poškozeno.
Mnoho set jich bylo poškozeno
lehčeji.
Stanislav Bukovský, ČSBS

Odstřel poškozeného domu v Motýlí ulici v červnu 1945.

Zahradní, Polní a na ně příčné
Motýlí a Olšová. Nejprve, jak
vzpomíná pamětnice těchto událostí paní Jarmila Bohuňovská,
sirény ohlásily nebezpečí náletu.
Zaměstnanci doudlevecké Škodovky zakrátko spěchali ulicemi
ke svým domovům. Když sirény
ohlásily vlastní nálet, uchylovali
se všichni rychle do sklepních
krytů. Po náletu spatřili učiněnou
spoušť. I domy, které se nezřítily,
měly vyražená okna a ze střech
spadlé tašky, leckde i ve zdivu
praskliny. Některé z nich musely
být později strženy. Při náletu na
Slovany bylo 79 mrtvých, 24 těžce
raněných, 49 domů bylo úplně
zničeno a 29 těžce poškozeno.
Poslední a největší nálet se
uskutečnil 25. dubna na Škodovy
závody, Skvrňany a Karlov. Protože Londýn ve svém vysílání, je-

Letecký snímek na křižovatku Polní a Olšové ulice po náletu. Nahoře vlevo jsou
hasičské vodní rezervoáry, které tam vydržely ještě dlouho po válce.

Současný pohled na stejnou křižovatku. Místo rezervoárů jsou teď v zahradní
čtvrti paneláky.

pokračování na str. 17
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Nálet na Slovany aneb Vybráno z historie

V Polní ulici po náletu.

Projekt Euroklíč
pro rodiče s dětmi
Mezinárodní projekt Euroklíč už více
než dvacet let pomáhá lidem se sníženou
schopností pohybu a rodinám s dětmi. Euroklíč otevře dveře do rozlehlejších bezbariérových sociálních zařízení vybavených
často mobiliářem pro přebalování kojenců
a udržující vyšší hygienický standard.
Umožní vám využít výtah či plošinu tam,
kde byste jinak neměli s kočárkem přístup.
Taková sociální zařízení najdete ve veřejných budovách - kulturní instituce, úřady,
nádraží, nákupní centra, benzinové pumpy, restaurace, knihovny. Tato místa jsou
osazena speciálním Eurozámkem shodným po celé Evropě a USA. Počet takových
míst je v řádech stovek tisíc, např. jen v
Německu je to 65 000. V České republice
bude tento rok dokončeno 360 míst, z toho
36 V Plzni a dalších 30 jinde v Plzeňském
kraji. Průběžně aktualizovaný seznam naleznete na www.euroklic.cz.
Nyní mohou rodiny s dětmi do 3 let obdržet tento klíč zdarma ve slovanském Mateřském centru Jablíčko, Jablonského 4,
www.jablicko.unas.cz.
Centrum je otevřené denně od 9 do 12 a
od 14.30 do 18 hodin. Jablíčko již od roku
2003 organizuje pro rodiče i děti nejrůznější vzdělávací a volnočasové aktivity v pravidelných kurzech nebo při mimořádných
akcích. V centru můžete navázat neformálně nové kontakty, scházet se s přáteli v
malé kavárně se současným využitím herny, půjčovat rodičovskou literaturu a časopisy. Děti se setkají s vrstevníky a přivykají tak na předškolní a školní docházku.
Centrum nabízí též službu hlídání dětí,
jesličky a miniškolku, víkendové akce a
nově službu rodinného sociálního poradenství.

Slovany po náletu. Vzadu je vidět kostel Panny Marie Růžencové.

Malujeme knihovnu

V rámci akce „Týden knihoven“ se 5. října
2011 odpoledne uskutečnila v božkovské
knihovně vernisáž, která zahájila výstavu s
názvem „ Malujeme knihovnu“. Děti ze školní
družiny při ZŠ Božkov zde vystavily na toto
téma svá dílka a postaraly se pod vedením
svých vychovatelek i o program. Ten tvořily
písničky, hra na hudební nástroje a přednes

básniček. Atmosféra, která v knihovně zavládla, byla skvělá, a tak na oplátku přečetla
paní knihovnice dětem dobrodružný příběh.
Výkresy se dětem opravdu povedly. Ostatně se o tom můžete přesvědčit i vy. Stačí zajít
do božkovské knihovny.
Ingrid Posoldová
Foto Irena Zahoříková
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Odbojáři ze Slovan v historii
Během války položilo své životy
více než 600 čs. junáků a skautek,
tisíce jich bylo uvězněno. Sokolů
okupaci nepřežilo 3.388, uvězněno jich bylo 12.000. Junák byl přitom 4. 11. 1940 nacisty rozpuštěn.
Stejně tak i Sokol 12. 10. 1941. Významnou roli v protinacistické
rezistenci ale sehrály i další organizace, v neposlední řadě i
Dělnická tělovýchovná jednota,
jak připomíná pamětní deska v
Jablonského ulici č. 39. DTJ se v
Plzni také významně zapojila do
Květnového povstání v roce 1945.
V protinacistickém odboji a v
Květnovém povstání, stejně jako
předtím při převratu 28. října
1918, prokázali své vlastenectví a
schopnosti také hasiči.

okresní požární ochrany v Plzni
a poté krajského velitele Svazu.
V březnu 1942 byla při ústředním
Svazu ustavena protinacistická
organizace, kterou na Plzeňsku
vedl Václav Zeman, Jan Heinz,
František Šperl aj. Tito velitelé
prováděli vojenská cvičení dobrovolných hasičů a ukrývali
ušetřené pohonné hmoty pro
případ mobilizace a převratu. Na
podzim 1944 však nacisté většinu
hasičů odbojářů pozatýkali. Václava Zemana zatkli 15. 12. 1944 a
věznili v Plzni a pak v Terezíně.
Tam se sice dožil osvobození, ale
zemřel na tyfus dne 10. května
1945. Jeho jméno je uvedeno na
památníku v Doudlevcích na
Zborovské třídě.
Odboj proti nacistické okupaci a jeho oběti dokumentují památníky na mnoha
místech. Na plzeňském 2. obvodě je to kromě Božkova, Koterova a Černic také
památník se jmény obětí a bustou T. G. Masaryka na Plzeňské cestě u Hradiště.

Václav Zeman
Jedním z nich byl Václav Zeman, narozený 6. 9. 1896. Bydlel
ve Srázné ulici č. 2 na Slovanech
na Malé straně, která patřívala k
Doudlevcům, obci se starou tradicí dobrovolných hasičů. Tento
čelný představitel Svazu dobrovolných hasičů v Čechách zastával za války funkci velitele

Pamětní deska v Jablonského ul. č. 39

Zdeněk Gerhart
Zdeněk Gerhart se narodil
21. 6. 1909 a bydlel na Slovanech
ve Vřesové ulici. Za okupace se
tento konstruktér ze škodovácké
Velké dělovky (později Obráběcí
stroje) zde stal vedoucím odbočky
„Ústředního vedení odboje domácího“, zaměřeného především
na zpravodajskou činnost. V
březnu 1941 jej začalo zatím na
svobodě vyslýchat gestapo. Zdeněk Gerhart tehdy přešel do ilegality a dva a půl roku se ukrýval
na různých místech v Plzni i jinde. Dne 6. září 1943 byl zatčen,
uvězněn a v Drážďanech odsouzen k trestu smrti. Po náletu na
Drážďany byl převezen do Lipska
a zde 13. dubna 1945 zastřelen.
Tak se stal jednou z 262 obětí protinacistické rezistence z řad plzeňských Škodováků. Dalších 137
zaměstnanců Škodovky přišlo o
život při náletech, v celé Plzni při
nich zemřelo téměř tisíc.
Jednou z nejmladších obětí
německé okupace se stal Jaroslav Roztočil, narozený 10. 3.
1930, který bydlel na Petrohradě
v Rubešově ulici č. 16. Tento pů-

vodně student byl „nasazen“ jako pomocný dělník do Velké dělovky ve Škodovce. Po zničujících náletech na německé zbrojovky rostl neustále pro německou Říši význam tohoto plzeňského zbrojního závodu, a tím i
potřeba stále většího počtu zaměstnanců.
Patnáctiletý mladík Jaroslav
Roztočil se zapojil do bojů v
Květnovém povstání. Zúčastnil
se převozu nábojů nákladním
autem ze Škodovky pro potřeby
chatrně vyzbrojených vlasteneckých povstalců.
Před bývalou německou komandaturou vystřelil jeden z vojáků na kolem jedoucí auto pancéřovou pěst a těžce zranil jeho
tříčlennou posádku. Při převozu
do nemocnice J. Roztočil dne 5.
května 1945 zemřel. Jeho jméno
připomíná pamětní v Masarykově základní škole na Jirásko-

vě náměstí, kam chodil do měšťanky, a deska na Klatovské tř.
19. Spolu s ním jsou zde uvedeni i
Čeněk Maloun a Josef Jahn.
Jindřich Křečan se narodil
20. 6. 1916 a bydlel v Jablonského
ulici č. 34. Stal se zahradníkem,
ale v r. 1942 jej pracovní úřad
přeřadil do škodovácké Slévárny
šedé litiny. Křečan se stal členem odbojové skupiny „Kolo na
Střele“, která měla spolupracovníky v řadě obcí Plaska.
Za Květnového povstání se 5.
května 1945 v 10 hodin pokusil
zastavit na Saském mostě auto
obsazené německými vojáky.
Byl střelen do krku a na místě
zemřel. Jeho statečný čin připomíná pamětní deska umístěná
na soklu jedné ze soch na tomto
mostě.
Stanislav Bukovský,
ČSBS

Jaroslav Roztočil

Jindřich Křečan
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Studie barevnosti fasád
na území sídliště
Plzeň-Slovany
V současné době dochází na sídlišti
Slovany, které vznikalo převážně v 50.
až 60. letech 20. století, stejně jako v jiných lokalitách, k rekonstrukci domů.
Jedná se zejména o výměnu oken,
opravu plochých střech a zateplování
fasád včetně nových povrchových
úprav, přičemž téměř všechny stavební úpravy jsou motivovány úsporami
energií.
U fasád převažuje řešení na individuální bázi po jedné nebo více sekcích
často bez ohledu na původní koncepci
domů jako součásti celku. Proto nechal Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně zpracovat studii „Barevnost fasád – Plzeň-Slovany“, kterou v listopadu 2010 dokončil Ing. arch. Oldřich Fára.
Studie je vypracována v rozsahu
vybraného území MO Plzeň 2 – Slovany. Jedná se zejména o oblast s poválečnou architekturou označovanou
jako tzv. „sorela“, tj. socialistický rea-

lismus. Panelové domy jsou z řešení
této studie vyjmuty. Zároveň jsou vymezeny a z řešení vyjmuty tzv. specifické objekty a budovy, které je nutné
řešit samostatně zejména z důvodu jejich výjimečnosti, rozdílné architektonické koncepce, jiného řešení tektoniky fasád na rozdíl od typizovaných
domů bytových, kterými se tato studie
zabývá.
Studie, která komplexně posuzuje a
vyhodnocuje možnosti postupu při
volbě barevnosti fasád bytových domů
ve vymezeném území, se má stát vodítkem všem zájemcům o radu z řad
vlastníků domů. Dokumentace je v
elektronické formě zveřejněna na
webových stránkách portálu města
Plzně a na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
(www.ukr.plzen.eu).
V papírové formě je dostupná k nahlédnutí na ÚMO 2 a na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Příklad fragmentu fasády vybrané budovy – Slovany III.

Studie barevnosti fasád na území sídliště Plzeň-Slovany.
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Exkurze do Prahy
se opravdu vydařila!
„… šli v ty končiny a hledali, až
stanuli na pravém břehu Vltavy na
skalnatém ostrohu mezi hlubokými
lesy … v jich modravém šeru valila
se tichým tokem široká řeka … v ní
se zhlížela vysoká skála, na kteréž
poslové před slunce západem stanuli, v ní se zhlížely travnaté lučiny na
druhém … jak poslové ostroh i lesnatou krajinu kolem obhlédli, všichni
jako jedněmi ústy v týž okamžik na
té skále zvolali: „To je to místo vyvolené!“ „
V úterý 8. listopadu vyrazily
čtvrté třídy ze 13. ZŠ na výlet do
Prahy. S Prahou se žáci často setkávají ve školním učivu, proto
bylo nutné prozkoumat ji zblízka.
Výlet odpověděl žákům na mnoho
otázek. Např.: Je Praha opravdu
stověžatá? Je tam hodně mostů? Co
je hradní stráž? Jak funguje orloj?
Je Zlatá ulička zlatá? Jak je velké
Národní divadlo? Co drží kostlivec
na orloji v levé ruce? Podobá se Petřín Eiffelově věži?
Poznali jste výše uvedenou citaci z pověstí? Tak právě tady za-

čal náš výlet. Po průzkumu uvedeného místa jsme se vydali na
Pražský hrad. Na Pražském hradě
bylo opět hodně nových věcí k poznávání. Viděli jsme střídání
hradní stráže, důkladně jsme prošli všechna nádvoří, celou katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a
zavítali také do Vladislavského
sálu. Prohlídku jsme zakončili
pohledem na Prahu a Petřín z
Hradčanského náměstí a vydali
se velkoměstu vstříc.
Těšili jsme se na nedaleký Karlův most, který upoutal ihned naši pozornost, ale zároveň jsme
spěchali na odbití Staroměstského orloje. Některé mrzelo, že orloj
nebije déle, protože se jim „představení“ líbilo. Zbylý čas jsme věnovali průzkumu orloje. Velký zájem vzbudil kostlivec a kokrhající
kohout. Poodhalili jsme také tajemství Mánesovy kalendářní
desky a pokračovali dál k pomníku mistra Jana Husa.
Po dobu celého výletu jsme viděli spoustu dalších památek a za-

jímavostí, které Prahu prezentují. V podvečer pěkně stráveného a
poučného dne jsme se vydali zpět
do Plzně. Doufejme, že získané informace využijeme nejen ve škole, ale také v běžném životě.
Už víte, kde jsme začali naši
výpravu? Tady je odpověď:
„…kde nebylo strmé skály, vykopali hluboké příkopy na ochranu
hradu a nasypali náspy, zvýšené

roubenou hradbou i sruby…těmi
také opevnili silnou bránu těžkých
vrat, jimž trám byl závorou…opodál
hradu v háji vyvěral pod starými
buky silný pramen, z něhož čerpali
hojně čisté vody…té studánce Jezerka říkali, hradu pak, že stál na vysoké skále, Vyšehrad…hrad ten byl
pak slavným a posvátným …“
PhDr. Josef Levý,
třídní učitel 4. A

MATEŘINKA S MOTÝLEM

Novou spolupráci navázala v letošním školním roce 80. MŠ na Mikulášském náměstí s Občanským sdružením Motýl. Jejich první společnou akcí
byla výroba vánočních ozdob, při které dětem pomáhaly terapeutky z tohoto sdružení. Patří jim za to velký dík. Na obou snímcích si kluci a děvčata
z 80. MŠ na Mikulášském náměstí užívaly letošní podzim vesele a tvořivě.
Lenka Křesťanová, ředitelka školy
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