informační Zpravodaj
Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany

XX. ročník
číslo 1
únor 2012

NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU
j Život stojí za to žít,
tvrdil Josef Piorecký
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j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu
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Park se přiblíží své
původní podobě
Oprava povrchu cest, instalace nového
osvětlení i výsadba stromů jsou součástí
projektu, který má Mikulášské náměstí
alespoň částečně přiblížit jeho velkorysé
reprezentativní podobě z roku 1902. Návrh celkové obnovy parku vychází z původní pravidelné kompozice náměstí a
dává vyniknout významným budovám v
okolí. Současně ale nezapomíná na moderní potřeby využití. S dokončením celé
stavby se počítá během příštího roku.

Přibyde sousouší J. K .Tyla

Na rekonstrukci parku získalo město
dotaci z Operačního programu Životní
prostředí - Podpora regenerace urbanizované krajiny, tyto prostředky jsou určeny na obnovu zeleně a mlatových povrchů cest. Celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 36 milionů korun.

ZDARMA
j Ragby našlo své místo
na Božkovském ostrově
– str.15

Vážení spoluobčané,

„Rozložení celé obnovy parku do tří let
bylo nutné z důvodu financování projektu. Prostředky z dotace jsou žadateli poskytnuty až po dokončení prací a předložení zaplacených faktur. Město má povinnost stavbu předfinancovat. Celkovou částku z rozpočtu města však nebylo
možné poskytnout v jednom roce,“ vysvětluje vedoucí oddělení urbanistické
zeleně Správy veřejného statku města
Plzně Hana Hrdličková.
Součástí proměny náměstí je i přesun
sousoší J. K. Tyla, které bylo dosud umístěno v Lochotínském parku. Sochy budou během zimy odborně zrestaurovány,
podstavec byl dopraven přímo na Mikulášské náměstí. Dále pokračuje obnova
dlážděných i mlatových povrchů a instalace veřejného osvětlení.
pokračování na straně 4

dostáváte do rukou první letošní číslo našeho Zpravodaje a věřím, že jeho informace budou
pro vás stejně přínosné, jak v
minulých letech. Když jsem
přemýšlel o tom, co vám v úvodu
letošního roku popřát a říci, tak
kromě spokojenosti, pevného
zdraví a úspěchů v životě mě napadla ještě jedna
věc. Také přemýšlíte o tom, kde asi je nejlepší
místo pro život?
Možná vás překvapí, že podle výsledků srovnávacího výzkumu je to právě Plzeňský kraj. Prvenství našeho kraje zajistilo například dobré dálniční propojení Plzně se západní Evropou. To přivedlo i v období hospodářského zpomalení nové
investice, a to dokonce dvakrát vyšší, než je celorepublikový průměr. Mezi silné stránky Plzeňského kraje patří také vyšší počet dětských hřišť,
dokonce v porovnání s celorepublikovým průměrem je o pětinu více lidí z Plzeňska členem sportovního klubu, aktivním turistou či junákem a
čtenáři mají v knihovně větší výběr knih.
Když stejná kritéria převedu na náš obvod, domnívám se, že stejné pocity můžeme mít i my.
Vždyť ne nadarmo chtějí mnozí Plzeňané bydlet
právě na Slovanech. Ano, máme tady hodně no-

Dvanáctý ročník sbírky přinesl přes sto tisíc korun
Již po dvanácté pořádala
Městská charita Tříkrálovou
sbírku, kdy po městě chodili malí koledníci se zapečetěnými
kasičkami. Výtěžek této sbírky
se postupně počítal v jednotlivých městských obvodech, na
Slovanech pak v pondělí 23. ledna 2012, kdy na radnici našeho
obvodu přišli zástupci Městské
charity Plzeň - koordinátorka této sbírky paní Srbová a pan Jílek. Opět se ukázalo, že i přes
dlouhodobou krizi, která každého z nás více nebo méně zasáhla,
je naštěstí na Slovanech dost
těch, kteří chtějí potřebným pomoci a do této sbírky přispěli.
V našem městském obvodu
chodilo třináct skupin koledníků a do jedné kasičky na radnici

bylo možné přispívat už od Adventního zpívání. Podařilo se
vybrat částku 104 448 Kč, což je
skoro o 20 tisíc korun více než v
loňském roce!
Velká část letošního výtěžku
této sbírky půjde na pečovatelskou službu pro osamělé lidi, na
osobní asistenci těžce zdravotně
postižených, část na Domov Sv.
Alojze pro nemocné Alzheimerovou chorobou v Hradišťské
ulici, další část na akce pro děti a
mládež ze sociálně slabých rodin, určitá částka poslouží pro
akutní sociální pomoc.
Všem těm, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky, bychom chtěli touto cestou poděkovat za jejich finanční příspěvky, které
pomohou tam, kde je potřeba.

V letošní Tříkrálové sbírce se na Slovanech vybralo přes 104 tisíc korun, což je
o 20 tisíc víc než loni.
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Zprávy z jednání zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání
ZMO dne 24. 1.
2012 – ZMO
přijalo celkem
devět usnesení,
z nichž
vybírám:
- schválilo
plán investiční
činnosti
(vyjma
MŠ)

MO Plzeň 2 – Slovany na rok
2012;
- schválilo plán investiční
činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v
budovách mateřských škol na
rok 2012;
- souhlasilo s variantou 1 –
pokračovat v přípravě a projednávání změny územního plánu
Plzeň-Švabiny v rozsahu „malé“
změny plně respektující hlukové

vlivy armádní střelnice Lobzy. V
souvislosti s tímto omezením vyjmout z projednávané změny
územního plánu všechna území
nacházející se v MO Plzeň 2 –
Slovany;
- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Vyhodnocení investiční
činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2
– Slovany za rok 2011;

- Vyhodnocení investiční
činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v
budovách mateřských škol za
rok 2011;
- Aktuální vývoj v záležitosti
rekonstrukce objektu bývalé
porodnice na domov pro seniory;
- Založení Občanského sdružení Koterov;
Ing. Lumír ASCHENBRENNER
starosta MO Plzeň 2 – Slovany

Ožije Světovar netradičním pojetím kultury?
Pravděpodobně víte, že v rámci
projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 se bude objekt
bývalého pivovaru a kasáren
Světovar rekonstruovat na moderní kulturní centrum, kde se
budou konat akce pro širokou veřejnost, komunitní projekty pro
rodiny s dětmi či seniory. Provozovatelem areálu po rekonstrukci bude obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, která momentálně spolupracuje na přípravě stavební dokumentace.
Co ale možná nevíte, je to, že
Světovar bude otevřen kultuře
již v letošním roce.
První vlaštovkou je setkání s
občany na téma „Plánované využití prostor bývalého pivovaru
Světovar“. Schůzka se bude konat ve středu 7. března 2012 od
17 hodin na Úřadě městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská tř. 83, a zúčastní se jí zástupci ÚMO 2, společnosti Plzeň
2015 a architektonické a projekční kanceláře Helika.
Ve středu 21. března 2012 jste
pak přímo do Světovaru zváni na
vernisáž výstavy soch prof. Beránka s doprovodným koncertem Vladimíra Václavka a Milo-

Areál bývalého pivovaru a kasáren Světovar.
še Dvořáčka. Už v průběhu zmiňované výstavy 21. 3. - 20. 4. 2012,
se pak pod hlavičkou občanského sdružení Světovar chystají
oživit areál svými aktivitami
různé neziskové organizace.
“Máme na paměti, že provozování kulturních akcí v současném syrovém prostoru může pů-

sobit nepříjemnosti lidem žijícím v okolí, kteří se obávají především hluku nebo parkování
většího množství aut. Projekt
rekonstrukce bývalých kasáren
se připravuje tak kvalitně, aby
takovéto nežádoucí vlivy po rekonstrukci nehrozily. Proto do
začátku vlastní rekonstrukce

U Ježíška zahraje kytarový orchestr
Sdružení pro obnovu památek
v Rokycanech a okolí ve spolupráci se SLP zvou na koncert v
malebném prostředí kostelíku U
Ježíška, který se koná v neděli
19. 2. 2012 od 19 hodin (pod Mikulášským náměstím).
Zahraje kytarový orchestr
GuitarCollegium ZUŠ T. Brzkové z Plzně – Skvrňan ze třídy
Marty Šimanové. Orchestr byl
založen v r. 2003 a v současné době má 15 členů, převážně studen-

tů středních a vysokých škol.
Kromě orchestru vystoupí kytarová dua, trio, kvinteto a dua kytara - mandolína.
Studenti se zúčastňují pravidelně různých soutěží a v národních kolech získávají přední
umístění. Největšího úspěchu
dosáhli Lenka Hrabáková a Vojta Šnaidr ziskem titulu Laureát
Giutarreando 2010 v soutěži komorních souborů v Hradci Králové.

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu s rozsáhlým repertoárem. Žánr je od baroka po
skladby současných autorů, kytarový orchestr zahraje i jihoamerické tance.
Vstupné je 60 Kč dospělí, 40Kč
studenti a důchodci. Výtěžek z
koncertu jde na charitativní
činnost. V kostelíku je kapacita
cca 80 lidí. Prostory jsou vytápěné.
Jana Bošinová

budou realizovány pouze takové
aktivity, které nebudou zmiňovanými problémy okolní obyvatele obtěžovat,“ říká ředitel Plzeň 2015, o.p.s. Tomáš Froyda.
O problematice rekonstrukce
Světovaru a jeho dopadu na
území Slovan i celého města připravuje Plzeň 2015, o.p.s., ve spolupráci se současnými realizátory stavby i jeho uživateli další z
cyklu debat v Českém rozhlase
Plzeň. Zúčastnit se jí můžete
23. února 2012 od 18.00 na vlnách
ČRo
Plzeň,
na
stránkách
www.plzen2015.eu, nebo přímo
ve Velkém činoherním studiu
Českého rozhlasu Plzeň - náměstí Míru 10. Téma: Co přinese Světovar na Slovany?
A jak se dozvíte o tom, co se ve
Světovaru plánuje? Vše podstatné by mělo být k nalezení na
www.plzen2015.eu, případně na
připravovaných stránkách občanského sdružení Světovar
www.svetovar.net. Pro ty z vás,
kteří takovou možnost nemají,
se pokusíme vyjednat prostor k
informování na úřední desce
ÚMO2. Akce budou vyvěšeny také přímo v areálu Světovaru v
době otevření.

Rodiče, nepřehlédněte!
Blíží se zápisy do mateřských
škol pro školní rok 2012/2013:
- ředitelky mateřských škol budou od 27. 2. 2012 vydávat žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání včetně související
dokumentace
- podávání žádostí o přijetí dítěte
do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2012/2013 (dříve zápis do MŠ)
bude probíhat ve dnech 14. 3. a
15. 3. od 14.00 do 17.00 hodin.
Odbor ekonomický a poplatkový
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany
Jednání RMO
dne 7. 12. 2011
– RMO přijala
10 usnesení, z
nichž vybírám:
- schválila
Mgr. Jan Fluxa, 1.
znění Smloumístostarosta MO
vy o propagaPlzeň 2 – Slovany
ci obchodní
firmy v areálu ŠKODA SPORT PARK Plzeň
pro ŠKODA TRANSPORTATION a.s., IČ: 626 23 753, se sídlem
Plzeň, Jižní Předměstí, Borská
2922/32;
Jednání RMO dne 21. 12. 2011
– RMO přijala celkem 16 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila operační plán zimní údržby místních komunikací
pro období 1. 1. – 31. 3. 2012 v MO
Plzeň 2 – Slovany včetně složení
kalamitního štábu;
- schválila uzavření smlouvy o
dílo na zajištění pravidelného
čištění vybraných místních komunikací IV. třídy a provádění
zimní údržby na těchto komunikacích, zajištění úklidu a odvozu

komunálních odpadů z ostatních
veřejných prostranství ve vlastnictví města Plzně, provozování
košů na psí exkrementy, zajištění celoroční péče o veřejnou
městskou zeleň a celoroční péče
o zeleň v zahradách mateřských
škol, vše v Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany, s firmami ELIOD servis, s.r.o., IČ 25237624,
Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec a
Západočeské komunální služby
a.s., IČ 25217487, Koterovská 522,
326 00 Plzeň;
- schválila vypracování a podání žádosti o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
na akci „greenways – cyklostezky přes Božkovský ostrov“, zadání vypracování a podání této
žádosti firmě ACCON managers
& partners s.r.o., Matějská
2416/1, 160 00 Praha 6, IČO
26724791 a zadání vypracování
dokumentace pro stavební povolení na uvedenou akci firmě Architektonické studio Hysek spol.
s r.o., Jiráskovo nám. 18, 326 00
Plzeň, IČO 25201255;

- schválila nájem části pozemku č. parc. 1191, k. ú. Božkov, občanskému sdružení Ragby Klub
Plzeň, se sídlem Sladkovského
858/56, 326 00 Plzeň, IČ 22905685,
za účelem provozu ragby klubu a
všech věcí spojených s provozováním ragby;
- schválila smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby
mezi Úřadem práce ČR-krajská
pobočka v Plzni a MO Plzeň 2 –
Slovany s účinností od 1. 1. 2012;
Jednání RMO dne 11. 1. 2012 –
RMO přijala celkem 12 usnesení, z nichž vybírám:
- souhlasila s podáním žádosti
o podporu z programu Podpora
bydlení, podprogramu 117 512
„Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012“ vyhlášeného
Ministerstvem
pro
místní rozvoj pro projekt
„Úprava vnitrobloku nám. Gen.
Píky, Lužická, Jablonského,
Habrmannova – 1. etapa“, se zařazením projektu do seznamu
investičních akcí pro rok 2012 a
s kofinancováním realizace pro-

jektu v předpokládané
výši 4 656 330
Kč z rozpočtu
města;
schválila
v Irena Rottová,
případě zís- 2. místostarostka
kání podpory MO Plzeň 2 – Slopro uvedený vany
projekt spolufinancování zbývajících minimálně 30%
nepodpořených rozpočtových
nákladů v částce minimálně
1 396 899 Kč z rozpočtu MO Plzeň
2 – Slovany;
- souhlasila s návrhem plánu
investiční činnosti MO Plzeň 2 –
Slovany (vyjma MŠ) na rok 2012
a doporučila jej Zastupitelstvu
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ke schválení;
- souhlasila s návrhem plánu
investiční činnosti MO Plzeň 2 –
Slovany v budovách mateřských
škol na rok 2012 a doporučila jej
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ke schválení;

Ohlédnutí za rokem 2011
NAPSALI NÁM
Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vůbec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se snažit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou tématikou, exkurze, vycházky i masáženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Porodnice na Slovanech“ a převedení na dům pro seniory.
Máme výborné zázemí na našem ÚMO 2, kde jsme vlastně jako doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.
Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poštovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat činnost za rok 2011 na výroční členské schůzi.
Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomínky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.
Závěrem mi dovolte připomenout slova Karla Čapka: „Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“
Ludmila Ševčíková

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.
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Park se přiblíží své původní...
dokončení ze strany 1
„Byly odstraněny nebezpečné a
nemocné stromy, které budou
nahrazeny novou výsadbou.
Přibyla řada stromů mezi parkovacími místy v prodloužení
Jablonského ulice, nová bude
skupina stromů v cípu náměstí u
zastávky městské hromadné dopravy a také čtyři řady okrasných třešní v centrální části. Vysázeno má být celkem 102 stromů. Všechny kvalitní stávající
stromy na náměstí budou ponechány a při stavbě chráněny
před poškozením,“ dodává Hana
Hrdličková.
V příštím roce se uskuteční
obnova trávníků (pobytový
trávník se závlahou) a dále instalace nových laviček a odpadkových košů.

Vizualizace budoucí podoby Mikulášského náměstí.

V provozu jsou zatím
dvě komunikace
V současné době je vydáno předčasné užívání a jsou v provozu
od srpna 2011 komunikace severovýchodní (osa „1“) - místní obslužná komunikace s obousměrným provozem a s oboustranným kolmým stáním, napojení z
Barrandovy ulice do Rubešovy
ulice a komunikace jihovýchodní (osa „2“) - místní obslužná
komunikace z Houškovy ulice do
Rubešovy ulice s jednostranným
podélným parkováním.
Komunikace jihozápadní (osa
„3“) - souběžná komunikace s
objektem reálného gymnázia je
navržena jako pěší zóna a bude
dána do provozu v roce 2012.
Do provozu je již uvedeno 100%
pojízdných komunikací, zbývá
uvedení do provozu pěší zóny v
roce 2012. Podle harmonogramu
jsou práce rozvrženy až do listopadu 2012.

Když potřebujete poradit, jsme tu pro vás
V rámci přijaté sociální reformy přešly s účinností od
1. ledna 2012 na úřady práce
kompetence v oblasti výplaty
nepojistných sociálních dávek.
Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 –
Slovany od 1. 1. 2012 vykonává na
úseku sociálních věcí činnosti v
přenesené i samostatné působnosti zaměřené na sociální práci
a poradenství.
Sociální problémy nebo situace, kterými se zabývá zdejší
odbor v přenesené a samostatné
působnosti:
- zdravotní postižení nebo duševní onemocnění,
- péče o osobu závislou na péči
jiné osoby,
- omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům,
- sociální vyloučení,
- rizikový způsob života,
- sociální problémy obětí agre-

Oprava
Vážení čtenáři,
v minulém čísle iZ jsme
zveřejnili článek „Společně
nočními Slovany“. Této akce
se nezúčastnili členové Komise bezpečnosti, ale členové
Kontrolního výboru. Tímto
se členům Kontrolního výboru omlouváme.

se, trestné činnosti a domácího
násilí.
Do činností sociálních pracovníků dle cílových skupin
patří například:
- vyhledávání klientů, sociální
práce v jejich přirozeném prostředí,
- posouzení životní situace klienta,
- poskytování
poradenství
osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním ve věci zajištění nároků
na dávky sociální péče a používání kompenzačních pomůcek,
potřebných úprav bytu apod.,
- pomoc s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce,
- pomoc osobám zbavených
způsobilosti k právním úkonům
nebo k této způsobilosti omezených,
- poskytování informací peču-

Kontakty
V případě, že se občan dostane do tíživé životní situace, může se obrátit na sociální pracovníky ÚMO Plzeň 2 – Slovany:
Bc. Libor Pečenka, vedoucí odboru sociálního, tel.: 378 036 270, e–mail:
pecenka@plzen.eu
Hana Königsmarková, zástupce vedoucího odboru sociálního, tel.: 378 036 281,
e–mail: konigsmarkova@plzen.eu
Bc. Simona Kordíková, tel.: 378 036 275, e–mail: kordikova@plzen.eu
Tomáš Duška, DiS., tel.: 378 036 278, e–mail: duska@plzen.eu
Emilie Škubová, tel.: 378 036 279, skubova@plzen.eu
Radka Němcová, tel.: 378 036 285, e–mail: nemcova@plzen.eu

jícím osobám o nových a dostupných službách pro osoby, o které
pečují, možnostech odlehčovací
služby či respitní péče,
- pomoc sociálně vyloučeným
při vyřizování nárokových dávek,
- poradenství osobám, které
ztratily bydlení nebo jsou ohro-

ženy jeho ztrátou ve věci zajištění základních životních potřeb
(hygiena, zdraví, strava, bydlení) a nárokových dávek,
- podpora klientů při zvládání
obtíží spojených s imigrací,
- v případě potřeby doprovod
klientů do návazných služeb a
organizací.

Sběrné dvory mají otevřeno pět dní v týdnu
Ve sběrných dvorech mohou
občané odkládat bezplatně nebezpečné složky komunálního odpadu. Lze odkládat i jiné druhy odpadů (např. ve sběrném dvoru
Lobezská všechny odpady kromě
autovraků). Odložení těchto odpadů je ale zpoplatněno dle ceníku provozovatele příslušného
sběrného dvora. Žádáme občany,
aby respektovali provozní dobu
těchto zařízení a neodkládali žádný odpad v jejich blízkosti v době,
kdy není zařízení v provozu. OŽP

Otevírací doba sběrných dvorů v našem obvodě
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Schválený rozpočet městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany na rok 2012
Provozní příjmy (v tis. Kč)

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

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

106 312

Provozní výdaje (v tis. Kč)
Místní a zastupitelské orgány
Místní správa

91 048

Výdaje z finančních operací
Civilní obrana
Zvláštní veterinární péče

30 568
49 404
2 770
1 100
1 400
1 000
4 000
6
800

Komunikace
Propagace
Vodní hospodářství
Příspěvky na provoz MŠ, jeslí
Údržba a opravy MŠ včetně zahrad

9 369
3 000
4 000
50
262
205
1 850
2

62
12 287
2 398

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

10 920
237
360

Ostatní záležitosti kultury
Pohřebné

440
60
1 768

5 895

1 408
1 353

0
Investice ostatní

Použití vlastních fondů (+)

10 761
350

Komunální služby – WC
Tisk Informačního zpravodaje MO 2

Investice stavební

Převody MMP x MO (+)

140
30
250

400
3 015
1 175
13 290

Kapitálové výdaje

Financování +/– vlastní zdroje

5 551
41 410

Subvence dle usn. ZMO a RMO
Zájmová činnost a rekreace
Nakládání s majetkem obce
Odpady

Jednotky sboru dobrov. hasičů
Provozní přijaté dotace

104 904

55

0
1 494
Ing. Miroslav Němec

– fond rezerv a rozvoje

0
vedoucí odboru EaP

– fond sociální
Tvorba vlastních fondů (–)
– fond rezerv a rozvoje
– fond sociální, převody na MMP

1 494
Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2012

– 1 494
0
– 1 494

Celkový objem příjmů MO Plzeň – Slovany pro r. 2012

106 312

Celkový objem výdajů MO Plzeň – Slovany pro r. 2012

106 312

Financování MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012

0

Místní správa - zahrnuje výdaje spojené s vlastní správní činností obce, včetně výdajů spojených s chodem budovy úřadu
Komunikace - zahrnuje výdaje spojené s péčí o silnice III. a IV. tř.,
chodníky, parkoviště, cyklistické stezky
Příspěvek na provoz MŠ, jeslí - jedná se o provozní příspěvek, poskytovaný z rozpočtu zřizovatele, na úhradu výdajů spojených s předškolní
výchovou dětí + výdajů na vlastní provoz školky
Odpady - zahrnuje výdaje spojené s likvidací , využíváním a zneškodňováním komunálních odpadů vzniklých na území obvodu, provoz SD a
zajišťování sběrných dnů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch, záhonů, lesoparků a s péčí o
stromy
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Život stojí za to žít
Donedávna měli Plzeňané
možnost navštěvovat Galerii U
Páva v Blatenské ulici v Plzni na
Slovanech. Provozoval ji zde ve
svém bytě až do svých sta let její
majitel, malíř Josef Piorecký.
Narodil se 5. prosince 1910 v Dolanech u Jaroměře a zemřel 3.
června 2011 v Domě pro seniory
svatého Jiří v Plzni - Doubravce,
kde prožil poslední půlrok svého
života. Pochován byl ve své rodné obci Dolany. V roce 2011 tak
zemřel nejen nejstarší plzeňský
malíř a galerista, ale také protinacistický odbojář z 2. světové
války.
Ačkoliv od dětství to táhlo Jožku Pioreckého k malování, nakonec vystudoval na Karlově
univerzitě filosofii a na Husově
teologické fakultě teologii. Po
studiích byl svým příbuzným,
biskupem
Československé
církve Stanislavem Kordulem
vysvěcen v jaroměřském sboru
na kněze. Pak učil na Masarykově škole v Hradci Králové náboženství, byl činovníkem Sokola a
také se věnoval turistice.
Za nacistické okupace se Josef
Piorecký, věren své celoživotní
zásadě, že člověk má plnit své
mravní povinnosti, zapojil v
Hradci Králové do odboje ve vojenské odbojové skupině Obrana
národa. Úzce spolupracoval se
svým tchánem mjr. Janem Peterou a mnoha dalšími důstojníky
a odbojovými pracovníky. Orga-

Josef Piorecký připíjí ve svém bytě a zároveň atelieru a galerii při oslavě svých
100. narozenin

Mjr. pěch. Jan Petera

Arm. gen. Josef Bílý

nizoval schůze odbojářů na faře
v Hradci Králové, jichž se zúčastňoval i zakladatel Obrany
národa generál Josef Bílý. Josef
Piorecký získával pro odbojovou
činnost další aktivní i záložní
důstojníky z řad svých četných
přátel. Pomáhal zajišťovat tisk a
šíření odbojářských tiskovin,
přenášel a ukrýval zbraně a jako
nejdůležitější hodnotil svou činnost zpravodajskou. Většina
členů Obrany národa však byla
záhy pozatýkána. Mjr. Peterovi
se při prvním zatýkání podařilo
před gestapem uniknout a J. Piorecký ho pak nějaký čas ukrýval
u svých rodičů v Dolanech. Nakonec byl ale mjr. Petera dopaden a po desetiměsíčním věznění
a krutých výsleších i popraven.
Spolu s ním byli ve dnech 28. září
až 3. října v areálu kasáren v
Praze-Ruzyni popraveni i ostatní
důstojníci československé armády, kteří v organizaci Obrana
národa stáli v čele domácího vojenského odboje od samého počátku okupace republiky Německem. Tak 27. září 1941 nově
jmenovaný představitel protektorátu Čechy a Morava SS
Obergruppenführer R. Heydrich
bezprostředně po svém nástupu
do funkce začal těmito vraždami
realizovat plán likvidace českého národa, jehož postup přednesl
německým činitelům hned při
nastoupení do svého úřadu v
Praze.
pokračování na straně 10

Půjčky z fondu rozvoje bydlení nekončí
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány dle Vyhlášky Statutárního města Plzně č.2/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.
Zastupitelstvo města Plzně
svým usnesením č. 554 ze dne
10. 11. 2011 schválilo změny a doplnění výše uvedené vyhlášky.
Změny jsou platné od 1. 12. 2011.
Úplné znění vyhlášky Fondu
rozvoje bydlení je zveřejněno
pod č. 12/2011 na internetových
stránkách města Plzně http://ap
likace.plzen.eu/vyhlášky/ .
„Fond rozvoje bydlení“ (dále
jen FRB) slouží k poskytování
půjček na zvelebení bytového
fondu, obytných budov a jejich
staveb na území městských obvodů Plzeň 1 – 10
Prostředky fondu je možno
používat výhradně k poskytování půjček na uvedené účely dle

vyhlášky, při nejnižším úroku
3% ročně a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla
půjčka poskytnuta žadatelům.
Žadatelé půjček z FRB mohou
být:
a) právnické i fyzické osoby,
které vlastní rodinné domy, bytové domy nebo byty na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, a které přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a podmínek.
b) společenství vlastníků jednotek, která přijmou závazek
použít poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek a použijí prostředky fondu na opravy a modernizaci společných částí domu.
Bytové domy, rodinné domy a
bytové jednotky, na jejichž
úpravy a rekonstrukce je půjčka

z FRB požadována, musí být
starší 5 let. Je – li půjčka poskytnuta za účelem zřízení kanalizační, vodovodní, plynovodní
nebo elektrické přípojky, omezení stáří stavby na nejméně 5 let
se nepožaduje.
Jednotlivé půjčky se poskytují
na základě výběrového řízení.
Podmínky a termíny výběrových řízení na příslušný kalendářní rok budou vyvěšeny na
úřední desce a elektronické
úřední desce ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
Termíny výběrových řízení
na r. 2011:
I. kolo: 2. 1. – 7. 2. 2012
II. kolo: 13. 2. – 3. 5. 2012
III. kolo: 20. 8. – 2. 10. 2012
Žádosti o půjčku z FRB se mohou podávat průběžně během
roku 2012, nejdéle však do
2. října 2012. 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 správním a
dopravy, ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 3. patro, kanc.
č. 314. Bližší informace na tel.
čísle 378 036 244, Straková Irena.
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Zájezdy pro důchodce ze Slovan
Unikáty ve Starém
Městě pražském

Procházka Pařížskou třídou,
Staroměstským náměstím, prohlídka jedinečné výstavy v ČNB
„Člověk a peníze“ v krásných
prostorách bývalého trezoru ve
své budově v centru Prahy. Expozice nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním
penězům a čipům. Odpoledne
Ovocný trh – prohlídka interiérů
Stavovského divadla s výkladem
místního průvodce a interiér
kostela sv. Havla (běžně nepřístupný). Chrám sv. Havla byl postaven za Václava I., měl 10 oltářů postavených péčí zámožných
občanů staroměstských. Po dobu
10 let zde byl farářem sv. Jan z

Nepomuku, působil zde Konrád
Waldhauser a je zde pohřben
slavný český malíř Karel Škréta.
Termín: čtvrtek 24. 4. 2012
Cena: 180 Kč včetně všech
vstupů, volno na oběd.
Odjezd: 7.00 hodin
Návrat: do 19.00 hodin.

Den plný pohody
Kláštěrec nad Ohří - v novogotickém zámku v Klášterci nad
Ohří je vzácná expozice porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Oživená
prohlídka zámku, poté nahlédnutí do keramické dílny a dílny
brusiče drahých kamenů. Procházka malebným zámeckým
parkem na břehu Ohře a oběd v

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:

..............………………………………………

lázeňském areálu. Odpoledne
prohlídka interiéru lázní Evženie a krátká vycházka parkem s
instruktorem a hůlkami na Nordic walking. Poté odjezd na prohlídku romantického historického královského města Kadaň
ze 13. století (radnice, zachované
hradby s baštami, věžemi a
městskou branou, kostel sv. Kříže, gotický hrad, minoritský
klášter). Pěšky v pomalém tempu ujdeme přibližně tři kilometry.
Termín: čtvrtek 3. 5. 2012
Cena: 195,- Kč včetně vstupného na zámku + vycházka s instruktorkou pro Nordic walking.
Bude zajištěn oběd, není v ceně.
Odjezd: 7.00 hodin
Návrat: do 19.30 hodin.

Další připravované
zájezdy
Toulky novou i starší historií plzeňského okolí
Vejrpnice, zámek Rochlov u Nýřan,
Kladruby, Bor u Tachova - hrad a zámek. Termín: středa 19. 9. 2012.
Florencie na Labi i Benátky Východu
v době adventu - Drážďany.
Termín: čtvrtek 6. 12. 2012.
Přihlášky na zájezdy budou přijímány na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář č. 112, 1. patro,
od 22. 2. 2012. Zde získáte i podrobnější informaci o jednotlivých zájezdech.

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 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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Ragby našlo své místo na Božkovském ostrově
Začátkem tohoto roku uzavřel
městský obvod Plzeň 2 – Slovany
smlouvu s Ragby klubem Plzeň
na pronájem hřiště na Božkovském ostrově, který momentálně
prochází rozsáhlou obnovou.
Ragby klub Plzeň vznikl na
začátku minulého roku a v současné době sdružuje více než 50
členů.
Plzeňský tým mužů již od podzimu hraje turnaje pořádané
Českou rugbyovou unií. Tento
sport, populární především v
anglicky mluvících zemích, se
tak rozšiřuje i v Čechách, kde v
poslední době vznikly
týmy
nejen v Plzni, ale i ve Strakonicích, Písku, Rakovníku a Českých Budějovicích.
Jan Fazekaš z Ragby klubu Plzeň k tomu uvedl: „Ragby je
komplexní týmový sport, který si
zakládá na hodnotách jako čest a
férovost. Komplexní je v tom, že
se v něm uplatní hráči všech věkových kategorií a fyzických parametrů. U nás má tradici především v Praze, ale nyní se začíná
šířit i jinam. My jsme měli to
štěstí, že se nám hned v začátcích
povedlo najít v Plzni zkušeného
amerického trenéra. Pronájem
hřiště nám pak dále pomůže ke
zlepšení tréninkových podmínek

Proč právě ragby?

Hráči Ragby klubu Plzeň věří, že na jaře se představí v Božkově i před
domácím publikem.
a rozvoji klubu. Jsem rád, že se
nám podařilo přinést tento sport
do Plzně a doufám, že se na jaře
představíme v zápase před domácím publikem.“
K plánům do budoucna patří i
vznik týmu žen a zejména i péče
o mládež. „Jsme nadšeni ze stále
rostoucího zájmu o naší hru se
šišatým míčem a mládežnické
kategorie jsou základem každého klubu. I v tomto nám přístup k

hřišti pomůže dále ragby
v Plzni rozvíjet. “ dodal
Jan Fazekaš. „Za to patří
veliké díky městskému
obvodu Plzeň 2 – Slovany, zvláště panu místostarostovi Mgr. Fluxovi, a TJ Božkov. Jejich
přístup k nám byl velmi
vstřícný,“ uzavřel.
Mgr. Jiří Krupka
Ragby Klub Plzeň o. s.

Ragby je poměrně
tvrdý a fyzicky náročný sport, avšak díky
důrazu, který klade na
čestnost, džentlmenství a fair play, je sportem zcela výjimečným. Ragby je také
mnohdy spojováno i s
aktivitami, které se Mgr. Jan Fluxa,
týkají
charitativní 1. místostarosta MO
činnosti, péče o mlá- Plzeň 2 – Slovany
dež a vůbec s přenášením
jeho
hodnot do celé společnosti. Popularita tohoto sportu v České republice stále roste,
a to nejen díky loňskému mistrovství světa v ragby na Novém Zélandu, které mohl
sledovat v televizi i český divák.
Jsem velmi rád, že Rada našeho městského obvodu ve spolupráci s TJ Božkov
podpořila pronájem nevyužívaného bývalého fotbalového hřiště na Božkovském ostrově právě Ragby klubu Plzeň.
Svou podporu tomuto rozhodnutí vyjádřil ve svém dopise i prezident České rugbyové unie. Není divu. Poprvé v historii se totiž začne tento sport oficiálně
hrát i v Plzni a vlastně v celých západních Čechách. Jsem přesvědčen, že jsme
podporou tohoto sportu přispěli zejména
k šíření hodnot, které s sebou ragby od
nepaměti nese.

Střelnici v Božkově nechceme, shodují se na Slovanech
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu V Brně číslo 4Ao
3/2009-96 bylo zrušeno opatření
obecné povahy, kterým byla vydána změna územního plánu č.
674 Plzeň - Švabiny. Tím došlo k
úpravě územního plánu do podoby před vydáním této změny.
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně (ÚKRMP) v říjnu roku 2010
požádal a obdržel výsledky z hlukové studie pro provoz Armádního střeleckého stadionu Plzeň –
Lobzy, kterou si nechal zpracovat
VUSS Praha. Zásadní informací
bylo zjištění, že největším zdrojem hluku je broková střelba.
Vzhledem k tomu, že při zachování stávajícího provozu střelnice
Lobzy s brokovou střelbou lze využít pouze část území Švabin pro
bydlení, bylo dohodnuto, že
ÚKRMP na základě požadavku
střelců vytipuje možné lokality
umožňující přemístění brokové
střelby.
Byly vytipovány pozemky na
území města Plzně i mimo něj.
Jako výsledná byla po bližším
prověření a projednání s dalšími
odbory magistrátu vybrána lokalita bývalého odkaliště v Božkově.

Pro toto území byla v červnu 2011
dle zadání STAV MMP zpracována “Hluková studie pro přemístění brokové střelby do oblasti popílkoviště Lobzy, Plzeň”. Výsledky studie prokázaly, že území zasažená hlukem nejsou v ÚPMP
ani ÚP obce Letkov určená pro
bydlení.
Poté byla na základě objednávky Odboru stavebně správního
MMP zpracována hluková studie
“Výpočet průběhu limitní izofony
Armádního střeleckého stadionu
Plzeň–Lobzy
bez
brokových
střeleb”, která stanovila, že v případě vymístění brokové střelby je
možné využít stávající území
Švabin prakticky v celém rozsahu.
Na základě všech zpracovaných podkladů vyplynuly dvě základní varianty řešení změny
územního plánu.
a) Tzv. „malá změna“ spočívající v ponechání brokové střelnice
na původním místě a tím omezit
využití lokality Švabiny pro jakoukoliv formu bydlení
b) Tzv. „velká změna“ spočívající v přemístění brokové střelnice na bývalé odkaliště v Božkově.

Kromě dopadů zatížení území
hlukem bylo dále na základě požadavku občanů Božkova prověřeno alternativní komunikační
napojení mezi městskou částí
Lobzy a Rokycanskou ulicí přes
území Švabin jako případná náhrada obchvatu Božkova, který je
zakreslen v současném ÚPMP jako veřejně prospěšná stavba.
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně zpracoval čtyři varianty
komunikačního propojení. Po jejich vyhodnocení bylo konstatováno, že tyto alternativy jsou ke
stávajícímu řešení územního
plánu v nesouladu s urbanistickými danostmi území a krajinnými hodnotami nivy řeky Úslavy a tedy, že současné řešení trasy
komunikace (obchvat Božkova) je
v daném území optimální.
Rada městského obvodu Plzeň
2-Slovany svým usnesením 6/2012
ze dne 11. 1. 2012 souhlasila s tím,
aby se zastavily práce na pořizování změny ÚP Plzeň – Švabiny v
mimořádném režimu a aby se
problematika řešila v rámci nového územního plánu města Plzně
(ten se začal zpracovávat na základě ustanovení stavebního zá-

kona č, 183/2006 Sb.a měl by jít ke
schválení do Zastupitelstva města
Plzně na podzim r. 2014) v rozsahu
„malé změny“ plně respektující
hlukové vlivy armádní střelnice
Lobzy.
Většina území Plzeň – Švabiny
zůstane rozvojovou plochou našeho obvodu, problém přemístění
brokové střelnice není dořešen
zejména finančně. Pro toto rozvojové území je životně důležitý i
obchvat Božkova, který rovněž
čeká na finanční i pozemkové řešení, a realizace Úslavského kanalizačního sběrače.
„Z posledního jednání ZMO z
24. ledna letošního roku jasně vyplynulo, že chceme pokračovat v
přípravě a projednávání změny
územního plánu Plzeň-Švabiny v
rozsahu tzv. „malé“ změny, která
plně respektuje hlukové vlivy
armádní střelnice Lobzy. V souvislosti s tímto omezením pak ale
vyjmout z projednávané změny
územního plánu všechna území,
jež se nacházejí v MO Plzeň 2 –
Slovany,“ sdělil starosta obvodu
Lumír Aschenbrenner.
S tímto záměrem také vyslovilo
zastupitelstvo svůj souhlas.
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Poradna správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři, i v letošním roce bychom rádi navázali na léta minulá a na stránkách informačního zpravodaje vám poskytovali
praktické informace týkající se správy a údržby obytných domů.
Dnešní příspěvek věnujeme
insolvenci, nebo-li úpadku fyzických osob, a pokusíme se vám
tuto problematiku ve zkratce
přiblížit. V posledních letech je
tento pojem v médiích často
opakován, mnoho lidí si však
neuvědomuje, že se tato problematika může dotknout také jeho
nebo jeho blízkých, případně
může zasáhnout do chodu např.
společenství vlastníků.
Insolvence fyzických osob je
upravena zákonem č. 182/2006
Sb. o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon). Podle této zákonné úpravy může být
v úpadku téměř kdokoliv – obchodní společnost, fyzická osoba, nadace, státní podnik atd.
Dnes se tedy zaměříme na úpadek fyzických osob.

Důležité je řešit
situaci včas

Proces oddlužení není pro
každého a není povinností soudu
oddlužení dlužníkovi povolit.
Soud posuzuje každý případ individuálně. Počáteční podmínkou pro vyhlášení úpadku je neschopnost splácet věřitelům své
závazky, mít více věřitelů, závazky 30 dnů po splatnosti a neschopnost tyto peněžité závazky
plnit. Samozřejmě je důležité takovou situaci řešit včas a aktivně.

Pokud dlužník svou finanční
situaci vyhodnotí jako nepříznivou, může krajskému soudu podat návrh na oddlužení a nejpozději spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Tento
proces není jednoduchý a je nutné doložit soudu mnoho dokumentů, jako jsou údaje o příjmech dlužníka za poslední tři
roky, údaje o předpokládaných
příjmech v příštích pěti letech
nebo seznam majetku. Dlužník si
musí být vědom skutečnosti, že
je schopen svým věřitelům
uhradit minimálně 30% nezajištěných pohledávek, a to buď jednorázově, nebo v pravidelných
splátkách po dobu pěti let, případně prodejem svého majetku.

I věřitel musí
reagovat rychle

Soud po přijetí návrhu dlužníka zveřejní vyhlášku o zahájení řešení úpadku dlužníka
oddlužením v insolvenčním
rejstříku a zároveň určí osobu
insolvenčního správce. Všichni
věřitelé si tak mohou prostřednictvím internetových stránek
www.justice.cz své dlužníky
prověřit a případně se přihlásit
do insolvenčního řízení a
uplatnit tak nárok na úhradu
alespoň části dluhu. Lhůta pro
podání přihlášky je stanovena
na 30 dnů ode dne zveřejnění

usnesení soudu v insolvenčním
rejstříku.
Takovým věřitelem může být
samozřejmě také např. společenství vlastníků jednotek. Pokud
tedy společenství vlastníků jednotek ve stanovené lhůtě nepodá
přihlášku do již zahájeného insolvenčního řízení některého z
vlastníků, nebude do tohoto řízení zařazeno a pozbývá tedy
možnost úhrady části dluhu.
Po přezkoumání insolvenčního
návrhu může soud povolit oddlužení. Tímto však proces oddlužení
nekončí a na řadu přichází vyjed-

návání s věřitelem, případně věřiteli jakým způsobem bude oddlužení vyřešeno. Způsoby oddlužení jsou popsány výše.
Nadále očekáváme vaše náměty do rubriky „Poradna bytového správce“. Pokud máte
dotaz nebo potřebujete odbornou radu či pomoc, obraťte se
na nás na adrese Částkova 45,
326 00 Plzeň. Své podněty můžete zaslat také poštou, případně
e-mailem na poradnaspravce@
plzenskyservis.cz.
Monika Polánková
manažerka oblasti

ČESKÁ POJIŠŤOVNA MÁ NOVOU POBOČKU

Česká pojišťovna otevřela svoji novou pobočku na adrese Sladkovského 38 (naproti zastávce tramvajové linky č.2). Slavnostního otevření se zúčastnil
také starosta ÚMO 2 Plzeň - Slovany pan Ing. Lumír Aschenbrenner. Jak sdělil Milan Šmíd, ředitel této obchodní kanceláře, nové obchodní místo České
pojišťovny připravilo pro klienty komplexní nabídku svých produktů a zároveň bude také nabízet služby finančního poradenství (jako např. investice do
podílových fondů, zpracování hypoték a další finanční produkty).
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Odbojáři z Koterova v historii
Na památníku v Koterově Na
lipce je uvedeno 17 obětí 1. světové války a 21 obětí 2. světové války.
Mimo jiných je zde připomínán
Alois Wolf, narozený 16. 1. 1904.
Bydlel v Koterově, Stromovka
204. Pracoval jako technický
úředník ve Škodovce v Elektrotechnické továrně v Doudlevcích.
Podílel se na protinacistické propagandě a sběru finančních prostředků pro odbojové hnutí. Zatčen byl 18. 9. 1941 a vězněn v
Plzni, Terezíně, v Bayreuthu a v
Drážďanech. Zde ho nacisté odsoudili na tři a půl roku vězení.
Zemřel na útrapy věznění ve
Flossenbürgu 13. 3. 1945.
Josef Hucl se narodil 8. 3. 1919
a bydlel v Koterově 96. Pracoval
ve Slévárně kovů (později Hutě).
Spolu s Jaroslavem Dráždilem a
Františkem Lencem, zaměstnanci téhož závodu, se podílel na
organizování sabotáží a distribuci ilegálního tisku. Spolupracovali také s Josefem Tomčíkem
z Radčic, pověřeným výrobou
výbušných těles a organizováním diverzních akcí. Dne 27. 4.
1943 byl J. Hucl zatčen, vězněn v
Plzni a v Drážďanech, kde byl odsouzen k trestu smrti a společně
s J. Dráždilem 17. 4. 1944 popraven.

Alois Wolf

Josef Tomčík

Památník v Koterově, Na lipce
Jaroslav Dráždil, spolupracovník Josefa Hucla, narozený
31. 12. 1920 v Koterově, bydlel v
Plzni-Čechurově 197. Zatčen byl
30. 4. 1943 a popraven v Drážďanech 17. 4. 1944.
Josef Lenc se narodil 9. 10.
1909 v Koterově. Bydlel v Nekvasovech 100. Zatčen byl 29. 4.
1943, odsouzen a popraven v

Drážďanech 26. 7. 1944. Ovdovělá
manželka zůstala sama bez živitele se dvěma dětmi.
Václav Šmíd, narozený 22.
6.1922, bydlel v Koterově 105. Za
schvalování atentátu na Reinharda Heydricha byl zatčen 12. 6.
1942 a zastřelen 27. 6. 1942 na popravišti v Suchém dole u Vejprnic.
Stanislav Bukovský

Josef Hucl

Václav Šmíd

Josef Lenc

Jaroslav Dráždil

V roce 1953 se přestěhoval s rodinou do Karlových Varů, kde
pracoval v Mírové radě Národní
fronty a spolupracoval s vydavatelstvím časopisu Mírové rady
„Mír“, kde působil především jako pohotový ilustrátor a portrétista. Po sloučení krajů v roce
1960 a vytvoření Západočeského
kraje pak ve stejné funkci pokračoval i v Plzni, kam se i přestěhoval. Po odchodu do důchodu se

věnoval malířství, otevřel si soukromou galerii a působil ve slovanské odbočce Českého svazu
bojovníků za svobodu.
Až doposledka byl Josef Piorecký plný optimismu, dokázal se
plynně a oduševněle vyjadřovat a
zůstal laskavým a příjemným
společníkem. Při oslavě svých
stých narozenin své celoživotní
krédo shrnul do věty: Život stojí
za to žít.
St. Bukovský

Život stojí za to žít
dokončení ze strany 6
Jména popravených důstojníků členů Obrany národa z Plzeňska jsou uvedena na pamětní desce na zdi kasáren na Borech.
Mezi zatčenými a na gestapu
vyslýchanými byl nakonec i Josef
Piorecký, nepodařilo se jej však
usvědčit. Po rozbití Obrany národa se věnoval až do konce okupace
výchově mládeže v Československé církvi jako diecézní sekretář

Východočeského kraje. Již před
válkou zřídil pro mládež na faře v
Hradci Králové jeviště, kde se pak
ochotnicky hrávaly divadelní
hry. Za okupace tím v mládeži
pěstoval vlastenecké cítění a posiloval jejich sebevědomí. Stýkal se
však přitom se členy ilegálního
Revolučního národního výboru.
Zapojil se i do Květnového povstání v r. 1945 a pomáhal pak při
hlídání německých zajatců.

únor 2012
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I v našem obvodě jsou památníky a
Pamětní deska
v Koterovské třídě

Koncem 1. světové války nastaly velké problémy se zásobováním obyvatelstva potravinami.
V Plzni proběhly stávky, demonstrace a hladové bouře. Dne 21.
června 1918 bylo při nich v Koterovské třídě zastřeleno pět hladových dětí ve věku od 10 do 14
let a několik dalších lidí bylo postřeleno. Pohřeb dětí se stal národní demonstrací. Zneužití armády proti hladovému obyvatelstvu okomentoval politik Gustav
Habrmann slovy: „To je nejsmutnější vítězství, které vybojovala naše (rakouská) armáda.“
Na místě, kde byly děti zastřeleny, jsou na chodníku kruhové
žulové desky s datem 21. 6. 1918 a
na domě, kde sídlila firma Umělecké zámečnictví Jaroš a Michálek, je pamětní deska od sochaře Otokara Waltera. Na
Ústředním hřbitově mají zastřelené děti monumentální památník.

památníku v Lobzích od sochaře
Vojtěcha Šípa je i pamětní deska
obětí z doby nacistické okupace,
a to nejen z Lobez, ale také z Petřína.

Pokládání základního kamene Masarykovy školy

Pomník v parku v Lobzích v Revoluční
ulici

Ulice U Bachmače

Rastislav Štefánik, byl vedle
Tomáše Garrigua Masaryka a
Edvarda Beneše jednou z hlavních osobností, jež se zasloužily
o samostatné Československo.
Po vzniku Československé republiky byl jmenován ministrem války a získal misijní hodnost divizního generála. Narodil
se 21. 7. 1880 a zemřel při leteckém neštěstí v Bratislavě 4. 5.
1919.

Nezastupitelnou úlohu při
vzniku samostatné Československé republiky sehráli českoslovenští legionáři, armáda státu, který měl teprve vzniknout.
Nejvíce jich bylo v Rusku a zde
také vybojovali řadu vítězných
bitev. Nejznámější jsou bitvy u
Zborova a u důležitého železničního uzlu Bachmače, která se
odehrála ve dnech 10. -13. 3. 1918.
Tuto památnou bitvu připomíná
ulice U Bachmače, kolmá na Koterovskou třídu.

Návštěva T. G. Masaryka v Plzni,
Gustav Habrmann je třetí zleva.

Masarykova škola

Pamětní deska v Koterovské ulici
č.40
Generál M. R. Štefánik

Ulice Nohova
a Stanko Vodičky

U Chvojkových lomů se nacházejí ulice Nohova a Stanko Vodičky. Jména těchto ulic, památník před Benešovou školou,
Vodičkův památník v Lobzích a
pomník Františka Nohy na
Ústředním hřbitově připomínají nejznámější vojenskou vzpouru z konce války v Rumburku,
vyvolanou opět hladem a špatným zacházením. Této vzpoury,
jež vypukla 21. 5. 1918, se zúčastnila řada Západočechů v rámci
7. střeleckého pluku rakouskouherské armády. Popraveno bylo 10 vůdců povstání a 400 jich
bylo uvězněno v Terezíně. Na

Habrmannova ulice
Poštovní známka z r. 1938 připomínající bitvu u Bachmače

Štefánikova ulice
Z Bručné do Černic vede ulice
Štefánikova. Astronom, generál
francouzské armády, jeden z vedoucích představitelů čs. zahraničního odboje za 1. světové války, spoluzakladatel Národní rady československé v Paříži, organizátor čs. legií, PhDr. Milan

stranu Antonín Švehla. Pomník
Gustava Habrmanna se nachází
například v Nebílovském Borku.

Jednou ze stanic tramvajové
linky č. 2 v Koterovské třídě je
Habrmannova ulice. Gustav
Habrmann (24. 1. 1864 –
22. 3. 1932) byl plzeňským sociálně-demokratickým politikem v
době před 1. světovou válkou a za
První republiky. Prošel říšskou
radou, parlamentem i senátem.
Za republiky byl naším prvním
ministrem školství a osvěty. Na
snímku z návštěvy T. G. Masaryka v Plzni dne 17. 5. 1919 jej vidíme napravo od TGM, nalevo od
něho pak je ministr vnitra a pozdější předseda vlády za agrární

Z Habrmannovy ulice se lze dostat na Jiráskovo náměstí, kde se
nachází Masarykova škola. Na
fotografii ze dne 2. 10. 1921 vidíme prezidenta T. G. Masaryka
účastnícího se pokládání základního kamene při stavbě Masarykovy školy. Uvítací řeč na
staveništi vede dlouholetý zasloužilý plzeňský starosta, sociální demokrat Luděk Pik.
T. G. Masaryk se i podle zákona
zasloužil o stát a dalším zákonem
mu byl udělen titul Prezident
Osvoboditel. Od legionářů dostal
přízvisko Tatíček.

Základní kámen Masarykovy školy
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ulice připomínající boj za svobodu
Náměstí generála Píky
Generál Heliodor Píka se narodil 3. 7. 1897 v Štítině u Opavy. Za
1. světové války bojoval za svobodu své vlasti jako čs. legionář.
Ve 2. světové válce byl jedním z
organizátorů přechodů čs. vlastenců do emigrace. Do roku 1941
působil jako zpravodajský důstojník na Balkáně. V letech
1941–1945 byl náčelníkem čs. vojenské mise v SSSR. V letech
1945-1948 vykonával funkci náměstka náčelníka generálního
štábu čs. armády. Po únoru 1948
byl zatčen a obviněn z velezrady.
Ve vykonstruovaném procesu
byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán
21. 6. 1949 na dvoře plzeňské
věznice Bory. Na náměstí nesoucím generálovo jméno je i pomník s jeho portrétním reliéfem
od sochaře Karla Němce.
Odhalení památníku válečných veteránů na Slovanech na Homolce 11. 11. 2007
byl Jindřich Krejčík v ilegalitě.
V dubnu 1945 byl postaven do čela Revolučního národního výboru v Plzni a stal se pak i nejdůležitější osobností Květnového povstání v Plzni. Krejčíkova ulice
je nejbližší stanicí tramvaje u
slovanské radnice.

Generálův portrét z pomníku na Náměstí gen. Píky

Krejčíkova ulice
Poštovní úředník a také ochotnický divadelník Jindřich Krejčík (28. 3. 1905 - 18. 7. 1945) byl za
nacistické okupace jedním z
hlavních představitelů odbojového hnutí plzeňských pošťáků a
na jaře 1943 nově ustavené vojenské odbojové organizace
„Druhá lehká tajná divize“, jež
nahradila
nacisty
rozbitou
„Obranu národa“. Od jara 1943

Ulice kpt. Jaroše

JUDr. Milada Horáková

Náměstí Milady
Horákové

Jindřich Krejčík

Dne 2. 8. 1940 byla společně s
manželem zatčena a podrobena
krutým výslechům, jimž statečně odolala. Prošla vězením na
Pankráci, v Terezíně a pak byla
u soudu v Drážďanech, kde jí byl
zprvu navržen trest smrti, odsouzena k 8 letům káznice. Vězněna pak byla v ženské věznici v
Aichachu u Dachau. Po převzetí
moci komunisty byla statečná
bojovnice proti nacismu, poslankyně Čs. strany národně socialistické, JUDr. Milada Horáková zatčena a po nelidských výsleších, které přestála, ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti a oběšena
27. 6. 1950 na dvoře pankrácké
věznice.

JUDr. Milada Horáková, rozená Králová, se narodila 25. 12.
1901 v Praze. V r. 1938 organizovala po nuceném odstoupení pohraničních oblastí Německu sociální pomoc uprchlíkům z pohraničí. Po roce 1939 se zapojila
do odbojové organizace „Petiční
výbor Věrni zůstaneme“ a „Politické ústředí“.

Otakar Jaroš se narodil 1. 8.
1912 v Lounech. Jako čs. důstojník odešel po okupaci českých
zemí do Polska, kde vstoupil do
Čs. regionu. Po porážce Polska se
dostal do SSSR. Tam později stál
u zrodu 1. československého samostatného praporu v SSSR a
stal se velitelem jeho první pěší
roty. Vyznamenal se hrdinnou
obranou ukrajinské obce Sokolova proti útoku nacistických
vojsk, při níž 8. 3. 1943 padl. Posmrtně byl povýšen do hodnosti
kapitána a jako první cizinec za
2. světové války obdržel titul Hrdina Sovětského svazu. Ulice
kpt. Jaroše je protilehlá k ulici
Olšové, která je na Slovanské
třídě jednou ze zastávek tramvajové linky č. 1.

Kpt. Otakar Jaroš

Pomník válečných
veteránů

Na náměstí Milady Horákové
pod vodárnou na Homolce byl
11. listopadu 2007 odhalen ČsOL
a SVV pomník věnovaný památce všem padlým v boji za mír, jak
je zde napsáno na pamětní desce.
Tedy nejen obětem a veteránům
obou světových válek, ale i novodobým účastníkům vojenských mírových misí. Ve výročích ukončení 1. světové války v
11 hodin 11. listopadu 1918, slaveném na celém světě jako Den
veteránů, se zde od těchto dob
konají pietní akty. V roce 2010
zde byly při této příležitosti uloženy i schránky s prstí z bojišť z
1. světové války z Arrasu a od
Zborova a ze 2. sv.války od Dukly
a z Dunkerque. Podobně zaměřený památník se nachází i před
plzeňským Hlavním nádražím.
Stanislav Bukovský
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Rekreační sportovní areál Božkov
Z VAŠICH DOPISŮ
Vážený pane starosto, vážená
redakční rado,
V návaznosti na srpnové číslo
IZ a jeho „Slovo úvodem“ jsem
nucen reagovat na informaci,
týkající se problému výstavby
rekreačně sportovního areálu na
území Ostrova v Božkově.
Z formulace poznámky nabude
čtenář dojem, že o daném problému probíhá seriozní věcná
diskuze a jejím výsledkem bude
optimální vyřešení problémů
spojených s přípravou a brzkou
realizací uvedené stavby. Diskuze seriozně neprobíhá a její
výsledek je zatím nulový.
Na moje upozornění (první email) o nutnosti provést urychleně nezbytné opatření k podstatnému zvýšení bezpečnosti
proti hrozícím záplavám bylo
reakcí ÚMO 2 odeslání e-mailu
„Koncept odpovědi Cetinovi“. V
něm pan Vladimír Černý místo
návrhu či stanoviska na řešení
uvedeného problému popisuje
obvyklý průběh investiční přípravy stavby.
Z něho pak vyvozuje, že je
všechno v pořádku a může se
stavět. Z adresátů mého e-mailu
se k této „koncepci odpovědi“
nikdo nevyjádřil, takže není
dodnes zřejmé, jaké stanovisko
vedení ÚMO 2 jakožto investor
akce zastává.
Na druhý e-mail, který obsahuje jak stanovisko ke „konceptu
odpovědi“ pana Černého, tak informaci k současné situaci i historii výstavby na Ostrově, se dosud nikdo z adresátů nevyjádřil
přesto, že byl napsán již 12. 7.
2011.
Nejpodivnější na současném
stavu naší „diskuze“ je to, že nikoho nezajímá, jaké kroky je
nutno urychleně podniknout,
aby se problém úspěšně vyřešil.
Jak to vypadá „první větší vlaštovka“ místo, aby úspěšně létala,
zatím jen v koutku tiše „posedává „.
Ing Josef Cetina,
v Plzni 23. 8. 2011

ODPOVĚĎ
Vážený pane inženýre Cetino,
odpovídáme na Vaše e-mailové
dopisy, které se týkaly problematiky výstavby rekreačně
sportovního areálu na území
Božkovského ostrova.
V prvním ze svých dopisů jste
projevil obavu, zda se při přípravě budování rekreačního a

odpočinkového místa na Božkovském ostrově dostatečně zabýváme opatřeními na ochranu
jak stávající zástavby, tak nově
budovaného areálu a s tím souvisejících terénních úprav. K
tomu Vám můžeme říci, že od
samého počátku řešíme vztah
plánovaného areálu k problematice možných povodní a jejich
důsledků ze všech možných úhlů.
Co se týká stávající zástavby,
tam naše možnosti jsou značně
omezené již s ohledem na to, že
všechny pozemky i stavby jsou v
majetku TJ Božkov, se kterou
máme pro náš areál uzavřenou
smlouvu o výpůjčce na pozemky
č. parc. 1191 a část přístupové
cesty na pozemku č. parc. 251.
Ochrana a případné protipovodňové úpravy stávajících objektů
jsou plně v režii jejich vlastníka.
My se v rámci našeho projektu
snažíme, pokud to bude v našich
silách, o alespoň dílčí snížení
dopadů povodní pro celou oblast,
tedy i stávající zástavbu. Samozřejmě, v žádném případě naše
plánované aktivity nesmí způsobit zhoršení stávajícího stavu,
takže jsme pod drobnohledem
správce povodí a orgánů ochrany životního prostředí.
Zmiňujete i otázku bývalého
mlýnského náhonu. Jeho stav je
nám dobře znám, stejně však i to,
že je v současnosti ve vlastnictví
soukromého
vlastníka
–
f. Saprim, zastupované p. Czyzem. Ten v nedávné době připravoval podklady pro žádost o dotaci na jeho vyčištění, posléze
uvažoval o výstavbě malé vodní
elektrárny na jeho toku. Žádný z
těchto plánů však nebyl dotažen
do konce.
V současnosti s vlastníkem
náhonu probíhají jednání na
úrovni města ohledně podmínek
možného výkupu části či celého
náhonu do majetku města. Pokud by došlo k dohodě o jeho výkupu, otázku provedení patřičných úprav na něm by řešila některá z příslušných městských
organizací.
Náš projekt se s výše uvedenými problémy vyrovnává zcela
postačujícím způsobem. V první
řadě musíme konstatovat, že neexistuje finančně ani technicky
schůdné řešení, které by zcela
zamezilo případnému zaplavení
Božkovského ostrova. Jakékoliv
zásadnější opatření na ochranu
staveb na ostrově by problém zaplavení přeneslo na nejbližší
místo v okolí, což by vyvolalo požadavek na jeho zvýšenou protipovodňovou ochranu, jejíž pro-

vedení by problém opět přeneslo
dále po či proti proudu řeky.
Bereme na vědomí, pokud
chceme provést areál na Božkovském ostrově, že občas dojde
k jeho částečnému zaplavení.
Tento stav má vliv nejen na konstrukční řešení jednotlivých
stavebních objektů, které nesmí
zapříčinit zachycování volně
plujících předmětů při povodni,
tvorbu bariér a vylití řeky z koryta.
Jsme si vědomi i toho, že nám
stoupnou náklady na údržbu po
opadnutí vody z takovéto povodně. V rámci projektu plánujeme
jeden prvek, který má vedle zábavného i protipovodňovou
funkci. Je jím plánovaný průleh,
který vedle toho, že bude využit
pro vytvoření vodního světa pro
děti, má i protipovodňový účel.
Převede se jím část vody z mlýnského náhonu zpět do řeky Úslavy, čímž se částečně zmírní průběh povodně v dolní části náhonu v areálu f. Saprim.
S Vaším dopisem byla rovněž
seznámena Komise pro rozvoj
okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a
území RMO Plzeň 2 – Slovany na
svém jednání dne 07. 09. 2011.
Členové komise jednomyslně
souhlasili se stanoviskem vyjádřeným v této naší odpovědi.
Závěrem musíme konstatovat,
že jsme si plně vědomi všech potíží, které nás při budování rekreačně odpočinkového místa
na Božkovském ostrově čekají,
přesto však věříme, že se nám je
podaří zvládnout tak, aby minimálně nedošlo ke zhoršení průběhu možných budoucích povodní.
S pozdravem
Ing. Lumír Aschenbrenner,
v. r., starosta MO Plzeň 2
Mgr. Jan Fluxa, v. r.,
1. místostarosta MO Plzeň 2
Irena Rottová, v. r.
2. místostarostka MO Plzeň 2

REAKCE NA ODPOVĚĎ
Vážený pane starosto, vážený
pane první místostarosto, vážená paní místostarostko,
Děkuji vám za zaslání oficiální
odpovědi ÚMO 2 na mé tři e-mailové dopisy, týkající se připravované investiční akce na božkovském ostrově. Bohužel musím konstatovat, že ani po poměrně rozsáhlé vysvětlovací korespondenci nedošlo k vyjasnění
podstaty problému, a tím i k pochopení důvodu, které mě vedly
k napsání prvního upozorňova-

cího dopisu.
Ve vaší odpovědi reagujete na
požadavky a náměty, které nebyly mnou nikdy vzneseny a které
jsou v rozporu jak se skutečným
stavem dotčeného území, tak s
reálnými
možnostmi
jeho
ochrany. Nehodlám je zde doslovně citovat a následně vyvracet či poukazovat na jejich špatné pochopení ze strany pisatele.
Bylo by to dlouhé a neradostné
psaní a ještě neradostnější čtení.
Rychlejší a přehlednější bude,
když uvedu zásadní argumenty,
ze kterých vycházím a které
jsem se snažil uplatnit i ve své
předcházející korespondenci.
Povodně na ostrově lze rozdělit
na dva druhy:
1. velké – totální (je zaplavený
skoro celý ostrov), výška hladiny v tělocvičně bývá od 30 do
150 cm, voda se na ostrov dostává jak z náhonu, tak přímo z řeky
2. malá - částečná (zaplavení se
týká jen dolní - západní části ostrova), hladina voda do tělocvičny nedosahuje, na ostrov se voda
dostává převážně jen z náhonu.
Velké povodni se nelze účinně
bránit. Ani sebedůmyslnější a
sebenákladnější opatření nezabrání, aby enormní přítoky vody, které nepojme řečiště, nezaplavily pravou část břehu, tj.
území ostrova. Úzké řečiště a
omezená šířka údolí u západní
části ostrova způsobují, že voda
v řece se zvýší o několik metrů
vůči normálnímu stavu.
Četnost i rozsahy malých povodní však ovlivnit lze, neboť jejich výskyt a rozsah je vázán na
stav a funkčnost protipovodňových zařízení v nejvýchodnější
části ostrova. Zde je v blízkosti
tělesa jezu napojen náhon, který
přivádí část vody z řeky do prostoru bývalého mlýna. Kamenné
a betonové hráze společně se
stavidlovým systémem umožňovaly v minulosti účinnou regulaci průtoku vody náhonem jak
při malém, tak i při vysokém
stavu v řece. Tím bylo zabráněno
tomu, aby se do náhonu dostávalo enormní množství vody, které
by způsobovalo škody jak na
území ostrova, tak zejména na
pozemcích a nemovitostech současného vlastníka, tj. f. Saprin.
Protože stavidlový systém je již
dlouhou dobu zcela nefunkční a
kamenné a betonové hráze v důsledku předcházejících povodní
vážně narušené, je část území
ostrova a zejména pozemky
f. Saprin a pozemky na pravé
dolní části náhonu trvale ohroženy záplavou.
pokračování na straně 15
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OBNOVA HOMOLKY
První etapa obnovy lesoparku
na Homolce začala na podzim
loňského roku. Opravuje se
horní obvodová cesta, připravuje se rekonstrukce stezky,
která směřuje k náměstí Milady Horákové a dále cesty z
parku směrem k dětskému
hřišti. Úpravy by měly skončit
nejpozději do konce května tohoto roku. „Současný povrch
stezek nahradí mechanicky
zpevněné kamenivo, na horní cestě budou vybudována odpočívadla,
která doplní lavička a odpadkový koš,“ vysvětluje Martina Kováříková z oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku MP. První
etapa si vyžádá cca 2,3 milionu korun. V závislosti na finančních
možnostech města by měla následovat druhá etapa, během níž dojde
k dalším úpravám cest a doplnění mobiliáře v parkové části. Třetí
etapa počítá s vybudováním odpočívadla s vyhlídkou a rekonstrukcí
kamenného schodiště.

Sledujte změny stání kontejnerů!
POZOR – na základě připomínek občanů a vyhodnocení zkušeností s provozem byla opět
změněna lokalizace některých
stání kontejnerů na zpětný odběr drobných elektrospotřebičů
(červené kontejnery společnosti
ASEKOL).
Připomínáme ještě opakovaně, že tyto kontejnery slouží ke
zpětnému odběru elektrozařízení, nikoli k odkládání jednotlivých elektrosoučástek a elektrošrotu (rozmontovaných zařízení). Do těchto kontejnerů pak
patří baterie (vhazujte zvláštním
označeným otvorem), kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení (např. nefunkční myši,
klávesnice), discmany, telefony,
el. hračky apod. Do těchto kontejnerů, ani na volné prostranství k nim neodkládejte televizo-

ry, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, větší a velké spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně). Tyto
elektrospotřebiče je nutno odevzdat buď ve sběrném dvoře nebo např. prostřednictvím prodejce při nákupu nového zařízení. Všechny kontejnery jsou vybaveny upozorněním, jaká zařízení do nich nepatří.
V této souvislosti připomínáme, že i odložení elektrozařízení
mimo vyhrazená místa zpětného
odběru je přestupkem a může být
postiženo dle příslušného zákona.
Aktuální stanoviště červených stacionárních kontejnerů v
MO Plzeň 2 jsou uvedena v tabulce pod článkem.
Ing. Jan Vajz
odbor životního prostředí

Nové zařízení má přispět ke zvýšení bezpečnosti
Nejen řidiči si mohli všimnout, že na Koterovské ulici u Světovaru se objevil informační panel pro měření rychlosti. Pořídil ho v loňském
roce ze svého rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany. Panel kromě informování řidičů o jejich aktuální
rychlosti zaznamenává statistická data o hustotě provozu a rychlosti vozidel v daném úseku. Z
tohoto důvodu nebude panel na jednom místě,
ale objeví se postupně na všech frekventovaných úsecích. Získaná data poslouží jako podklad k případným budoucím úpravám provozu
na pozemních komunikacích, případně jako argument pro rekonstrukci rizikových úseků.

Rekreační ...
dokončení ze strany 14
Mělo by být ve vlastním zájmu
investora, aby se daná situace již
před zahájením vlastní stavby
napravila. Pracnost i náklady na
potřebnou nápravu jsou s ohledem na celkové náklady stavby
zcela minimální (odhadem méně
než 1%). Investor nemusí tyto
potřebné úpravy hradit, či provádět sám, ale měl by donutit
majitele těchto pozemků a zařízení (f. Saprin a Povodí), aby se o
toto bez průtahu postaraly, neboť jsou tak ze zákona povinni.
Tato nezbytná opatření měla
být projednána a zajištěna již v
průběhu investiční přípravy
stavby. Realizace plánované 1. a
2. etapy stavby vážně omezí a
zkomplikuje přístup na místo
nutných
protipovodňových
oprav a úprav tohoto prostoru.
S pozdravem,
Ing. Josef Cetina
Oč jednodušší by byla místo
dlouhého dopisování a vysvětlování osobní návštěva dotyčného
místa, seznámení se se situací a
následné projednání celé problematiky.

Božkovský ostrov.
Jak proti povodni?
V listopadu loňského roku proběhlo
místní šetření na pozemku p. č.
1387/1 k. ú. Božkov, tj. na pozemku,
který leží na pravém břehu řeky
Úslavy mezi jezem a náhonem. V cípu
tohoto pozemku jsou patrné terénní
nerovnosti, které zde pravděpodobně vznikly při průchodu vody při povodni v roce 2002. Důvodem pro svolání místního šetření bylo posoudit,
zda by zmírnění těchto terénních nerovností spolu s opravou poškozeného jezového opevnění mohlo mít zásadní vliv na rozsah a změnu v rozlévání vody z koryta při průchodu povodní a zda by poté tato voda méně
zaplavovala pozemky na Božkovském ostrově.
Uvedená lokalita se nachází v aktivní
zóně záplavového území. K tomu, aby
mohly být případné úpravy v této lokalitě provedeny, je potřeba postupovat v souladu jednak se zákonem o
vodách, jednak se zákonem o územním plánování a stavebním řádu.
Není tedy možné zavézt „díru“ bez
vodoprávního a stavebního řízení.
odbor životního prostředí

Hledáme sportovní naděje
Chlapci a děvčata, chodíte
právě teď do 5. třídy a chtěli byste od 6. ročníku aktivně sportovat? Chcete se zařadit mezi partu
kamarádů, kteří rádi sportují?
Potom se přihlaste na 25. ZŠ v
Plzni ve Chválenické ulici, kde
od školního roku 2012/2013 opět
otevíráme třídu s rozšířenou
výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal, badminton a nově i na golf.
Talentové zkoušky do sportovní třídy se uskuteční ve stře-

du 25. 4. 2012 od 14.00 hod. v tělocvičně 25. základní školy, Chválenická 17. Bližší informace získáte na www.zs25plzen.cz nebo
na tel. čísle 378 028 741.
Čeká tě pravidelná sportovní
příprava, každý týden pobyt v relaxačním centru, které se nachází přímo ve škole, zimní a letní
soustředění, jízda na kanoích i
raftech a vysokohorská turistika. To vše organizované naší
Mgr. Petr Pavel
školou.
ředitel školy

Žáci sportovních tříd 25. ZŠ mají k dispozici i relaxační zařízení.
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Žáci Viktorie skončili na třetím místě
Městská hala Lokomotivy
hostila v sobotu 7. ledna již osmý
ročník Memoriálu Josefa Žaloudka - tradičního žákovského
halového turnaje, který pořádá
pod patronací starosty ÚMO Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Lumíra
Aschenbrennera FC Viktoria Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže.
Turnaje se zúčastnilo sedm
předních českých žákovských
týmů v kategorii U15. Českou elitu doplnili fotbalisté německého
Schweinfurthu.
Mladí fotbalisté FC Viktorie
Plzeň vstoupili do turnaje remízovým zápasem s Příbramí. Ve
svém druhém klání pak přehráli
celek Bohemians 4:0. Ve třetím
utkání jim ale Sparta Praha připravila první porážku.
Další duel svěřenců trenéra
Josefa Šnebergera skončil opět
remízou, a sice 2:2 s FK Mladá Boleslav. Jednoznačný průběh mělo utkání Viktorie s českobudějovickým Dynamem, ve kterém
si Viktoriáni připsali výhru 6:1.
Porážka
2:3
s
německým
Schweinfurtem však znamenala,
že fotbalisté pořádající Viktorie
obsadili celkově až třetí místo.
Předposlední utkání celého
turnaje přineslo přímý souboj o
první místo. Střetly se v něm dva
dosud neporažené týmy Sparty
Praha a Schweinfurthu. Do zápasu vstoupili lépe němečtí fot-

Vítězové osmého ročníku fotbalového Memoriálu Josefa Žaloudka si mohl
kromě prvního místa vychutnat i dort od Marie Špirkové, sestřenice fotbalového trenéra, jehož rukama prošla řada známých jmen plzeňského fotbalu. NA
snímku je s vítězi a jejich sladkou odměnu starosta druhého plzeňského obvodu
Lumír Aschenbrenner.

SPORTOVCI BESEDOVALI VE „SVÉ“ ŠKOLE
V úterý 20. 12. 2011 se ve sportovním
gymnáziu konala zajímavá beseda s
úspěšnými sportovci – absolventy, a to
tenistkou Andreou Hlaváčkovou a fotbalisty FC Viktoria Plzeň Vladimírem Daridou a Martinem Sladkým (na snímku zleva). Besedu moderoval Mgr. Lukáš Lintimer, zástupce ředitelky pro sportovní činnost. Studenty nejvíce samozřejmě zajímaly sportovní úspěchy, ale dotazy se nevyhnuly ani soukromému životu sportovců. Všichni tři sportovci nám v krátkosti
vylíčili své největší úspěchy, svěřili se
nám, čemu by se chtěli po skončení sportovní kariéry věnovat. Zaujalo nás, že
všichni pomýšlejí na trenérství nebo sportovní managment. Andrea Hlaváčková se
také dostala ke srovnání všech čtyř
grandslamů, fotbalisté si řekli své k losu v
Evropské lize.
Aneta Barchánková, 3.A

balisté, kteří vedli již 2:0, jenže
poté špatnou koncentrovaností
zápas ztratili a z výhry, ale i prvního místa, se mohli radovat
hráči Sparty Praha.
Na samý závěr celého turnaje
si mladí Plzeňané připsali výhru
6:1 nad Baníkem Sokolov.
„Třetího místa si velice ceníme, i když je škoda, že jsme nedosáhli na finále. Přesto můžeme
být spokojeni. Turnaj měl opět
velkou sportovní úroveň a byl
ideální částí přípravy,“ uvedl po
skončení turnaje trenér Viktorie
Josef Šneberger. „Slibným příslibem je i ocenění Dana Bočka,
který se stal s osmi brankami
nejlepším střelcem,“ dodal.
Pohár vítěznému týmu Sparty
Praha předal starosta ÚMO Plzeň 2 - Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili i generální
manažer Viktorie Plzeň Adolf
Šádek. Ten zároveň předal vítězům dort od Marie Špirkové,
sestřenice Josefa Žaloudka.
Ocenění i medaile předával rovněž člen správní rady Nadace
sportující mládeže PaedDr. Václav Kůda.
Konečné pořadí: 1. AC Sparta
Praha, 2. BFV-NLZ Schweinfurt,
3. FC Viktoria Plzeň, 4. 1. FK Příbram, 5. Bohemians Praha 1905,
6. FK Mladá Boleslav, 7. SK Dynamo České Budějovice, 8. FK
Baník Sokolov.

Soukromá „mateřinka“
jede i o prázdninách
Soukromá mateřská škola PlzeňBožkov, Božkovské nám. 2A, je v
provozu i o letních prázdninách
a poskytuje docházky dětí v trvání od jednoho týdne. Program
školky i v létě zahrnuje mimo jiné mnoho tradičních i netradičních hudebních, výtvarných,
pohybových i řečových aktivit,
výuku angličtiny, řemeslných i
zahradních prací včetně celodenních výletů do přírody a
koupání.
Otevírací doba školky je od 7
do 16.30 hod. Přihlašovat děti k
letní docházce je možno již nyní.
Program léta, další informace a
přihlášku najdete na stránkách
školky www.skolkabozkov.cz.
Slávka Malíková
ředitelka MŠ
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